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ГАЗЕТІ «ПРОМІНЬ» – 25!
Колективу «Об’єднаної редакції
періодичних видань УТОСу 
«Заклик»

Шановні друзі!
25 років тому побачив світ перший номер газети «Промінь». 

Члени УТОСу з ентузіазмом сприйняли появу своєї газети,   
яка надавала свіжу інформацію про події та досягнення саме 
в системі Українського Товариства сліпих.

Протягом усіх цих років журналісти редакції спрямовували 
свою творчу роботу на висвітлення діяльності Товариства, 
заслуговуючи повагу і вдячність читачів.

Від імені президії Центрального правління Українського    
товариства сліпих і особисто від себе сердечно вітаю             
колектив «Об’єднаної редакції періодичних видань «Заклик»    
із знаменною датою – 25-річчям від дня виходу першого номера 
газети «Промінь».

Бажаю працівникам редакції, всім журналістам системи 
міцного здоров’я, особистого щастя, родинного затишку, 
успіхів у творчій праці, натхнення та життєвих гараздів!

Доброго, святкового вам настрою!
З повагою, 

голова Центрального правління УТОСу                    В.М. Більчич.

означає, що таке збільшення отримає ко-
жен пенсіонер. Це лише середній показ-
ник, адже розмір підвищення залежить 
від того, скільки отримував пенсіонер 
до цього підвищення. А загальний об-
сяг виплати пенсій та грошових допомог 
у грудні вперше перевищить 21 мільярд 
гривень. Виплата підвищених пенсій 
розпочнеться з 4 грудня цього року. По-
садовець наголосила, що перераху-
нок не потребує додаткового звернення 
пенсіонерів до органів Пенсійного фон-
ду, крім випадків повідомлення про пра-
цевлаштування або звільнення з роботи.

Розміри виплат, що ґрунтуються на 
величині прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність (див. 
таблицю).

Заступник голови правління ПФ також 
нагадала, що з 1 травня 2013 року були 
перераховані пенсії учасників бойових 
дій Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 
років, а також інвалідів війни ІІ і ІІІ груп, 
які досягли 85-річного віку, і встановлені 
на рівні пенсій інвалідів війни І групи. 
З 11 червня 2013 року до цих категорій 
осіб також прирівняли учасників бойових 
дій з імперіалістичною Японією. Отже, 
з 1 грудня цього року розмір пенсії та-
ких громадян після перерахунку не може 
бути меншим, ніж 2704,65 гривні.

На запитання журналіста «УК», що 
роблять нині для осучаснення розмірів 
пенсій, посадовець нагадала, що вже 
зроблено перший крок у цьому напрям-
ку – з 1 липня 2013 року набрав чинності 
закон, який вніс зміни до статті 42 Зако-
ну «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». І якщо раніше 
право на перерахунок пенсій визначало-
ся залежно від того, на скільки у поперед-
ньому році зріс розмір пенсії особи, то 
тепер такої залежності немає. Перера-
хунку фактично підлягатимуть усі пенсії, 
які було призначено за законами «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», «Про наукову і науково-
технічну діяльність», «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» та «Про 
статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи». Заробітна плата, з якої 
призначено (або попередньо перера-
ховано) пенсію, буде підвищуватися на 
коефіцієнт, який відповідає не менш як 
20 % зростання середньої зарплати в 
Україні, з якої сплачено страхові внески, 
порівняно з попереднім роком. До того 
ж на показник підвищення впливатиме 
рівень інфляції.

Також уряд працює над осучаснен-
ням заробітної плати, тому що нині нор-
ми чинного законодавства ставлять у 
залежність розмір пенсій наших грома-
дян від року їх виходу на пенсію. 

