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ПЕРЕДМОВА

Видана у 2003 році перша частина цієї  уні
кальної книги містить відомості про дев’яносто 
найповажніших членів нашого Товариства, які 
удостоєні високої відзнаки Українського това
риства глухих — звання «Почесний член УТОГ». 

Як зазначалося у вступі до цієї книги, це 
звання  присвоюється людям, які зробили 
найбільший внесок в організаційне зміцнення 
Товариства та вирішення проблем соціально
го захисту і всебічної реабілітації інвалідів зі 
слуху.

Слід нагадати, що рішення про встановлен
ня звання «Почес ний член УТОГ» було прийня
то у 1976 році десятим з’їздом УТОГ (текст 
Положення про присвоєння звання «Почес
ний член УТОГ» надруковано на 4–8 сторінках 
першої частини книги).

У ній ми знаходимо славні імена тих, хто 
стояв біля витоків зародження нашої органі
зації і доклав чимало зусиль для її розвитку і 
зміцнення: М.І. Неплюй, І.Т. Криволапова, І.А. 
Сапожникова та багатьох інших.

Видана до 70річчя нашого Товариства, ця 
книга стала яскравим свідченням можливос
тей людини, позбавленої слуху, але не зло
мленої нелегкими випробуваннями. Більшість 
біографій, що розміщені на її сторінках, роз
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повідають про життєвий і трудовий шлях 
найдостойніших членів Українського то

вариства глухих – сильних, витривалих, напо
легливо прямуючих до мети.

Проте час не стоїть на місці – й до цієї слав
ної когорти за п’ять років, що минули з часу 
видання першої частини книги, приєдналися 
нові люди, удостоєні цього почесного звання.

За цей час звання «Почесний член УТОГ»  
було присвоєно ще 21 члену Товариства. Тому 
було прийняте рішення про доповнення пер
шої книги виданням, яке ви сьогодні тримаєте 
в руках. Приурочене воно до славного 75річчя 
Українського товариства глухих.

Як і їх попередники, люди, імена яких уві
йшли до другої частини книги,  кожен на сво
їй ділянці роботи доклав чимало зусиль, щоб 
наш спільний дім під назвою «Українське то
вариство глухих» і надалі залишався дієвою і 
впливовою організацією, що об’єднує людей 
з порушеннями слуху і тих, хто прагне допо
могти їм.

Усіх їх єднає одне – небайдуже ставлення 
до нашої спільної справи, спрямованої на до
бробут і процвітання Товариства і кожного, хто 
входить до його складу. 

Низький уклін їм за це!
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ЛЕВИЦЬКИЙ  
Михайло  

Мусійович

Народився 11 листопада 1949 року в селі 
Пироговичі Іванківського району Київської об
ласті. Слух втратив у 18 років після хвороби.

Трудову діяльність розпочав у 1968 році ро
бітником Київського будівельного управління. 

У зв’язку з повною втратою слуху в 1969 році 
прийшов на Київське дослідновиробниче під
приємство «Контакт» УТОГ, де працював на по
садах контролера ВТК, інспектора відділу кадрів.

У 1982 році закінчив юридичний факультет 
політехнікуму Ленінградського відновлюваль
ного центру Всеросійського товариства глухих. 

У 1985 році на звітновиборній конференції 
його одноголосно було обрано головою Київ
ської організації Українського товариства глу
хих, де він працює до цього часу.

На цій посаді Михайло Мусійович проявив 
себе енергійним, ініціативним керівником. Під 
його керівництвом розроблені та впроваджу
ються у життя програми з слухової, трудової 
та соціальної реабілітації нечуючих, із задо
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волення їх культурноосвітніх та духовних 
інтересів, а також оздоровлення.
М.М. Левицький — постійний член Комісії з 

розробки комплексних цільових програм «Тур
бота» як столиці, так і області. Він проводить 
активну громадську діяльність — є членом 
колегії Управління у справах жінок, інвалідів, 
ветеранів та пенсіонерів Київської міської дер
жавної адміністрації. З 2001 року він очолює 
Раду голів обласних організацій УТОГ.

За активну громадську діяльність, спрямо
вану на вирішення проблем інвалідів, та ваго
мий особистий внесок у реалізацію програм 
реабілітації інвалідів, він у 2001 та 2004 роках 
був визнаний переможцем у благодійній акції 
«Зоря надії» в номінації «Громадський діяч».

