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Ми прощаємося з 2022 роком, який 

запам’ятається нам на все життя і 

увійде в історію людства, як злочин 

проти української нації, проти нас із 

вами.

Війна розпочалася 24 лютого… 

З цього дня УТОГ кардинально змі

нив свої напрями роботи. Напе

ред вийшли наступні пріоритети: 

1) інформація, 2) евакуація із зони 

бойових дій, 3) тимчасовий приту

лок, 4) соціальний захист і допомога, 

5) робота для наближення Перемоги.

Для глухих інформація жестовою мо

вою – це шанс на збереження здоров’я 

і життя. З перших годин запрацюва

ли групи глухих у соціальних ме

режах, «Гаряча лінія УТОГ», «ВЗГ 

УТОГ», форуми взаємопідтрим

ки тощо. З перших днів організа

ції УТОГ перейшли на режим роботи 

24/7. Ви всі знаєте, як це було…

Під час евакуації та ситуацій, які за

грожували життю глухих людей та членів 

їх сімей, не забудуться:

— отримання тимчасового при

хистку в гуртожитках УТОГ, 

— оформлення документів у вій

ськкоматах для виїзду за кор

дон,

— допомога у ЦНАПах і устано

вах соціального захисту насе

лення для отримання статусу 

внутрішньо переміщених осіб. 

Кожному з нас була потрібна психологічна до

помога.

Кожен з нас відчув силу служби перекладу «Сер

віс УТОГ»: кожному з нас перекладачі цілодобово 

надавали необхідну допомогу!

У перші ж години війни почав здійснюватися і 

наразі постійно надається переклад жестовою 

мовою виступів президента, високопосадовців, 

Генштабу, місцевої влади. Всі культзаклади УТОГ, 

всі чати обласних організацій стали майданчи

ками, де кожний із нас отримував дорогоцінну ін

формацію про все: порятунок, допомогу, по

шук зниклих глухих…

Допомога… Це продукти, ліки, питна вода, 

памперси, батарейки до слухових апаратів, 

дитяче харчування, ковдри тощо. Це – до

помога для сіл і міст. Стихійно розпочався 

і поширився утогівський волонтерський 

рух… Рейди із заходу на схід і південь 

країни, рейди із закордону до Украї

ни до населених пунктів у зоні бойо

вих дій, де дрижить земля від розри

вів ракет. У всіх на слуху імена наших 

волонтерів: Галина Воробель, Руслан 

Рубанов, Вікторія Кириченко, Володи

мир Божко, Лаура Сапега та ін.

Підтримка… Гумані

та р н а  і  ф і н а н с о в а 

для нашого Товари

ства. Її ми отримуємо 

від Всесвітньої та Єв

ропейської федерації 

глухих, КанадськоУк

раїн ської фундації, місії «OffThe

Grid Missions», Спортивної федерації глухих України,  
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національних організацій глухих різних країн. Завдяки цьому 

продовжують свою роботу обласні організації УТОГ…

І на завершення… Українське товариство глухих одноголос

ним рішенням включено до складу Європейського союзу глухих! 

Ця знаменна подія відбулася на засіданні Генеральної асамблеї 

ЄСГ 28 травня 2022 року в Марселі (Франція). УТОГ став цен

тром уваги на 15 сесії конференції державучасниць Конвен

ції про права осіб з інвалідністю, яка відбулася у НьюЙор

ку, в ООН, у липні цього року.

І хоч путінська росія знищує українську енергетичну 

мережу, всі ми з вами: працівники обласних орга

нізацій, будинків культури і підприємств УТОГ і ви, 

члени нашого Товариства, попри холод і темря

ву, попри фінансову скруту продовжуємо жити і 

працювати задля майбутнього без війни. 

Закінчується 2022 рік. УТОГ дякує вам усім за 

мужність, стійкість і любов до України!

Слава Україні! 

Героям слава!

Двадцять другий іде...

Двадцять третій уже на порозі...

І незламний УТОГ стоїть на сторожі.

І незламними є ми — усі! 
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Актуальна тема 

Попри все пленум ЦП УТОГ 
відбувся 

Уже втретє, як і у 2020 та у 2021 роках, і цьо

го року учасники пленуму ЦП УТОГ працювали 

онлайн на платформі Zoom через екстремальні 

умови, які виникли внаслідок надзвичайно склад

них обставин — не лише тривалої пандемії корона

вірусної інфекції, а й масштабної військової агресії 

з боку російської федерації. Але попри все в ро

боті пленуму не стали перешкодою навіть плано

ві відключення електропостачання через пошко

дження, які завдали загарбники енергоструктурі 

України, повітряна тривога, яка була оголошена 

через годину після початку пленуму у багатьох ре

гіонах, і навіть ракетний обстріл Києва. 

У роботі ІІ пленуму взяли участь: 27 з 31 чле

на Центрального правління УТОГ, усі 5 членів Цен

тральної ревізійної комісії УТОГ, керівники струк

турних підрозділів Товариства і відділів виконав

чого апарату ЦП УТОГ, запрошені представники ін

ших установ та організацій. 

Від керівних державних органів до роботи пле

нуму також долучилися: Урядова уповноважена з 

прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова, головна 

спеціалістка Секретаріату Кабінету Міністрів Украї

ни Ірина Бойко, державний експерт експертної гру

пи з питань інтеграції, інклюзивності та доступності 

Міністерства соціальної політики України Вікторія 

Чорна, начальниця відділу взаємодії з громадськи

ми об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соці

ального захисту осіб з інвалідністю Ольга Роден

ко, провідний фахівець із зв’язків з громадськістю 

і пресою Фонду соціального захисту осіб з інвалід

ністю Роман Бевз, провідний економіст відділу фі

нансування бюджетних програм Фонду соціально

го захисту осіб з інвалідністю Олександр Тодоров. 

В якості почесного гостя і постійного партнера 

нашого Товариства в роботі ІІ пленуму ЦП УТОГ 

взяла участь директорка Київського фахового ко

леджу прикладних наук Ганна Щуцька.

На початку роботи пленуму його учасники вша

нували хвилиною мовчання світлу пам’ять почес

них членів УТОГ, які пішли з життя за період, який 

минув після попереднього пленуму: Довбуш Ма

рії, колишньої головної бухгалтерки Тернопільської 

обласної організації УТОГ; Овчаренка Віктора,  

Відбувся ІІ пленум Центрального правління Українського товари-
ства глухих
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колишнього директора Навчальновідновлюваль

ного центру УТОГ; Позинюк Галини, колишньої го

ловної інженерки Кам’янецьПодільського УВП 

УТОГ; Радомської Людмили, колишньої методист

ки Донецького будинку культури УТОГ.

Далі були, як зазвичай, затверджені порядок 

денний і регламент роботи пленуму. 

З першого питання за своїми напрямами допо

віли про результати роботи Українського товари

ства глухих у 2021 році та за 9 місяців 2022 ро

ку перший заступник голови УТОГ Тетяна Крив

ко та заступники голови ЦП УТОГ Віктор Шевчук 

і Сергій Котельянець. Вони виступили зі змістов

ними презентаціями, які містили підсумки роботи 

за звітний період, аналіз зробленого і пропозиції 

на майбутнє.