Зрозуміло, що рік у рік середня заро-
бітна плата зростає і ті люди, які вийшли 
на пенсію у 2008 – 2010 рр. з тієї самої 
посади, отримують пенсію відчутно 
меншу, ніж ті, хто виходить на пенсію, 
скажімо, цього року. І щоб не було та-
ких великих розривів у розмірах пенсій, 
з 1 жовтня 2011 року прийнято рішення 
під час призначення пенсій враховувати 
усереднену середню заробітну плату за 
три попередні роки. Тож при призначенні 
пенсії у 2013 році враховується усеред-
нена зарплата за 2010 – 2011 – 2012 
роки. Середня величина її становить 2,3 
тисячі гривень. У 2014 році, зрозуміло, 
під час цих розрахунків відійде 2010 
рік, а з’явиться 2013-й, а отже розмір 
середньої усередненої зарплати ста-
не більшим. Є прагнення осучаснити 
зарплату до усередненої  величини за 
три роки, які передують 2013 року. Та 
чи вдасться це, напряму залежить від 
наповненості бюджету ПФ. Адже про-
водити перерахунок та осучаснення 
пенсій можна лише у межах існуючих 
фінансових можливостей.

Центральне правління Українського товариства сліпих 
щиро вітає членів Товариства та всіх читачів газети 

з Новим роком та Різдвом Христовим! 
З роси і води вам, друзі!
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Кажуть, що двадцять п’ять не 
ювілей. От доживіть хоча б до 
50, тоді будемо говорити. Хай би 

там як, але прожити чверть століття 
в наш буремний час, час політичних 
та соціальних потрясінь, глибокої 
соціально-економічної та фінансово-
економічної криз, докорінних змін, 
що відбулися в долі сліпих і, зокрема, 
їхнього Товариства, – це не з печі злізти. 
А ті, що кажуть, ніби 25 не ювілей, хай 
собі як знають, – нам своє робить.   

Отож, саме на Різдво, 7 січня 1989 
року, народилася газета «Промінь», 
друга після азербайджанської, газе-
та для незрячих в Радянському Союзі. 
Дата появи першого номера «Променя» 
символічна, хоча тоді на офіційному 
рівні Різдво й не відзначалося. 

Члени Товариства з нетерпінням 
чекали виходу газети і з ентузіазмом 
зустріли перший номер, хоча, чесно 
кажучи, був він досить слабеньким. 
Відразу посипалися схвальні листи і 
телефонні дзвінки від вдячних читачів. 
Таким чином почала формуватися ко-
респондентська мережа на місцях. Та 
перш ніж все це сталося, була проро-
блена, хоча й не помітна для загалу, ве-
лика робота.

Спроби створити бюлетень до жур-
налу «Заклик» розпочалися ще в 70-х 
роках минулого століття. Однак всі вони 
розбивалися об глуху стіну радянської 
видавничої політики, – для створен-
ня будь-якого періодичного видання, 
навіть заводської багатотиражної га-
зети, – потрібен був дозвіл Централь-
ного комітету Комуністичної партії Ра-
дянського Союзу. ЦК компартій союзних 
республік не мали таких прав. Тільки 
в період горбачовської перебудови і 
гласності воно у них з’явилось. Поча-
лися знову клопотання. І ось нарешті 
влітку 1988-го була схвалена поста-

НАШ ЮВІЛЕЙ

СПОГАДИ ВЕТЕРАНА

нова партійних органів, яка передба-
чала створення багатотиражної газе-
ти «Промінь». Почалося формування 
колективу майбутньої редакції. Цим 
займалося знову ж таки керівництво 
редакції журналу «Заклик». Президія 
Центрального правління УТОСу при-
значила редактором майбутнього ви-
дання Олега Олександровича Дученка, 
який обіймав посаду заступника голови 
ЦП, а заступником – автора цих рядків. 

9-го листопада відбулася нарада 
керівників журналу «Заклик» і газети 
«Промінь» під проводом тодішнього го-
лови ЦП УТОСу Віктора Михайловича 
Акімушкіна. Він поставив завдання пе-
ред майбутньою газетою, що полягали 
в оперативному інформуванні членів 
УТОСу про життя Товариства і країни, а 
також дав настанови щодо конкретної 

ПЕРШИЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТИ «ПРОМІНЬ» 
ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ДУЧЕНКО.