Михайло Мусійович нагороджений відзна
ками Міністерства праці та соціальної політики 
України, Київської міської державної адміністра
ції, почесними грамотами президії ЦП УТОГ.

У 1998 році він нагороджений знаком «Від
мінник УТОГ», а у вересні 2006 року — дипло
мом Міжнародного академічного рейтингу 
популярності «Золота фортуна» та почесною 
відзнакою «Трудова слава».

У 2007 році Михайло Мусійович удостоєний 
почесного звання «Заслужений працівник со
ціальної сфери України».

Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно 
йому III пленумом ЦП УТОГ 27 березня 2003 
року (постанова № 5/П3).



7

ЛЕСНИХ  
Євдокія  

Григорівна

Народилася 4 березня 1923 року. Слух втра
тила після хвороби. Член Українського товари
ства глухих з 1944 року.

Трудову діяльність розпочала в 1946 році 
бібліотекарем у Київському клубі глухонімих.

З часом опанувала професію кравчиніза
крійниці, а з 1958 року почала працювати май
стром пошиття верхнього одягу в майстерні 
Київського учбововиробничого комбінату № 
3 УТОГ. Пізніше працювала інструктором ви
робничого навчання Київського УВК № 1 УТОГ.

Євдокія Григорівна багато сил та уваги при
діляла навчанню та вихованню нечуючої мо
лоді. Багатьом своїм вихованцям вона дала 
путівку в життя. Деякі з них, після закінчення 
учбововиробничого навчання на Київському 
УВП УТОГ № 1 пішли працювати на державні 
підприємства та в ательє індивідуального по
шиття одягу м. Києва, стали висококласними 
майстрами.

 Пізніше Є.Г. Лесних працювала виховате
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лем гуртожитку Київського УВП № 1 та 
КДВП «Контакт» УТОГ. Вона велику увагу 

приділяла естетичному та культурному вихо
ванню нечуючих мешканців гуртожитку, про
водила інформаційну роботу, залучала молодь 
до навчання в школі робітничої молоді.

Євдокія Григорівна брала активну участь у 
громадському житті, була членом первинної 
організації УТОГ Київського УВП № 1 та членом 
профспілки, завжди відстоювала права глухих, 
була їх захисником та порадником. 

Вона неодноразово обиралася делегатом 
Київської обласної звітновиборної конфе
ренції, була делегатом з’їздів УТОГ, входила до 
складу правління Київського обласного відділу 
УТОГ, завжди переймалася проблемами пра
цевлаштування та життям глухих.

За багаторічну сумлінну працю Євдокія Гри
горівна була нагороджена почесними грамо
тами Київського обласного та міського відділів 
УТОГ, київських УВП № № 1 та 2 УТОГ.

Звання «Почесний член УТОГ» Є.Г. Лесних 
присвоєно III пленумом ЦП УТОГ 27 березня 
2003 р. (постанова № 5/П3).
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МАКСИМЕНКО  
Галина  

Степанівна

Народилася 16 березня 1940 року в м. Но
вокузнецьку Кемеровської області (Росія). 
Слабочуюча.

У 1964 році закінчила Челябінський маши
нобудівний технікум. 

Трудову діяльність розпочала в 1964 році на 
Магнітогорському учбововиробничому під
приємстві Всеросійського товариства глухих.

В 1973 році за сімейними обставинами 
переїхала на постійне місце проживання 
до Києва і почала працювати на Київському 
УВП № 1 УТОГ інженеромконструктором. 
У 1974 році, після об’єднання УВП № 1 та 
КДВО «Контакт» в одне підприємство, про
довжувала працювати на цій посаді до 1994 
року.

У лютому 1994 року на загальних зборах 
колективу Спеціального проектноконструк
торськотехнологічного бюро УТОГ Галина 
Степанівна була обрана на посаду заступника 
директора з виховної роботи, а з 1999 року 
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вона — заступник директора з соціаль
них питань та кадрів СПКТБ УТОГ.
Загальний стаж роботи Галини Степанівни 

— 50 років, з них в Українському товаристві 
глухих вона працює 34 роки.