Основний висновок: попри всі виклики сього

дення, Українське товариство глухих продовжує 

працювати та реалізувати свої статутні завдання, 

беручи на себе, зокрема, соціальну та суспільну 

відповідальність. 

Під час обговорення доповідей своїми думками 

поділились присутні на пленумі: директорка Київ

ського фахового коледжу прикладних наук Ганна 

Щуцька, директорка Білоцерківського ВП «Вес

на» Людмила Тюхта, в.о. голови Миколаївської 

обласної організації УТОГ Ігор Ревенко, голова 

Чернівецької обласної організації УТОГ Людмила 

Дубровіна, голова Молодіжної ради УТОГ Павло 

БабінТкач та голова Сумської обласної організа

ції УТОГ Олеся Ковтун. Ці виступи — яскраві свід

чення про пережите за цей складний рік, про ви

пробування і виклики, які довелося подолати і ще 

необхідно буде подолати надалі.

З першого питання порядку денного прийнято 

постанову, якою передбачено цілу низку заходів 

для спрямування зусиль президії та Центрально

го правління УТОГ, а також підприємств, установ 

і організацій Товариства на повне виконання ста

тутних завдань УТОГ.

З другого питання порядку денного «Про ре

зультати виконання Концепції розвитку УТОГ на 

20222026 роки у 2022 році» слово було надано 

заступнику голови ЦП УТОГ з управління май

ном УТОГ Сергію Котельянцю. Він зазначив, що 

через події, які доводиться всім нам пережива

ти протягом останніх 9 місяців, реалізація вико

нання заходів, передбачених Концепцією роз

витку УТОГ на 20222026 роки, затвердженою 

рік тому ХХ з’їздом УТОГ, наразі неможлива. Ак

тивна фаза збройної агресії російської федера

На розгляд пленуму президія ЦП УТОГ ви-

несла наступний порядок денний:

1. Про результати роботи Українського това

риства глухих у 2021 році та за 9 місяців 2022 

року. Шляхи стабілізації фінансового стану 

УТОГ.

Доповідачі: Тетяна Кривко, 

Віктор Шевчук, Сергій Котельянець.

2. Про результати виконання «Концепції роз

витку УТОГ на 20222026 роки» у 2022 році.

Доповідач: Сергій Котельянець.

3. Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Українського товариства глухих за 

2021 рік.

Доповідачка: Олена Бутенко.

4. Про затвердження бюджету Українського 

товариства глухих на 2022 рік.

Доповідачка: Олена Бутенко.

5. Про результати перевірки Центральною 

ревізійною комісією УТОГ діяльності президії 

ЦП УТОГ та виконавчого апарату ЦП УТОГ у 

2021 році та за 9 місяців 2022 року.

Доповідачка: Світлана Вергелес.

6. Про роботу президії Центрального правлін

ня УТОГ у 2021 році та за 9 місяців 2022 року.

Доповідачка: Світлана Віскушенко.

7. Про обрання заступників голови ЦП УТОГ 

на наступний період.

Доповідачка: Ірина Чепчина.

8. Про обрання членів президії ЦП УТОГ на 

наступний період.

Доповідачка: Ірина Чепчина.

9. Про затвердження розміру вступного внеску 

та вартості членського квитка УТОГ.

Доповідачка: Тетяна Кривко.

ції проти незалежної України внесла коректи

ви та змінила пріоритети у роботі УТОГ та його 

структурних підрозділів. Значні зусилля УТОГ 

були направлені на цілу низку актуальних за

ходів, які також були підтримані міжнародни

ми організаціями, зокрема, у вигляді фінансо

вої підтримки. 
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Так, протягом 9 місяців 2022 року ГО «УТОГ» бу

ла надана допомога від Всесвітньої федерації глу

хих (WFD) у сумі 63,1 тис євро, від КанадськоУкра

їнського фонду (СUF) — у сумі 24,98 тис. доларів 

США, від національних організацій глухих та інших 

благодійників — 10 тис. доларів США та 16,4 тис. 

євро. Вказані кошти були направлені на фінансу

вання непромислової сфери ГО УТОГ у 2022 році. 

За результатами розгляду постановою плену

му прийнято рішення про перенесення виконан

ня Концепції розвитку УТОГ на 20222026 роки на 

2023 рік, про підготовку плану найважливіших за

ходів УТОГ на 2023 рік, у якому передбачені на

самперед заходи з виконання Концепції розвит

ку УТОГ на 20222026 роки, посилення соціальної 

захищеності глухих в умовах війни, збереження і 

відновлення нерухомого майна УТОГ, максимально 

можливе збереження наявної мережі регіональних 

організацій УТОГ тощо. 

Зі звітом про виконання бюджету УТОГ за 2021 

рік та з інформацією щодо затвердження бюдже

ту Товариства на 2022 рік виступила головна бух

галтерка ЦП УТОГ Олена Бутенко. 

Про результати перевірки Центральною ревізій

ною комісією УТОГ діяльності президії та апарату 

ЦП УТОГ за звітний період доповіла голова ЦРК 

УТОГ Світлана Вергелес. При цьому текст допові

ді було попередньо розміщено напередодні плену

му в чаті для ознайомлення членами правління, а 

під час виступу голова ЦРК більше зосередилася 

на зауваженнях та репліках стосовно окремих ке

рівників структурних підрозділів УТОГ. 

Секретарка президії ЦП УТОГ Світлана Віску

шенко проінформувала про роботу президії ЦП 

УТОГ за минулий рік, яка попри всі складні обста

вини працювала плідно і виконувала поставлені 

перед нею завдання.

З питання щодо обрання заступників голови ЦП 

УТОГ виступила Ірина Чепчина, яка запропонува

ла залишити цей склад без змін і високо оцінила 

роботу своїх заступників, особливо підкресливши 

внесок у загальну справу Віктора Шевчука. З на

ступного питання порядку денного «Про обрання 

членів президії ЦП УТОГ на наступний період» во

на запропонувала вивести зі складу президії Ві

ктора Дюжева у зв’язку з його заявою та обрати 

на його місце голову Дніпропетровської обласної 

організації УТОГ Ірину Троян. Пленум проголосу

вав за ці пропозиції одноголосно.

 Слово для наступного питання порядку денно

го «Про затвердження розміру вступного внеску 

та вартості членського квитка УТОГ» було нада

но першій заступниці голови Центрального прав

ління Українського товариства глухих Тетяні Крив

ко. Прийнято рішення про те, що розмір вступного 

внеску дорівнюватиме 100 грн, вартість членсько

го квитка УТОГ — також 100 грн.

 З розглянутих на пленумі питань були прийняті 

відповідні постанови. На завершення роботи пле

нуму голова УТОГ Ірина Чепчина подякувала всім 

його учасникам за активну участь у його роботі і 

побажала й надалі плідно працювати з метою за

хисту осіб з порушеннями слуху.