сприймаю, уявляю і розумію довколишній 
світ»). Нас зацікавили оригінальні скринь-
ки з двома отворами для рук. Всередині їх 
містився якийсь предмет – чи то праска, 
чи макет якогось пам’ятника. Здавалось 
би, яке відношення ця річ має до життя 
Скороходової? Але таким чином і вона, 
і такі люди, пізнавали й пізнають світ, 
його красу і розмаїття. І це якнайширше 
відобразилося в поезії Скороходової, якої 
ми разом із членами місцевої літстудії 
«Біле озеро» ще раз причастилися. 

Ось такими були наші гостини у Оль-
ги Іванівни Скороходової, цієї надзвичай-
но мужньої, вольової, шляхетної й мудрої 
жінки. Враження непередавані. А які ж 
висновки?! 

По-перше, нам, ой як треба берегти й 
цінувати ці неперевершені дари Божі – зір 
і слух. Адже, втративши їх, далеко не ко-
жен зможе полюбити цей незрозумілий, 
тому чужий і ворожий світ, як це змог-
ла Ольга Скороходова. По-друге, стає 
очевидним як мізерно мало зроблено 
українською державою, щоб життя та-
ких, як Скороходова, ба й наше з вами, 
хто має слух, було хоч на мить довшим, 
на грам легшим, на йоту кращим. Навіть 
на книжки шрифтом Брайля у бідної дер-
жави грошей немає! Що вже казати про 
європейський рівень життєзабезпечення 
людей з інвалідністю та й не лише їх! Але 
це вже тема іншої розмови. 

Степан ПІДЛУЖНИЙ.

Нині в Україні проживають 13,5 
мільйона пенсіонерів, яких, звісно, 
цікавить відповідь на запитання, 

як відіб’ється на пенсійних виплатах зро-
стання прожиткового мінімуму з 1 груд-
ня 2013 року. На цьому та інших пи-
таннях зосередила увагу заступник го-
лови правління Пенсійного фонду Ва-
лентина Никитенко під час зустрічі із 
журналістами.

Перед тим вона поінформувала, що 
за 10 місяців цього року до бюджету 
ПФ з усіх джерел надійшло майже 206 
мільярдів гривень, що на 23,8 мільярда 
більше порівняно з цим самим торішнім 
періодом. Середній розмір пенсії в 
Україні на сьогодні становить 1484 
гривні. Необхідна щомісячна сума на ви-
плату пенсій нині – понад 20 мільярдів 
гривень.

Отже, з 1 грудня 2013 року органи 
Пенсійного фонду проводитимуть пе-
рерахунок пенсій у зв’язку зі зростан-
ням прожиткового мінімуму. Якщо про-
житковий мінімум для осіб, які втра-
тили працездатність, становить поки 
що 894 гривні, то з початку грудня він 
збільшиться до 949 гривень. Пані Ники-
тенко також нагадала, що нині в Україні 
жодна пенсія не може бути меншою за 

прожитковий мінімум, встановлений 
для осіб, які втратили працездатність. У 
зв’язку з цим буде проведений перера-
хунок складових пенсійної виплати, які 
визначаються від цієї величини. Так, пе-
рерахунку підлягають:

– мінімальний розмір пенсії та до-
плата за понаднормовий стаж – для не-
працюючих пенсіонерів. Для працюю-
чих пенсіонерів такий перерахунок буде 
проведено тоді, коли людина остаточно 
звільниться з роботи й піде на заслуже-
ний відпочинок;

– мінімальні пенсійні виплати, дер-
жавна соціальна допомога на догляд 
за інвалідом війни, підвищення ве-
теранам війни, жертвам нацистських 
переслідувань та дітям війни, пенсії за 
особливі заслуги перед Україною – неза-
лежно від того, працює пенсіонер чи ні;

– додаткові пенсії учасникам ліквідації 
аварії на ЧАЕС, мінімальні пенсії осіб, 
потерпілих від аварії на ЧАЕС, тобто всі 
види пенсій, які залежать від розміру 
прожиткового мінімуму.