 Г.С. Максименко — кваліфікований спеціа
ліст, вимогливий керівник, порядна та дисци
плінована людина. Сумлінно ставиться до ви
конання свої службових обов’язків, уважна до 
запитів та потреб працівників підприємства. 
Проблеми своїх колег сприймає як свої осо
бисті.

Галина Степанівна — людина творча, вона 
вміє не тільки добре працювати, а й залучає до 
творчості інших, дбаючи про культурне дозвілля 
свого колективу. Так, у 1999 році вона вперше 
організувала на підприємстві концертну про
граму силами робітників друкарського цеху. 
Перша любительська сценка «Стрекоза и му
равей» за мотивами басні І. Крилова була при
йнята глядачами з великим захопленням. 

Пізніше був організований драматичний гур
ток та поставлені вистави: «Золушка» Ш. Пер
ро; «Сніжна королева» Г.  Андерсена; «А зорі тут 
тихі…» Б. Васильєва.

Галина Степанівна сама підбирає вистави, 
сама пише сценарії — вона і режисер, і по
становник, і перший глядач, і неупереджений 
критик всіх постановок, які здійснені силами 
працівників СПКТБ. Окрім того, до всіх свят 
кожного року вона готує 4 — 5 концертних 
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програм і залучає до виступів у художній 
самодіяльності нечуючих робітників під

приємства.
Цей унікальний творчий колектив у 2008 

році внесено до Книги рекордів Українського 
товариства глухих.

Галина Степанівна — член Ради Культурного 
центру УТОГ, часто входить до складу журі при 
здачі нових спектаклів, підготовлених колек
тивом театру «Радуга» та Київським народним  
самодіяльним театром КЦ УТОГ.

Починаючи з 1994 року, колектив СПКТБ 
УТОГ обирав Галину Степанівну головою бюро 
первинної організації УТОГ, на цій посаді вона 
плідно працювала до 2006 року. 

Г.С. Максименко — член пленуму Київської 
організації УТОГ з 1986 року, з 1991 по 1996 рік 
була членом президії.

За багаторічну сумлінну працю та ва
гомий внесок у справу слухової, трудової 
та соціальної реабілітації нечуючих Галина 
Степанівна неодноразово нагороджувалась 
почесними грамотами керівництва КДВО 
«Контакт», СПКТБ та президії Центрального 
правління УТОГ. В 2003 році вона була на
городжена Почесною грамотою Київської 
міської держадміністрації, а в 2006 році — 
Почесною грамотою ЦП УТОГ та відзнакою 
Міністерства праці та соціальної політики 
України «За вислугу».

Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно 
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Г.С. Максименко III пленумом ЦП УТОГ 27 
березня 2003 року (постанова № 5/П3).
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СКУЛЬСЬКИЙ  
Євген  

Петрович

(1947 — 2007)

Народився 20 квітня 1947 року в селі Шкін
дерівка Підгаєцького району Тернопільської 
області. Слух втратив в 11 років після хвороби.

У 1964 році закінчив Теребовлянську школу
інтернат для слабочуючих дітей.

Трудову діяльність розпочав у 1964 році 
учнем токаря Запорізького УВП УТОГ. Після 
закінчення навчання перейшов токарем 2 роз
ряду на Запорізький завод п/я № 80, де пра
цював до кінця 1970 року і одночасно навчався 
у вечірній школі робітничої молоді.

У 1971 році вступив до Курсової бази УТОГ 
по підготовці клубних працівників, яку закінчив 
у 1973 році і був направлений до Єнакіївського 
будинку культури глухих художнім керівником, 
а в 1974 році переїхав в Тернопільську об
ласть, де був призначений на посаду дирек
тора Тернопільського будинку культури УТОГ, 
на цій посаді працював до 1980 року.

З 1980 по 1992 рік Євген Петрович був ін
структором по фізкультурі та спорту в Тер
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нопільському обласному відділі УТОГ, а з 
1992 по 1996 рік його знову призначили 

директором Будинку культури.
18 березня 1996 року на звітновиборній 

конференції його одноголосно обрано голо
вою Тернопільської обласної організації УТОГ. 
На цій посаді він працював до січня 2007 року.

22 січня 2007 року після важкої хвороби Є.П. 
Скульський пішов з життя.