Все буде Україна!
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На президії ЦП УТОГ

Огляд питань, які були розглянуті 
на засіданні президії ЦП УТОГ 
22 листопада 2022 року

1. Була заслухана інформація відділу економі

ки ВА ЦП УТОГ «Про підсумки роботи виробничих 

підприємств УТОГ за 9 місяців 2022 року», в якій, 

зокрема, відзначена робота колективів Конотоп

ського, Ужгородського УВП № 2, Кропивницького, 

Рівненського та Чернівецького УВП, які за 9 міся

ців 2022 року перевиконали план з обсягів вироб

ництва продукції у діючих цінах, отримали чистий 

прибуток та виконали завдання з мінімальних сум 

щомісячних відрахувань до бюджету УТОГ.

Повністю свої завдання з мінімальних відраху

вань на сто і більше відсотків виконали 6 вироб

ничих підприємств: Вінницьке, Конотопське, Ужго

родське № 2, Кропивницьке, Рівненське та Черні

вецьке.

Президія ЦП зобов’язала директорів УВП УТОГ 

забезпечити щомісячне виконання основних по

казників діяльності підприємств, які затверджені 

постановами президії на поточний рік, та не до

пускати утворення заборгованості з виплати заро

бітної плати працівникам підприємств.

2. Заслухана також інформація бухгалтерії ВА ЦП 

УТОГ про результати роботи непромислових орга

нізацій УТОГ за 9 місяців 2022 року і затверджена 

відповідна постанова з цього питання.

3. На розгляд президії було винесено також пи

тання про результати виконання регіональними 

організаціями УТОГ завдань з доходів від надан

ня нерухомого майна УТОГ в оренду за 9 місяців 

2022 року.

План з доходів від надання нерухомого майна на 

100 і більше відсотків виконали 8 регіональних ор

ганізацій УТОГ, а саме: Львівська, Тернопільська, 

Кіровоградська, Вінницька, Хмельницька, Іва

ноФранківська, Київська і Рівненська.

Не виконали планові завдання з доходу від на

дання нерухомого майна в оренду за 9 місяців 

2022 року 14 регіональних організацій. 

Зазначено, що загальна площа приміщень, які 

надаються в оренду регіональними організаціями, 

станом на 1 жовтня 2022 р. становить менше, ніж 

станом на 1 січня 2022 р. 

Президія ЦП доручила всім керівникам регіо

нальних організацій УТОГ посилити роботу з на

дання нерухомого майна ГО «УТОГ» в оренду та 

забезпечити виконання встановлених президією 

ЦП УТОГ завдань на 2022 рік з отримання дохо

дів від надання нерухомого майна УТОГ в оренду.

Світлана ВІСКУШЕНКО,
секретарка президії ЦП УТОГ
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Начальниці відділу управління майном УТОГ ви

конавчого апарату ЦП ГО «УТОГ» Ларисі Дяченко 

необхідно підготувати і винести на розгляд прези

дії у лютому 2023 р. проєкт постанови про резуль

тати виконання регіональними організаціями УТОГ 

завдань з отримання доходів від надання нерухо

мого майна УТОГ в оренду за 2022 рік.

4. Постановою президії затверджені завдання з 

отримання доходів від надання нерухомого май

на УТОГ в оренду регіональним організаціям і КЦ 

УТОГ на 2023 рік у розмірах не менше тих завдань, 

що були їм встановлені президією ЦП УТОГ на по

точний рік. 

Керівників РО та КЦ УТОГ зобов’язано прово

дити аналіз ефективності використання будівель 

УТОГ, які перебувають в оперативному управлінні 

керованих ними РО та КЦ УТОГ, і надавати додат

ково в оренду ті приміщення, які не використову

ються у їхній діяльності. Планові показники по до

ходах від надання майна УТОГ в оренду на наступ

ний рік для Херсонської облорганізації УТОГ ухва

лено затвердити після припинення бойових дій на 

території області.

5. Відділом економіки ВА ЦП УТОГ винесено на 

розгляд президії 5 проєктів постанов, зокрема: 

— про затвердження премії за основні підсумки 

фінансовогосподарської діяльності у 3 квар

талі 2022 року директорам УВП, ВП, СПКТБ 

УТОГ;

— про затвердження розмірів посадових окла

дів директорів УВП, ВП, СПКТБ УТОГ з 

01.10.2022 р.;

— про затвердження розміру посадового окла

ду директора колективного підприємства 

«Навчальновідновлювальний центр УТОГ» з 

01.10.2022 р.;

— про затвердження розміру посадового окла

ду директора підприємства «Оздоровчореа

білітаційний центр інвалідів зі слуху «Одіссей» 

УТОГ» з 01.10.2022 р.;

— про встановлення щомісячних надбавок до 

посадових окладів директорам УВП, ВП, 

«СПКТБ УТОГ» на жовтеньгрудень 2022 року.

Керуючись відповідними постановами прези

дії «Про умови оплати праці директорів підпри

ємств УТОГ» та відповідно до затверджених По

ложень, які затверджені і діють в ЦП УТОГ, при

йнято рішення встановити та затвердити такі ви

плати.

6. До ЦП УТОГ звернулося Київське підприєм

ство «Контакт» з проханням надати дозвіл на спи

сання основних засобів, які непридатні для по

дальшого використання через фізичну та технічну 

зношеність. Президія ЦП УТОГ прийняла рішення 

надати такий дозвіл підприємству. 

7. За багаторічну сумлінну працю в Українсько

му товаристві глухих, вагомий особистий внесок у 

розвиток і зміцнення УТОГ та ветеранського руху 

у всеукраїнському масштабі, високий професіона

лізм, активну громадську діяльність, спрямовану 

на захист осіб з інвалідністю зі слуху та з нагоди 

70річчя від дня народження, президія Централь

ного правління ГО «УТОГ» постановила нагороди

ти відомчою відзнакою Українського товариства 

глухих «За заслуги» заступника директора Пол

тавського виробничого підприємства «Універсал» 

УТОГ, голову Всеукраїнської ради ветеранів УТОГ 

Лук’янову Світлану Петрівну. 

Ухвалена постанова президії з цього питання.

Усі прийняті та затверджені постанови президії 

контролюються відповідальними працівниками ВА 

ЦП УТОГ.
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«Ми є носіями жестової мови 
та культури глухих»

Інтерв’ю зі Світланою Лук’яновою

 26 листопада відзначила свій чудовий ювілей Світлана Петрівна 
ЛУК’ЯНОВА — людина талановита і багатогранна, активна і небай-
дужа, енергійна і надзвичайно працьовита.  

Завдяки своїм здібностям, наполег

ливості і лідерським якостям Світлана 

Пет рівна змогла проявити себе у бага

тьох сферах життя і скрізь досягти не

пересічних успіхів. 

Її життя з самого народження пов’я

зане з нашим Товариством, адже 

народилася вона у родині глу

хих активістів УТОГ у Полтаві. 

У 1969 році закінчила 10 класів 

Полтавської загальноосвітньої 

школиінтернату № 2 і розпочала 

трудовий шлях. 1970 року пере

їхала до Львова, де влаштувала

ся на Львівське УВП № 1 учени

цею швачки. У вільний від роботи 

час брала активну участь у спор

тивних змаганнях з різних видів 

спорту, а з 1971 року почала висту

пати в художній самодіяльності, де грала у неве

личких сценках, декламувала вірші та виконувала 

пісні жестовою мовою. 