Загалом перерахунок буде прове-
дено для 13,2 мільйона українських 
пенсіонерів. Середній розмір пенсій 
збільшиться в межах 40 гривень. Але, як 
наголосила Валентина Никитенко, це не 

НА СКІЛЬКИ ЗРОСТЕ 
СЕРЕДНІЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ?
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роботи. Віктор Михайлович тоді ж по-
рушив питання про об’єднання двох 
редакцій, але керівництво «Заклику» 
на це не пристало. Взагалі Акімушкін 
приділяв велику увагу утосівській пресі. 
Своїми вказівками він спрямовував її 
роботу. 

Після кожної помітної події, примі-
ром, зустріч з першим загальнообра-
ним президентом України Л. Кравчуком, 
участь в засіданні Всесвітньої ради 

сліпих чи ради керівників організацій 
сліпих в Ризі, В.М. Акімушкін викликав 
до себе когось із працівників редакції 
«Променя» і давав розлоге інтерв’ю. 
Головний редактор «Заклику» Анатолій 
Порфирійович Щипцов був членом 
президії ЦП УТОСу.

Редакція «Променя» запрацювала, 
хоча й у неповному складі, з кінця ли-
стопада – початку грудня. Почалася 
підготовка до випуску першого номе-
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На батьківщині Ольги Скороходової 
22 – 23 серпня минулого року в 
Херсоні та Білозерці (районний 

центр Херсонської області) пройшли 
літературні читання, присвячені пам’яті 
Ольги Іванівни Скороходової – науковця-
дефектолога, автора книги «Як я сприй-
маю, уявляю і розумію довколишній світ», 
поетеси. Вона була першою сліпоглухою 
в Радянському Союзі, що здобула вищу 
освіту і вчений ступінь. Свого часу ра-
дянська пропаганда протиставляла її 
наукові досягнення успіхам сліпоглухої 
американки Елен Келлер. 

Ольга Скороходова народилася 1911 
року в містечку Білозерці колишньої 
Херсонської губернії. В дитинстві втрати-
ла зір і навчалася в Одеській школі для 
сліпих дітей. Тут тяжке ускладнення після 
інфекційної хвороби позбавило її і слу-
ху. Згодом вона навчалася в Харківській 
школі-клініці для сліпоглухих дітей, яку 
очолював видатний дефектолог Іван 
Опанасович Соколянський. Закінчила 
Московський університет, здобула вче-
ний ступінь кандидата психологічних 
наук. Їй належить низка наукових праць, 
публіцистичних статей та нарисів. О. Ско-
роходова писала також вірші російською 
та українською мовами. 

Цей захід був організований Херсонсь-
ким обласним відділенням соціологічної 
асоціації України (САУ), Білозерським 
краєзнавчим музеєм та Фондом П. Рай-
ко в рамках проекту «Культура на дотик». 

Якось однієї літньої днини до Львівської 
утосівської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка 
завітав цікавий гість – голова ХОВ САУ, 
соціолог, куратор проекту «Культура на 
дотик» Микола Гоманюк. Ознайомився з 
роботою нашої книгозбірні, передовсім з 
її соціально-реабілітаційним напрямком. 
Дізнавшись, що з-поміж наших читачів 
є людина суголосної долі з О. Скорохо-
довою, – а це Оксана Демчина, житель-
ка м. Соснівка. Він і запропонував нам, 

бібліотекарям, Світлані Палюшок і автору 
цих рядків, а також тифлопедагогові Надії 
Онофрійчук, яка працює у Львівській 
школі для дітей з вадами зору, взяти 
участь у вищезгаданому проекті. Мета 
– не тільки висвітлення літературної 
діяльності Ольги Скороходової, а й 
популяризація творчості незрячих поетів, 
залучення дітей і молоді з вадами зору до 
літературної творчості. 