Євген Петрович дуже відповідально ста
вився до своїх обов’язків, був вимогливим до 
працівників обласної організації, разом з тим 
— шанував і любив людей, прагнув їм допо
могти. Він став керувати обласною організа
цією в дуже скрутний час, але зумів зберегти 
структуру організації та її кадри, спрямувати їх 
на плідну діяльність.

Є.П. Скульський був членом Центрального 
правління УТОГ, обирався делегатом з’їздів 
УТОГ.

За багаторічну сумлінну працю в системі 
Українського товариства глухих, активну участь 
в суспільному житті Євген Петрович нагоро
джений медаллю «Ветеран праці», неоднора
зово нагороджувався почесними грамотами 
президії ЦП УТОГ, а в 2001 році відзначений 
Почесною грамотою Міністерства праці та со
ціальної політики України.

 Звання «Почесний член УТОГ» Є.П. Скуль
ському присвоєно III пленумом ЦП УТОГ 27 бе
резня 2003 року (постанова № 5/П3).
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СОЛОВЙОВА  
Антоніна  

Прохорівна

Народилася 6 листопада 1943 року в м. Кер
чі Кримської Автономної республіки.

У 1960 році закінчила середню школу № 4 в 
Керчі, а в 1962 році — технічне училище № 7 
у Львові. 

Трудову діяльність розпочала в 1962 році в 
ательє Керченського промторгу майстром ін
дивідуального пошиття чоловічого верхнього 
одягу, а згодом була переведена на фабрику 
індпошиву та ремонту одягу. 

У 1969 році закінчила Київський технологіч
ний інститут легкої промисловості, одержала 
диплом інженератехнолога швейного вироб
ництва і на запрошення ЦП УТОГ почала працю
вати інженеромтехнологом Слов’янського УВП 
УТОГ, а з 5 вересня 1972 року була переведена 
на посаду головного інженера підприємства.

З 1 жовтня 1974 року, після об’єднання 
Слов’янського і Донецького УВП УТОГ, обіймала 
посаду заступника директора по виробництву 
філіалу Донецького ВО «Електромагніт», а з 1978 
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року — знову була головним інженером.
З 1993 року Антоніна Прохорівна при

значена директором Слов’янського учбово
виробничого підприємства УТОГ.

За час роботи на керівних посадах Антоні
на Прохорівна зарекомендувала себе сумлін
ним, ініціативним працівником, досвідченим 
організатором виробництва, вимогливим ке
рівником. Багато сил і енергії віддала вдоско
наленню виробництва та вирішенню проблем 
усебічної реабілітації нечуючих підприємства 
та їх соціального захисту.

У 1974—1975 роках перепрофілювала своє 
підприємство із електронамотувального в 
швейне під замовлення Міністерства оборо
ни — пошиття літньої військової форми.

В умовах складного фінансового та економіч
ного становища під керівництвом А.П. Соловйової 
підприємство знаходило шляхи для збереження 
робочих місць інвалідів з вадами слуху, своєчас
ної виплати заробітної плати. Підприємство пра
цювало стабільно, щоквартально виконувало 
плани з усіх технікоекономічних показників.

За значні успіхи в роботі Антоніна Прохорівна 
нагороджена численними подяками та почес
ними грамотами президії Донецької обласної 
організації УТОГ, Центрального правління УТОГ.

У 1999 році їй присвоєно звання «Відмінник 
УТОГ». Звання «Почесний член УТОГ» присвоє
но III пленумом ЦП УТОГ 27 березня 2003 року 
(постанова № 5/П3).
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ЩЕРБАНЬ  
Дмитро  

Опанасович

Народився 27 жовтня 1934 року в селі Ба
лаклея ВеликоБогачанського району Полтав
ської області.

У 1954 році закінчив Артемівський кераміко
механічний технікум, а в 1965 році — Україн
ський заочний політехнічний інститут (м. Харків) 
з присвоєнням кваліфікації інженерамеханіка.

Трудову діяльність розпочав у 1954 році 
майстром ремонтномеханічного цеху Арте
мівського заводу «Донбасенергобуд».

 З 1955 по 1959 рік служив у Військовомор
ському флоті. Після повернення додому до 
1983 року працював на Артемівській швейній 
фабриці ім. 8 Березня інженером по облад
нанню, старшим інженером відділу головного 
механіка, головним механіком.

З 20 квітня 1983 року призначений директо
ром Артемівського учбововиробничого підпри
ємства УТОГ, де працював до 20.10.2004 року.