У 1972 році Світлана Петрівна за сімейними об

ставинами переїхала в Крим, де працювала ху

дожньою керівницею Севастопольського будин

ку культури УТОГ. Після народження дітей разом з 

родиною у 1978 році повернулася до рідної Полта

ви, де стала працювати на УВП № 2 УТОГ. 

Світлана Петрівна завжди мала потяг до знань 

і попри всі завантаження й труднощі продовжу

вала успішно навчатися: 1987 року закінчила з 

відзнакою заочне відділення факультету «Право

знавство» політехнікуму Ленінградського віднов

лювального центру, а 1995 року — дефектологіч

ний факультет Київського педагогічного інституту 

ім. О.М. Горького.

У 1990 році вона була призначена на посаду за

ступниці директора з навчальновиховної роботи, 

соціальних питань і кадрової роботи Полтавського 

УВП № 2 (зараз — ВП «Універсал» УТОГ), де і 

працює до сьогодні.

Беззаперечний авторитет в колективі, вмін

ня працювати з людьми, знання психології осіб 

з порушеннями слуху і всіх тонкощів виробни

чого процесу та соціальної складової — всі 

ці якості допомагають Світлані Петрівні 

успішно виконувати нелегку, але дуже 

важливу роботу, спрямовану на на

дання допомоги й підтримки пра

цівникам підприємства і членам 

УТОГ Полтавщини. 

Людина активної життєвої по

зиції, Світлана Петрівна завж

ди брала ініціативну участь у 

громадському житті УТОГ, зо

крема у діяльності Полтавської об

ласної організації УТОГ, де вона вже 

тривалий час працює у складі її президії 

та правління. З 2015 року вона була головою Пол

тавської ради ветеранів УТОГ, а з 2020 року очолює 

Всеукраїнську раду ветеранів УТОГ.

Мабуть, за останні роки не було такого конкур

су самодіяльної творчості та пісень у жестовому 

виконанні, у якому б не брала участь ця таланови

та жінка, пропагуючи народну творчість та україн

ську культуру. Її висока виконавська майстерність 

і патріотична позиція високо поціновані на бага

тьох творчих змаганнях, де вона здобула не одну 

визначну нагороду.

 За активне громадське життя й успішну трудо

ву діяльність Світлана Петрівна неодноразово на

городжувалась, вона відзначена званням «Почес

ний член УТОГ» (2018 р.), відзнакою «За заслуги» 

(2013 і 2022 рр.), Почесною грамотою Централь

ного правління УТОГ (2017 р.), Почесною грамо

тою виконкому Полтавської міської ради (2017 р.) 

та багатьма іншими відзнаками. Як багатодітна ма

ти, має «Медаль Материнства» ІІ ступеня (1982 р.).

Підготувала 
Наталія КАМЕНСЬКА
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— Усі ми родом з дитинства. А що саме в ди-

тячі роки вплинуло на формування Вас як осо-

бистості?

— Я народилася в родині глухих і була єдиною 

донькою. Батько, Іщенко Петро Панасович, все 

життя працював в УТОГ — в обласній організації та 

на УВП № 2. Мама, Іщенко Тамара Володимирівна, 

була швачкою індивідуального пошиття, а з 1973 

року також перейшла на УВП № 2. Обоє працюва

ли на підприємстві до виходу на пенсію за віком. 

Мама до мого народження була учасницею тан

цювального колективу, а батько брав активну 

участь у всіх заходах УТОГ і мав великий автори

тет не тільки серед глухих. Це саме про нього роз

повідала моя дочка Ада у відеоролику, який ми під

готували на І Всеукраїнський конкурс відеокомен

таторів УТОГ у 2020 році.

З дитячих років пам’ятаю, як глухі приходили до 

нас додому (коли я була вдома), звертаючись до 

мого батька за порадою, за допомогою...

Тому найбільше мені запам’яталося це спілку

вання в середовищі глухих, підтримка і допомо

га їм. Тож формування ставлення до глухих (як на

дання їм допомоги, волонтерство) почалося з ди

тинства, на прикладі батьків.

За порадою лікаря ЛОР для розвитку мовлення 

і спілкування мене віддали у дошкільний заклад з 

цілодобовим перебуванням.

Коли пішла до школи, перші три класи навча

лась у масовій школі, в домашніх умовах, а з 4го 

по 10й — в загальноосвітній школіінтернаті. Пе

реведення до спецшколи не відбулося за наполя

ганням моєї мами... І я вдячна їй за це. Хоча че

рез недостатній слух мені було важко спілкувати

ся з однокласниками, і я не брала участі в їхніх 

розмовах, натомість йшла до шкільної бібліоте

ки, де були періодичні видання, читала новини... 

Вибирала книжки для читання у класі та спальні. 

Майже всю шкільну бібліотеку перечитала. Навчи

лася зчитувати з губ учителів і вихователів... Зав

дяки цьому зберігся словесний запас двох мов. Це 

дуже допомогло мені в житті. 

Також мама наполягала на тому, щоб я після 

школи продовжила навчання. Але в моєму житті 

все склалося інакше…

— Хоча Ви навчалися у звичайній школі-інтер-

наті, зараз до Вас на виробництво приходять 

учні Полтавської спецшколи-інтернату для глу-

хих дітей, Ваші діти навчалися там, а для Вашої 

дочки Ади — це місце її роботи, тобто Ви так чи 

інакше пов’язані з педагогікою. А Ви самі мрія-

ли працювати в школі?

— Вибір професії — це для мене було складне 

питання... У випускному класі вихователь запро

понував мені вступати до Київського педагогічно

го інституту імені О. М. Горького. Я, відверто кажу

чи, образилася. Як це так, я ж погано чую, і рап

том мені пропонують бути вчителем в школі. Мені 

просто не пояснили, що можна працювати саме в 

школі глухих...

Педагогічну освіту я отримала набагато пізніше 

завдяки Наталії Василівні Іванюшевій...

А спершу, працюючи слюсаркою механоскла

дальних робіт на Полтавському УВП № 2, в 1987 

році з відзнакою закінчила заочне відділення фа

культету «Правознавство» ЛВЦ. Згодом, у 1990 ро

ці, директор підприємства Пещерін Микола Васи

льович призначив мене на посаду своєї заступни

ці з навчальновиховної роботи.

На цій посаді в мої обов’язки входила робота з 

профорієнтації старшокласників спецшкіл для глу

хих і слабкочуючих.

А до цього в цих школах я була як мама учнів 

школи, обиралася членом батьківського комітету...

Тож співпраця зі школами теж мала вплив на ви

ховний і навчальний процес.

Навчання професії та виховна робота з випус

книками, які працевлаштувалися на підприємстві 

— це вимагало найбільше часу, адже більшість 

випускників були не підготовлені до самостійно

го життя.

— У 2020 році було прийнято рішення про 

об’єднання двох полтавських підприємств 

УТОГ. Через це збільшився обсяг роботи у Вас, 

як заступниці директора з навчально-виховної 

роботи, соціальних питань і кадрової роботи. 

Можна сказати, що вже минув період перефор-

матування виробництва й адаптації колективу? 
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—  Так, об’єднання двох підприємств — це була ви

мога часу, щоб зберегти два колективи. Вони були 

зовсім різними і їх об’єднання відбувалося непросто, 

але всі питання вирішувались, поступово склалися 

взаєморозуміння, взаємоповага, взаємопідтримка.