Отже, 22 серпня. Херсонська облас-
на універсальна наукова бібліотека імені 
О. Гончара. Після вітального слова з 
доповіддю про життєвий і творчий шлях 
Ольги Скороходової виступив пан Гома-
нюк. Присутні також мали змогу пройти 
цим шляхом, гортаючи сімейний альбом, 
наданий племінницею видатної земляч-
ки. Велика увага була приділена науковій 
діяльності Скороходової. А далі прозву-
чали вірші Ольги Іванівни у перекладах 
С. Жадана, Є. Яненко, Ю. Данилевської 
та автора цих рядків. З оглядом ситуації 
з літературою для читачів з вадами 
зору виступили С. Палюшок та Н. Оно-
фрійчук. Після чого відбулося вільне 
спілкування, поети читали власні вірші. 
Під кінець зустрічі Наталя Мірошниченко, 
завідувачка центру обслуговування 
читачів з особливими потребами, що діє 
при бібліотеці, ознайомила присутніх із 
фондом тифлолітератури, на жаль, до-
сить малим. 

Не менш цікавим та насиченим був 
і другий день, коли ми відвідали бать-
ківщину Ольги Скороходової. Люб’яз-
но зустрінуті директором місцевого му-
зею Олегом Волошиним, ми, оглянувши 
краєзнавчу експозицію, в буквальному 
сенсі доторкнулися до культури на дотик. 

Окрім експонатів, безпосередньо до-
тичних до побуту й творчості Ольги Ско-
роходової (квартирний «дзвінок»-вен-
тилятор. Коли його вмикали, господиня 
довідувалася про візит гостя. Тут же пись-
мове брайлівське приладдя, книжка «Як я 

«ЯК Я СПРИЙМАЮ, УЯВЛЯЮ І РОЗУМІЮ 
ДОВКОЛИШНІЙ СВІТ»
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ра. Йшла вона досить туго. Більшість 
матеріалів до нього зробили праців-
ники «Заклику». Ось дещо з його змісту: 

Тоді газета виходила щотижня по 
п’ятницях. Матеріалів треба було ба-
гато, а нові працівники, що ніколи не 
мали справи зі сліпими, не завжди 
знали, як подати його. Та незабаром 
справи пішли на лад. Газета виходила 
регулярно. Перші роки фінансування 
було достатнім, щоб утримувати двох 
кореспондентів, які часто бували у 
відрядженнях, всебічно висвітлюючи 
життя Товариства. Та й листів з місць 
було чимало. Газета, зокрема в перші 
роки, започаткувала серію матеріалів 
стосовно просторової орієнтації незря-
чих, вміщувала чимало господарських 
порад, якими ділилися самі читачі. Ба-
гато розповідалося про життя сліпих за 
кордоном.    

Початкові наклади рельєфно-крап-
кового і плоскодрукованого варіантів 
планувалися по 1000 примірників. Крім 
того, 100 примірників плоскодрукова-
ного варіанту передбачалось пустити у 
вільний продаж, але ця затія не вдала-
ся, і від неї довелося відмовитися. 

Тодішнє бурхливе життя вимагало 

від преси нових підходів, порушення 
нових тем і болючих питань. З’явилося 
багато нового. Важче стало писати 
про успіхи утосівських підприємств, 
бо вже почалися їх масові зупинки. 
Змінювалися напрямки і зміст робо-
ти обласних правлінь ПО УТОСу і 
територіальних первинних організацій, 
які із закритих осередків сліпих пере-
творювалися на дієвий інструмент їх 
соціального захисту, актуалізувалися 
питання реабілітації незрячих, 
викликані важкою ситуацією УВО та 
УВП, які раніше задовольняли майже 
всі потреби інвалідів по зору. Скажени-
ми темпами зростала інфляція, тому 
постало питання виживання незрячих в 
умовах ринкової економіки.

Газета намагалася йти в ногу з ча-
сом, не обходила гострих питань, що 
постали перед Товариством. Тому її 
популярність серед незрячих зроста-
ла, збільшувалися й тиражі. Один час 
за цим показником ми вийшли на п’яте 
місце в Україні. Це стосується плоско-
друкованого варіанта.  

А нові реалії були досить жорстоки-
ми. Спочатку після здобуття Україною 
незалежності думалося, що труднощі 

минуться швидко, за рік-два. Але вони 
з кожним місяцем тільки множились. 