За час роботи на підприємстві Дмитро Опа
насович зробив значний внесок у справу тру
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дової та соціальної реабілітації інвалідів з 
вадами слуху. В складних умовах еконо

мічної кризи він зумів об’єднати навколо себе 
дружний колектив підприємства, спрямував
ши його на виконання виробничих завдань, 
вирішення соціальнопобутових проблем, 
збереження діючих робочих місць та створен
ня нових.

Підприємство, яке спеціалізується на виготов
ленні широкого асортименту спецодягу та това
рів широкого вжитку, за останні роки впровади
ло у виробництво понад 150 моделей спецодягу. 
Основні вироби мають сертифікат якості.

Завдяки щирий любові і повазі до людей, 
досвіду у роботі та знанням, Дмитро Опана
сович здобув заслужений авторитет не лише 
серед працівників підприємства, але й серед 
своїх колег у Товаристві.

За сумлінне ставлення до своїх службових 
обов’язків, активну життєву позицію у захисті 
інвалідів зі слуху, вагомий особистій внесок у 
справу розвитку Товариства Д.О. Щербаню у 
1994 році присвоєно звання «Відмінник УТОГ», 
він неодноразово нагороджувався почесними 
грамотами президії ЦП УТОГ.

У 2004 році він нагороджений Почесною 
грамотою Міністерства праці та соціальної по
літики України.

Звання «Почесний член УТОГ» Д.О. Щерба
ню присвоєно III пленумом ЦП УТОГ 27 берез
ня 2003 року (постанова № 5/П3).
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БАРБА  
Марія-Юлія  

Іванівна

Народилася 24 квітня 1944 року в м. Жида
чів Львівської області. Слух втратила в ранньо
му дитинстві після хвороби.

В 1964 році закінчила 12 класів Львівської 
спецшколиінтернату № 101 для глухих дітей і 
відразу пішла ученицею на Львівське швейне 
підприємство «Силует», де в цей час проводи
лось групове навчання швачок.

МаріяЮлія була дуже старанною та зді
бною ученицею, тому коли у Львівському тех
нікумі легкої промисловості на вечірньому від
діленні була організована експериментальна 
група глухих студентів, керівництво Львівської 
обласної організації УТОГ направило Марію 
Барбу, на подальше навчання.

Групове виробниче навчання Марія закін
чила через рік і почала працювати швачкою III 
розряду.

У 1966 році, як хорошу швачку і здібну сту
дентку, керівництво підприємства призначило 
Марію Іванівну інструктором виробничого на
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вчання. У 1969 році вона закінчила навчан
ня в технікумі. 
Багатьох глухих М.Ю. Барба навчила 

швацькій справі, передаючи свій досвід і зна
ння. У 1977 році Марія Іванівна була переве
дена на посаду майстра бригади № 2, а в 1981 
році стала старшим майстром швейного цеху.

Бригада, якою керувала Марія Іванівна, за
вжди була в числі кращих. У 1979 році Марії 
Барбі було присвоєно звання «Кращий настав
ник молоді». До неї йшли за порадою, за під
тримкою, і вона нікому не відмовляла.

За високі показники в роботі М.І. Барба 
неодноразово нагороджувалась почесними 
грамотами Центрального правління УТОГ, 
Львівської обласної організації УТОГ.

Марія Барба бере активну участь у громад
ській роботі Львівського підприємства УТОГ, 
була членом профкому, членом комісії по якос
ті.

Її стаж роботи на Львівському підприємстві 
«Силует» УТОГ — понад 43 роки.

За багаторічну сумлінну працю МЮ. І. Бар
ба в 1970 році нагороджена медаллю «За до
блесну працю», в 2002 році — Почесною гра
мотою Львівської Ради народних депутатів.

Звання «Почесний член УТОГ» їй присвоє
но IV пленумом ЦП УТОГ 24 березня 2004 року 
(постанова № 5/П4).
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СКУРЧИНСЬКА  
Валентина  
Захарівна

Народилася 1 вересня 1943 року в с. Хомут
ці Івнянського району Білгородської області. 
Слух втратила в п’ять років після хвороби.

У 1966 році закінчила вечірню середню за
гальноосвітню школу № 3 в м. Києві, а в 1990 
році — політехнікум Ленінградського віднов
лювального центру Всеросійського товари
ства глухих.