Було утворено дві дільниці: швейна і металоо

бробна. Відстань між будівлями, де розташовані 

дільниці — десь 300 м, тому пересування між ними 

не потребує використання транспорту. Отже, так і 

працюємо разом і коли працівники звертаються з 

різних питань — не відмовляю нікому.

— Як вам усім працюється за нинішніх умов?

— З початком епідемії коронавірусу, а згодом і 

з початком війни кількість замовлень була обме

женою і не всім була робота. Тому, хто мав можли

вість знайти іншу роботу — звільнилися. 

Зараз колективи працюють над виконанням за

мовлень, які в них є. Наразі робота ускладнила

ся відсутністю стабільного енергопостачання і не

обхідністю працювати за графіками забезпечення 

електроенергією. Як швачки, так і металісти розу

міють складність ситуації та стараються організо

вано і вчасно виконувати замовлення. 

— Так вже склалося, що майже в той же час, 

як відбувалися зміни на підприємстві, Вам до-

велося взяти на себе ще одну нелегку місію — 

очолити Всеукраїнську раду ветеранів УТОГ. 

З того часу минуло три роки й можна впевнено 

сказати, що Всеукраїнська рада ветеранів плід-

но працює в цих нелегких умовах, надаючи сут-

тєву підтримку людям старшого віку. 

— У колектив Всеукраїнської ради ветеранів 

УТОГ я потрапила чисто випадково... Відверто 

кажучи, в процесі свого активного громадського 

життя часто була просто гостею в обласному осе

редку ветеранів. 

З нагоди чудової ювілейної дати прийміть наші найщиріші вітання і по

бажання!  

Духовного Вам багатства, міцного здоров’я, поваги та розуміння від лю

дей і світлих щасливих доріг — від долі. Ніколи не старійте душею, й на

далі захоплюйтеся кожним днем і всіма чудовими миттєвостями життя! 

Нехай Вам завжди посміхається Фортуна, а заповітні мрії неодмінно збу

ваються, особливо найголовніша і найзаповітніша для всіх нас мрія — про 

перемогу і мир.

Щиро вітаємо також з високою нагородою Товариства — відзнакою «За за

слуги» і бажаємо нових успіхів у праці та громадській діяльності.

Дорога Світлано Петрівно! 

З повагою 
президія Центрального правління Українського товариства глухих, 

Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ, колектив Полтавського ВП «Універ-
сал» УТОГ, президія і колектив Полтавської обласної організації УТОГ, 
колектив Полтавського ОБК УТОГ, Полтавська обласна рада ветеранів 

УТОГ, Об’єднання нечуючих педагогів 
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Адже в нас у Полтаві діяв жіночий клуб «Чураїв

на», метою якого було пізнання світу, нашого чу

дового краю й України і ми часто проводили захо

ди з обласною Радою ветеранів УТОГ — разом їз

дили на екскурсії, відвідували музеї, проводили ці

каві зустрічі.

Пізніше я стала брати участь у роботі Всеукраїн

ської ради ветеранів УТОГ за керівництва Мереж

ко Ганни Михайлівни. Це дало мені додаткове ро

зуміння проблем наших ветеранів, які безумовно 

потребують уваги, захисту й допомоги.

Обрання до складу ВРВ УТОГ було для мене не

сподіваним, але я розуміла, що це відповідально 

й потрібно.

На останній зустрічі з Ганною Михайлівною з її 

вуст пролунало занепокоєння про подальшу ді

яльність Всеукраїнської ради ветеранів УТОГ. Я за

спокоїла її, що ВРВ спільно з керівництвом УТОГ й 

надалі буде діяти плідно і дуже довго.

З обранням головою ВРВ УТОГ відчула ще одну 

відповідальність. Але завдяки роботі складу Ради, 

завдяки підтримці керівників УТОГ і працівників 

відділу, робота йде — хоч і важко. Тому я вдячна 

всім за розуміння проблем, за підтримку, за спів

участь.

— А які недоліки у цій роботі Ви бачите і хоті-

ли б позбутися?

— Не можу щось сказати про недоліки в роботі 

з ветеранами... В цей складний час усі старають

ся допомагати тим, хто дійсно потребує підтримки. 

Ветерани активізувалися у волонтерстві, у благо

дійництві ... За це всім шана і подяка!

Але є недоліки організаційного характеру: на 

превеликий жаль, на сьогодні немає зв’язку з го

ловою Чернігівської обласної ради ветеранів УТОГ. 

Не визначені голови обласних рад Чернівецької, 

Вінницької та Херсонської обласних організацій 

УТОГ. Тому, користуючись нагодою, прошу на міс

цях зосередити увагу на цьому питанні.

Саме зв’язок з ветеранами та наявність інфор

мації про стан справ зараз дуже важливі. У мене є 

постійний зв’язок з головами обласних рад вете

ранів, завдяки якому отримую коротеньку інфор

мацію про стан справ, при потребі ветеранам на

дається консультація і поради.

Також маю постійний зв’язок з членами Всеукра

їнської ради ветеранів. Є багато питань, які потре

бують рішення. 

Наприклад, нам необхідно провести всеукра

їнські збори голів обласних рад ветеранів в ре

жимі онлайн, в ZOOM. Але не всі люди старшо

го віку вміють користуватися сучасною технікою 

для спілкування і їм необхідно допомогти в цьо

му. Хоча через поточний стан в Україні ризикова

но збирати ветеранів до облорганізації для участі 

в онлайннараді, це потрібно зробити.

— Попри всі виробничі, ветеранські та сімей-

ні турботи, Ви знаходите час для творчості, для 

пісні, для рідного жесту і рідного слова. Що да-

рує Вам натхнення у творчості?

— Пісня — це стан душі... Бажання донести зміст 

і розуміння слів пісень до глухих — це і є основною 

метою мого творчого життя. Колись я любила слу

хати пісні, та не почувши й не розуміючи слів — зму

шена була шукати текст, щоб зрозуміти зміст пісень.

Пізніше виникло бажання дарувати пісню іншим. 

Виконання пісень жестовою мовою почала в Пол

тавському ОБК УТОГ, а продовжила у Львівському 

ОБК — під керівництвом Матульської Маргарити 

Петрівни... Сам стиль виконання пісень жестовою 

мовою був запропонований Косарєвою Наталією 

Федорівною... Усі ці зустрічі та неоціненний досвід 

надали поштовх до творчості.

У житті було багато різних ситуацій — і радісних, 

і сумних... Тож внутрішня пісня, яка звучала в ду

ші, давала сил пережити все, що посилала доля.

Щодо української жестової мови — то важливо 

її відродити і культивувати. А ще дуже важливо не 

забувати, що ми є носіями жестової мови та куль

тури глухих.

— Нещодавно Ви відзначили ювілейну дату і 

хоча зараз не час для святкувань, все ж не мо-

жемо пройти повз цю яскраву подію. Дозволь-

те ще раз привітати з ювілеєм і побажати най-

головнішого — міцного здоров’я і переможного 

миру. Дякуємо за інтерв’ю!
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18 грудня наше щире вітальне слово — про По

чесну членкиню УТОГ, Заслужену працівницю соці

альної сфери України Наталію Василівну ІВАНЮ-

ШЕВУ, неперевершену майстриню перекладу же

стової мови, найкращу представницю такої вкрай 

необхідної професії, яка присвятила все своє жит

тя служінню людям з порушеннями слуху, наданню 

їм допомоги та підтримки. Її життєвий і трудовий 

шлях — гідний приклад для наслідування не лише 

молодим колегам, а й усім нам.