Якщо за радянських часів УТОС 
міг утримувати свої періодичні ви-
дання, то вже на початку 90-х це ста-
ло проблематичним, тому з берез-
ня 1993-го держава взагалі взяла на 
себе їх фінансування. Почалися за-
тримки з виплатою заробітної пла-
ти, з’явилась заборгованість перед 
Республіканським будинком звуко-
запису та друку. Згодом уже після 
об’єднання двох редакцій довелося 
скорочувати періодичність видань і їх 
обсяги. Тоді газета стала двотижневою. 

Створення Об’єднаної редакції пе-
ріодичних видань УТОСу «Заклик» 
дало істотне скорочення кадрів і 
фінансових затрат, призвело до роз-
поділу функцій між виданнями. За 
«Променем» залишилося оперативне 
інформування членів УТОСу про жит-
тя Товариства. 

Але, попри велику економію коштів 
через скорочення людей, фінансові про-
блеми тривали і не полишили нас досі. 
Щоправда, згодом удалося відновити 
періодичність і обсяги журналів, а газе-
та так і залишилася двотижневою.

Та, незважаючи на всі проблеми, 
«Промінь» продовжував працювати 
задля читача, інформуючи його про 
передовий досвід кращих підприємств, 
які почали підніматися і виходити з кри-
зи після 1999-го року, розповідати про 
досягнення успішних ТПО і обласних 
правлінь ПО УТОСу, хоча, через брак 
газетної площі, довелося відмовитися 
від публікації деяких реабілітаційних 
матеріалів та корисних порад незря-
чим.

Однак це були тільки квіточки. 
Справжні ягідки ми збираємо зараз, 
коли «Промінь» шрифтом Брайля пере-
став виходити через брак фінансування 
його поліграфічного виготовлення. З 
гріхом пополам в минулому році вида-
валася  газета лише укрупненим шриф-
том. А як бути тим, хто читає лише за 
Брайлем? А таких у нас чимало. Дехто 
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починає говорити, мовляв, хай опано-
вують комп’ютер – таким чином мож-
на отримати більше інформації. Але ж 
більшість членів нашого Товариства – 
люди поважного віку. Їм уже не сила впо-
ратись з такою технікою, та й ціна на неї 
для багатьох кусається. І відірвані вони 
від друкованого слова, як незрячі XIX 
століття. Особливо потерпають незрячі 
сільської місцевості і районних центрів, 
де немає спеціальних бібліотек. Пер-
спектив поновлення видань за Брай-
лем поки що не видно. 

Як таке могло статися? Коротко кажу-
чи, завдяки бездіяльності і пасивності 
заступника голови ЦП УТОСу, який 
свого часу пустив це питання на само-
плив, коли ще можна було врятувати 
ситуацію з виданням газети шрифтом 
Брайля. 

Та хотілось би в ці ювілейні дні хоч 
трохи відволіктися від сумних думок і 
пригадати тих, хто присвятив газеті чи-
мало років свого життя, сил і здоров’я. 
Це перший її редактор Олег Дученко, 
працівники Сергій Мурасов, Олександр 
Бітнер, Юрій Петик, Анатолій Михай-
лов, Таміла Журбицька, Ольга Попова, 
Олена Кременчугська, Наталя Бачинсь-
ка, Юлія Торчинська, Валентина Сако-
да, Олена Корнюшина та інші. Окремо 
хотілось би згадати одного з перших 
працівників Сергія Сему, який недавно 
пішов від нас у кращий із світів. 

Від щирого серця вітаю всіх тих, 
хто, незважаючи на постійні затрим-
ки мізерної зарплатні, інші труднощі, 
готує «Промінь» сьогодні. Це Анатолій 
Ульянець, Наталія Щербань, Вікторія 
Власенко, Тетяна Волощук, Єлизавета 
Згурська, Іван Михайленко, Оксана Ка-
линич. 

Зичу всім доброго здоров’я, всіляких 
гараздів, здійснення найзаповітніших 
бажань! З роси і води вам! А «Проме-
ню» многая і благая літа! 

Іван ТАРАН, 
заслужений журналіст України.

Фото Івана МИХАЙЛЕНКА