Трудову діяльність розпочала в 1960 році 
на Київському УВП № 1 УТОГ, де працювала 
швачкою, обліковцем, інспектором, а після 
об’єднання УВП № 1 та КДВП «Контакт» УТОГ — 
розподілювачем роботи в цеху пластмас.

З 1978 по 1986 рік працювала на Київській 
фабриці сувенірноподарункових виробів.

У 1986 році на звітновиборній конференції 
Київського міського відділу УТОГ (з 1990 року 
— Київська територіальна організація УТОГ) 
обрана головою міської територіальної орга
нізації Товариства, де працювала до 2007 року.

Вся її трудова діяльність пов’язана з робо
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тою серед нечуючих членів УТОГ м. Києва, 
з якими вона проводила велику організа

ційномасову, культурноосвітню роботу.
Київська міська територіальна організація 

— найбільша організація в Товаристві, на об
ліку в якій 1800 членів УТОГ. Валентина Заха
рівна внесла значний вклад в організаційно
масову роботу Товариства та підвищення ролі 
первинних організацій УТОГ.

За значні досягнення в роботі за підсумками 
2002 року вона була визнана кращим головою 
ТО УТОГ Київської організації та Товариства 
глухих в цілому.

В.З. Скурчинська була активною учасницею 
художньої самодіяльності Київського палацу 
культури глухих і Народного самодіяльного 
театру глухих, якому вона посвятила 30 років. 
Була лауреатом республіканських та всесо
юзних оглядів самодіяльної творчості глухих у 
7080 роках.

Обиралась членом ЦП УТОГ та делегатом 
трьох з’їздів УТОГ, була членом правління та 
членом президії Київської організації УТОГ.

За сумлінну працю неодноразово нагоро
джувалась почесними грамотами ЦП УТОГ, по
дякою Міністерства праці та соціальної політи
ки, Подякою та Почесною грамотою Київської 
міської державної адміністрації.

Звання «Почесний член УТОГ» В.З. Скур
чиньській присвоєно IV пленумом ЦП УТОГ 24 
березня 2004 року (постанова № 5/П4).
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ПРИЙМАК  
Роман 

Йосипович

Народився 22 лютого 1946 року в селі Ді
тківці Бродівського району Львівської області.

Після закінчення середньої школи вступив 
до Львівського лісотехнічного інституту, який 
закінчив у 1969 році і отримав кваліфікацію ін
женератехнолога.

Трудову діяльність розпочав у 1969 році на 
Бродівському меблевому підприємстві Україн
ського товариства глухих на посаді інженера з 
наукової організації праці.

У 1972 році адміністрація підприємства пе
ревела Романа Йосиповича на посаду інжене
ратехнолога, а в 1979 році — на посаду стар
шого інженератехнолога, де він працював 
десять років.

У 1982 році як перспективного, висококвалі
фікованого спеціаліста, його висунуто на поса
ду головного інженера Бродівського УВП УТОГ, 
де він працював до виходу на пенсію за віком 
у 2006 році.

На підприємстві Р.Й. Приймак пропрацю
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вав майже 37 років, у його трудовій книжці 
всього одна запис — «Бродівське меблеве 

підприємство УТОГ».
Роман Йосипович мав хороші організатор

ські здібності, багато уваги приділяв технічно
му переозброєнню виробництва, освоєнню 
нових видів продукції та підвищенню її якості, 
дбав про створення міцної матеріальної бази 
підприємства.

Велику увагу він приділяв працевлаштуван
ню глухих, умовам їх праці, а особливо — охо
роні праці та техніки безпеки на виробництві.

За багаторічну та сумлінну працю неодно
разово нагороджувався почесними грамо
тами президії правління Львівської обласної 
організації УТОГ та президії Центрального 
правління УТОГ.

Звання «Почесний член УТОГ» Р.Й. Прийма
ку присвоєно IV пленумом ЦП УТОГ 24 березня 
2004 року (постанова № 5/П4).
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ГОНЧАРЕНКО  
Володимир  
Михайлович

Народився 10 грудня 1954 року в м. Возне
сенськ Миколаївської області.

У 1973 році закінчив Миколаївське культур
ноосвітнє училище за спеціальністю «керівник 
хореографічного колективу», а в 1978 році — 
Київський інститут культури ім. О. Корнійчука 
за спеціальністю «культурний працівник вищої 
кваліфікації, керівник театрального колективу».