Хоча наразі гучні святкування зовсім не на часі, 

хочемо з теплом і любов’ю висловити глибоко ша

нованій людині слова привітання і подяки за сум

лінну багаторічну працю.

Невмолимий час бере своє і Наталія Василівна 

відійшла від активної участі у справах, але всім 

нам дуже не вистачає її в роботі й ми часто зга

дуємо її бездоганний, вишуканий і високопрофе

сійний переклад, її струнку постать на трибуні по

руч з доповідачем, а в залі — сотні очей, які легко 

і без напруги сприймали ту інформацію, яку вона 

перекладала. 

Секрет її феноменального володіння жестами 

— не лише у високій кваліфікації, ерудиції та рівні 

знань, вмінні зосередитися і попри всі обставини 

протягом багатьох годин з незмінною якістю здійс

нювати такий переклад. Особливе значення мають 

і особистісні чинники, які були сформовані ще у 

дитинстві, завдяки сімейному вихованню в родині 

освічених та інтелігентних глухих батьків. Культу

ра жестової мови та повага до людей, відповідаль

не ставлення до своїх обов’язків і вміння стійко 

долати труднощі — все це поєдналося у її феноме

нальному перекладі та безлічі інших справ, які во

на започаткувала й успішно реалізувала протягом 

тривалого трудового шляху. Розпочався цей шлях 

рано — у 16 років Наталія Василівна почала пра

цювати перекладачкою на Київському УВК № 1, а 

через два роки її запросили до апарату Централь

ного правління УТОГ. 

Активну роботу вона поєднувала із заочним нав

чанням у Київському педагогічному інституті імені 

О.М. Горького, під час якого розробляла концеп

цію навчання жестової мови, яку успішно реалізу

вала шляхом видання у 1968—1969 роках посібни

ка «Мімікожестикуляційна мова». Після закінчен

ня навчання в інституті вона тривалий час читала 

авторський курс «Дактильножестове мовлення» 

для студентів сурдопедагогічного відділення.

З відкриттям Республіканського театру міміки і 

жесту «Райдуга» Наталія Василівна стала працю

вати там педагогинеюконсультанткою з жесто

вомімічної мови і зробила великий внесок у здо

буття мистецької вправності глухими акторами 

цього унікального творчого колективу й у форму

вання у них культури виразного жестового мов

лення.

Тривалий час, з 1975 до 1986 року, вона працю

вала у Київському технікумі легкої промисловос

ті перекладачкоюдактилологинею і викладачкою 

російської мови та літератури. Не одне поколін

ня глухих студентів з вдячністю згадує її як непе

ревершеного перекладача, вмілого організатора і 

турботливу «студентську маму».

Наші ювіляри
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З 1986 до 1993 року Наталія Василівна працюва

ла в апараті Центрального правління УТОГ, де на 

посадах старшої інструкторки і провідної інструк

торки відділу кадрів займалася важливими органі

заційними питаннями під час створення спеціаль

них груп глухих студентів у багатьох середніх і ви

щих закладах освіти України.

У 1993 році Наталія Василівна перейшла пра

цювати до Київської організації УТОГ перекладач

коюдактилологинею і спеціалісткою першої та ви

щої категорії. Водночас вона викладала на курсах 

підготовки та підвищення кваліфікації переклада

чів жестової мови у Навчальновідновлювальному 

центрі УТОГ. Можна без перебільшення стверджу

вати, що практично кожен перекладач у нашому 

Товаристві — її учень.

Ще один важливий напрям її діяльності — це під

готовка словників та навчальних посібників із же

стової мови. Зокрема, у 2003 році Наталія Васи

лівна разом з Є.М. Зуєвою підготувала тематич

ний відеословник у трьох частинах, а у 2005 ро

ці був презентований виданий нею у співпраці з 

С.В. Кульбідою та М.Ю. Поплавком перший дитя

чий ілюстрований навчальнометодичний посібник 

«Українська жестова абетка».

Наталія Василівна була серед перших науковців 

лабораторії жестової мови, створеної у 2006 ро

ці за ініціативи УТОГ на базі Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України. Вона працювала над ба

гатьма важливими документами стосовно запро

вадження та вивчення української жестової мови, 

вивчала теоретичні засади вивчення лінгвістичних 

особливостей УЖМ. У співавторстві проводила 

роботу над жестівниками з української жестової 

мови, такими як «Український жестівник для бать

ків» (2011), «Українська жестова мова» (2013), бра

ла участь у виданні збірки наукових праць «Жесто

ва мова й сучасність».

У 2020 році вийшов ще один посібник — «Минуле 

і сучасне у жестовій мові», який Наталія Василівна 

підготувала у співавторстві зі своїм однодумцем і 

другом Скурчинським В.В. 

Наталія Василівна є серед авторів дворівневого 

програмнометодичного забезпечення курсів пер

винної підготовки стосовно вивчення УЖМ педаго

гами спецшкіл і перекладачами, а також вторинної 

підготовки перекладачів.

Програми, книги та підручники — це особлива 

частина її творчого доробку і складно підрахувати 

хоча б приблизну кількість людей, яким вони до

помогли оволодіти жестовою мовою. 

Праця Наталії Василівни неоціненна! Адже зав

дяки її допомозі глухі люди впевненіше почувають

ся в суспільстві, повніше відчувають радість жит

тя.

Попри вік і проблеми зі здоров’ям, Наталія Васи

лівна активно цікавиться новинами зі справи сво

го життя, переймається тим, щоб глухі люди у те

перішній надскладний час отримували необхідну 

їм допомогу, долаючи соціальний дискомфорт та 

інформаційний вакуум, щоб їхні інтереси були за

хищені і їм надавалася підтримка у складних ситу

аціях — і за це їй велика шана, сердечна подяка і 

низький уклін!

Щиро і сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження! Бажає

мо завжди залишатися такою ж уважною, чуйною, тактовною і спов

неною жаги до життя. Міцного здоров’я Вам, сили та енергії, тепла та 

любові рідних і близьких Вам людей!

Нехай якнайшвидше настане день, якого ми всі дуже чекаємо — День 

нашої Перемоги, й знову засяє над Вами мирна блакить, а життя буде 

сповнене лише позитивних і радісних новин!

Вельмишановна Наталіє Василівно! 

З повагою і любов’ю
президія Центрального правління Українського товариства глухих, президія прав-

ління Київської організації УТОГ, колектив виконавчого апарату ЦП УТОГ,  
Всеукраїнська і Київська ради перекладачів жестової мови УТОГ, Всеукраїнсь-

ка рада ветеранів УТОГ, колективи Київського ДВП «Контакт» УТОГ, Інституту 
спеціальної педагогіки та психології НАПН України, Київського фахового коледжу 

прикладних наук, численні учні, друзі, колеги
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Наші ювіляри

З ювілеєм і з нагородою!  
Головна бухгалтерка апарату ЦП УТОГ Олена Юріївна 

БУТЕНКО — людина мобільна і швидка в роботі, все в неї 

до ладу, якісно і вчасно. Встигає свою роботу виконувати й 

завжди приходить на допомогу глухим керівникам Товари

ства у перекладі жестовою мовою. Володіє вона нею так же 

добре, як і бухгалтерською справою.

І дивного в тому нічого немає. Адже їй, доньці глухих бать

ків, ця мова рідна з дитинства. Її батьки, Юрій та Лілія Сол

датови, завжди брали активну участь у громадському житті 

й користувалися повагою у спільноті глухих. Мама, Лілія Тео

фанівна, 35 років працювала в УТОГ, зокрема на посаді го

лови Уманської ТО УТОГ, має звання «Почесний член УТОГ».

Гідно наслідуючи своїх батьків, Олена Юріївна прийшла на 

роботу в Українське товариство глухих у 2003 році на посаду 

бухгалтера в СПКТБ УТОГ. У січні 2004 року за переведенням 

була прийнята на роботу в апарат ЦП УТОГ на посаду еконо

міста 1 категорії. У 2005 році була призначена на посаду на

чальника фінансового відділу, а у 2014 році переведена на 

посаду головного бухгалтера виконавчого апарату ЦП УТОГ.

Маючи такий значний досвід роботи, вона є висококва

ліфікованою спеціалісткою у своїй нелегкій і надзвичайно 

важливій справі. Свідченням визнання її професіоналізму і 

фахової майстерності є відомчі і державні відзнаки, до яких 

додалася ще одна — з нагоди ювілею, який Олена Юріївна 

відсвяткувала нещодавно, вона була нагороджена відомчою 

відзнакою Українського товариства глухих «За заслуги».

Полудень віку
Коли зима засріблила верболози і ясними зірочкамисні

жинками огортає землю, святкує свій День народження, свій 

полудень віку головний бухгалтер Дрогобицького меблевого 

підприємства «Карпати» УТОГ Оксана Степанівна ХЕМИЧ.

Активна життєва позиція, відповідальність і компетентність 

характеризують ювілярку.

З нагоди ювілею для Оксани Степанівни — наші побажання:

Колектив Дрогобицького меблевого підприємства «Карпати» УТОГ

Миру і щастя,

Здоров’я й наснаги,

Хай Вам все вдається,

Всміхається світ.

Тому, як годиться,

Щиро бажаєм

МНОГАЯ ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

Президія ЦП УТОГ і колеги по ро-

боті щиро і сердечно вітають Оле-

ну Юріївну з чудовим ювілеєм і ви-

сокою нагородою і бажають здо-

ров’я і міцності духу, сил і наснаги, 

нових успіхів у праці, родинного 

тепла і добробуту, а найголовніше 

— мирного неба і перемоги!
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Зустріч у Херсоні,  
після деокупації

8 грудня 2022 року заступники голови УТОГ Те

тяна Кривко та Сергій Котельянець, член президії 

ЦП УТОГ, голова Житомирської обласної органі

зації УТОГ Валерій Дем’янчук разом з глухими во

лонтерами Русланом Рубановим і Романом Сол

датовим та членом ЦРК УТОГ, в.о. голови Мико

лаївської обласної організації УТОГ Ігорем Ревен

ком відвідали з робочим візитом Херсонщину, де в 

приміщенні Херсонської обласної організації УТОГ 

провели зустріч з глухими херсонцями, які пере

жили окупацію. На зустріч зібралося близько сот

ні людей, які щиро переймалися питанням соціаль

ної захищеності осіб з інвалідністю зі слуху у део

купованому місті. 

Під час зустрічі обговорили відновлення робо

ти Херсонської обласної організації УТОГ, обра

ли громадський актив для забезпечення коорди

нації роботи з глухими у місті Херсоні, прийняли 

заяви для надання найбільш доцільної допомоги 

та передали гуманітарну допомогу, отриману від 

партнерів — організацій і фондів. Це, зокрема, 

30 продуктових наборів від Церкви Адвентистів 

Сьомого Дня, наданих з фонду Всесвітньої про

довольчої програми, 200 свічок від благодійно

го фонду «АТМА допомога», ліхтарі від благодій

ної організації «Міжнародний волонтерський фонд 

глухих «Чую серцем», теплий одяг від «Штабу глу

хих біженців» з Хмельницького під керівництвом 

Галини Воробель, вироби медичного призначен

ня, люб’язно передані Уповноваженою Київської 

міської ради з питань осіб з інвалідністю Лесею 

Петрівською, слухові апарати від Німецького бла

годійного фонду «Маленькі вушка», батарейки до 

слухових апаратів від Європейської асоціації слаб

кочуючих, свічки, термоси та засоби гігієни від во

лонтерського руху глухих.

Наразі для глухих херсонців необхідні спальні 

мішки та термоси, також вони будуть раді будь

якій увазі та наданий допомозі, адже зараз так 

важливо після окупації пережити зиму.

За інформацією
з соціальних джерел
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Членам УТОГ
сільської місцевості — особливу увагу!

Під таким гаслом відбувся місячник у Кам’я

нецьПодільській територіальній організації УТОГ. 

Протягом цього періоду правління ТО УТОГ приді

ляло посилену увагу саме членам районних первин

них організацій УТОГ, мешканцям сільської місцево

сті (писали листи, спілкувалися через SMS та віде

озв’язок, надавали консультації онлайн, вивчали по

треби, вислуховували скарги та пропозиції; навчали 

користуватися мобільним додатком Приват 24; зби

рали членські внески УТОГ шляхом перерахування; 

писали офіційні звернення головам об’єднаних те

риторіальних громад та їздили до них на прийом).

І ось, нарешті, всі активісти змогли зустрітися в 

територіальній організації УТОГ, щоб підбити під

сумки роботи. Для цього було організовано:

— загальні збори всіх голів первинних організацій 

УТОГ та активу з числа членів УТОГ Новоушиць

кої, Дунаєвецької, Кам’янецьПодільської і Че

мерівецької первинних організацій УТОГ;

— мініурок «Статут УТОГ та права і обов’язки 

членів Товариства»;

— ігровий конкурс «Що ти знаєш про УТОГ?» 

(переможцем конкурсу став наймолодший 

член УТОГ — В. Шпакоїд);

— годину вільного спілкування у колі друзів за 

горнятком кави;

— видачу батарейок до слухових апаратів.

Після закінчення зборів усі присутні отримали 

продуктові набори та предмети гігієни, які люб’яз

но виділив голова Кам’янецьПодільської районної 

ради Михайло Сімашкевич. 

Дякуємо всім, хто долучився до проведення цьо

го заходу: голові райради М. Сімашкевичу; спон

сорам: Л. Саєвській, В. Вергелесу, членам прав

ління та активістам Кам’янецьПодільської тери

торіальної організації УТОГ, а також членам УТОГ 

сільської місцевості, які взяли участь у заході!

Творіть добро, доки є час! Слава Україні!

Світлана ВЕРГЕЛЕС,
голова Кам’янець-Подільської територіальної організації УТОГ

В організаціях УТОГ

Для тих, хто змінює світ
1 грудня 2022 року в Сарненській територіальній 

організації УТОГ (Рівненська обл.) було проведено 

культмасовий захід «Для тих, хто змінює світ», ме

та якого — частину своєї любові подарувати тим, 

кому в житті приходиться нелегко, вселити віру в 

завтрашній день, підтримати і допомогти не пада

ти духом, особливо за нинішнього часу, в умовах 

воєнного стану в державі.

До цієї дати готувались разом з активістами те

риторіальної організації. Напередодні завезли гу

манітарну допомогу (одяг, взуття та постіль), от

риману від Міжнародного благодійного фон

ду «Глорія» та продуктові пакети — від Корпора

ції «Братерство без кордонів». Провели засідання 

правління ТО та вирішили, хто найбільше потребує 

допомоги харчовими продуктами. Гуманітарну до

помогу отримали всі охочі особи з порушеннями 

слуху, які були присутні на заході.

Була проведена ділова зустріч голови ТО Оле

ни Жабчик з членами УТОГ щодо раціонального 

використання енергоресурсів, підтримки один 

одного на місцях, оформлення документів для 

виїзду за кордон чоловіків призовного віку та 

інше.

Олена ЖАБЧИК,
голова правління Сарненської ТО УТОГ

Більше фото — на останній сторінці обкладинки.
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На підприємствах УТОГ

Уряд Латвії виділив 50 тисяч євро  
на вікна для Чернігівського УВП УТОГ

50 тисяч євро виділив уряд Латвії на відновлен

ня вікон для Чернігівського УВП Українського то

вариства глухих. Це підприємство постраждало в 

березні від авіабомби, яку скинули на стадіон іме

ні Гагаріна. За ці гроші встановили 75 вікон, 25 ли

стопада посол Латвії особисто завітав до Чернігів

ського УВП УТОГ.

«Зима на підході, холодна пора. Якщо будівля під

приємства залишається без вікон, звісно там пра

цювати неможливо. Підказка була зі сторони об

ласної адміністрації, що це дуже важливе підприєм

ство, тут задіяні люди з інвалідністю. В цей самий 

Ксенія РЕКУН
Суспільне Чернігів 

  

 

Надзвичайний і повно-

важний посол Латвії 

Ілгварс Клява

Директорка підприєм-

ства Людмила Зубриць-

ка

час, вони роблять дуже важливу роботу — вико

нують замовлення, держзамовлення для Збройних 

Сил України. Не тільки на словах, а й ділом можемо 

надавати таку допомогу нашим партнерам, нашим 

друзям тут в Україні», — розповів надзвичайний і 

повноважний посол Латвії Ілгварс Клява.

За словами директорки підприємства Людмили 

Зубрицької, вони з літа чекали на встановлення ві

кон. Але через бюрократичні процедури повністю 

засклили будівлю лише зараз.

«У нас працюють інваліди зі слуху, й підприєм

ство — це їхня родина, сім’я, куди вони приходять 

не тільки працювати й заробити якісь кошти, але 

й поспілкуватись, допомогти один одному, поділи

тись чимось. Це для них дуже важливо». 

За словами посла Латвії, уряд країни продов

жить підтримувати та допомагати Чернігівщині.

«Будемо дивитись у майбутнє, що ми можемо, з 

якимись об’єктами допомагати, відновлювати. Це, 

мабуть, вже буде у наступному році. На майбутнє 

ми будемо залучати підприємців, які теж залюб

ки дивляться, як вони можуть допомагати Україні. 

І вже на початку грудня в нас буде координаційна 

нарада в Ризі, ми сподіваємося, що буде залучено 

й приватний капітал та пожертви. Тобто це спільні 

зусилля від громади», — розповів Ілгварс Клява.
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Світ і ми

Про жестову мову з вуст чуючої особи
У Полтаві у 2021 році побачила світ поема «Іме

на» мистецтвознавця, колишнього директора 

Полтавського художнього музею Кіма Григорови

ча Скалацького. У післямові до цього видання він 

спробував сказати своє слово про жестову мову. 

До речі, К. Скалацький ніякого відношення до 

Українського товариства глухих не має і не зна

ється на жестовій мові і все ж таки подав свою 

думку про рідну мову глухих людей. 

Згадав Закон «Про забезпечення функціонуван

ня української мови як державної», уважно пере

читав цей закон. Hiчoгo i нікогo не забули укладачі.

Уривок з «Післямови» подаємо для цікавостi чи

тачам «Нашого життя»:

«Але — читаю вдруге — яка ось коротка і ро

зумна четверта стаття — «про мову спільноти же

стомовних осіб» — «українську жестову мову». Як 

гарно, конкретно, розумно: «В Україні кожному га

рантується право вільно використовувати україн

ську жестову мову... вивчати, підтримувати її... на

вчатись цією мовою». Ось де основа для об’єднан

ня нас, роз’єднаних! У Законі наголошують: «Же

стова мова природна», — тобто вона первісна, ще 

з кам’яного віку. І вона ж є доказом автохтонності 

нашої на нашій таки ж території. Та головне — вона 

лаконічна. Якийсь один жест може замінити не те 

що речення, а й промову депутата. Ось приклад: 

дуля а чи пів руки.

Я не говорю: вибачте мені, бо то є не лише сим

воли життя і народження нашого, а навіть всесві

ту — інь і янь... — це було відомо і до мене. Те, що 

ці символи збереглися лише у нас, свідчить про 

древність народу нашого — безпосередньо від 

Адама і Єви, а не через дорогу навприсядки. Ви

користання їх іншими народами є плагіат. Коротше 

— я радикал. Зайві мови обкладаємо податком. 

Як наслідок — жестова мова зело примножиться 

і переможе. Вона і без закону стане державною».

Підготував Валентин САКУН

Успішно пройшла творчий відбір 
10 листопада 2022 року у залі Львівського палацу мис

тецтв відкрився осінній салон «Високий Замок». Під час йо

го підготовки журі розглянуло й відібрало найкращі роботи 

зпоміж тих, що були надані українськими художниками. Піс

ля закінчення виставки планується провести аукціон з про

дажу художніх творів на підтримку Збройних сил України.

Серед відібраних для виставки творів є картина худож

ниці з порушеннями слуху Ярини МЕНЬКО «Моє ім’я — 

Україна». 

Картина присвячена нашій Батьківщині, яка бореться з 

російською навалою, що намагається стерти з лиця зем

лі нашу національну культуру, символи, історію.

Україна зображена в образі жінкиангела, що обіймає 

та захищає нашу символіку, нашу територію, нашу істо

рію. Лелеки символізують повернення всіх українців до 

рідного краю. Колоски пшениці, квіти соняшника і маку 

вказують на родючість нашої землі, її багатства та красу.

 Ярина Менько і раніше брала участь у виставках осін

нього салону «Високий Замок» у 2007, 2010, 2012, 2013 

і 2014 роках. Вона отримала визнання як серед профе

сійних художників, так і серед пошановувачів живопису.

 Наша група глухих художників вітає Ярину з подальших 

визнанням, бажає їй здоров’я і творчих успіхів.

Юрій ТЯМУШКІН,
член Спілки художників України
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Для тих, хто змінює світ

Членам УТОГ  
сільської місцевості — 
особливу увагу!

17 стор.

17 стор.