Трудову діяльність розпочав у 1973 році на по
саді керівника танцювального колективу Будин
ку культури суднобудівників у Миколаєві.

З 1978 по 1984 роки працював методистом  
та директором КиєвоСвятошинського район
ного Будинку культури (м. Вишневе), з 1984 по 
1987 роки був завідуючим відділом культури Ки
євоСвятошинського райвиконкому м. Києва, а з 
1987 по 1991 рік — інструктором, консультантом 
Ради федерації незалежних профспілок України.

На посаді директора Палацу культури УТОГ 
(пізніше — «Культурний центр УТОГ») В.М. Гон
чаренко працює з січня 1991 року. Проявив 
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себе енергійним та ініціативним керівни
ком, який не тільки дбає про зміцнення ма

теріальнотехнічної бази культзакладу, а й про 
зростання його творчого потенціалу.

За його безпосередньої участі проведено 
ряд надзвичайно важливих театральновидо
вищних заходів у культурному житті Товариства.

Завдяки вмілому керівництву В.М. Гонча
ренка, коллектив Культурного центру УТОГ 
успішно виконував свої функції під час прове
дення з’їздів УТОГ та інших важливих заходів.

З 1997 року в складі КП «Культурний центр 
УТОГ» працює театр міміки та жесту «Райдуга» 
— єдиний в Україні професійний театр нечую
чих, спектаклі якого користуються заслуженим 
успіхом не тільки в Україні, а й за її межами. У 
досягненнях колективу велика заслуга В.М. Гон
чаренка, який в останні роки виступає як режис
серпостановник багатьох вистав театру. 

За зразкове виконання службових обо
в’язків, вагомий особистий внесок у реаліза
цію державної політики соціального захисту 
інвалідів зі слуху, їх трудової та соціальної ре
абілітації В.М. Гончаренко неодноразово на
городжувався почесними грамотами президії 
ЦП УТОГ, Міністерства праці та соціальної по
літики України. У 2001 йому присвоєно звання 
«Заслужений працівник культури України».

Звання «Почесний член УТОГ» В.М. Гонча
ренко присвоєно V пленумом ЦП УТОГ 30 бе
резня 2005 року (постанова № 8/П5).
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ГРИЩЕНКО  
Євгенія  

Семенівна

Народилася 30 червня 1935 року в м. Арте
мівськ Донецької області.

У 1957 році закінчила механікомате ма тич
ний факультет Київського державного універ
ситету ім. Т.Г. Шевченка.

Трудову діяльність розпочала в 1958 році 
вчителем математики в Київській спецшколі
інтернаті № 6. З часом вивчила жестову мову 
і психологію своїх підопічних. Для поліпшення 
цих знань вона в 1967 році екстерном закінчила 
дефектологічний факультет Київського педаго
гічного інституту ім. О.М. Горького.

Знання та практичний досвід застосовува
ла, коли за сумісництвом працювала науковим 
співробітником сурдолабораторії НДІ педаго
гіки АПН України. За її участі написана перша 
навчальна програма по математиці для вечірніх 
шкіл глухих, опублікувано ряд статей з питань 
методики викладання математики в спецшко
лахінтернатах для дітей з вадами слуху.

У 1971 році Євгенію Семенівну затвердили 
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заступником директора по навчальнови
ховній роботі спецшколи № 6. Євгенія Се

менівна працювала на цій посаді 16 років.
У 1993 році за її ініціативи був відкритий 

музей історії сурдопедагогіки та Київської 
спецшколиінтернату № 6 для глухих дітей.

Вона — співавтор посібника «Експеримен
тальні програми для спецшкілінтернатів для 
дітей з вадами слуху», «Трудове навчання у 5 — 
10 класах» та посібника «Програма спеціаль
них шкіл для глухих дітей «Українська жестова 
мова» 1 — 4 класів.

Є одним із організаторів Об’єднання нечую
чих педагогів України та членом його правління.

Євгенія Семенівна — активний учасник 
заходів,що проводяться в УТОГ. Бере найак
тивнішу участь в підготовці та проведенні ба
гатьох всеукраїнських конкурсів для нечуючої 
молоді та школярів, у т.ч. в конкурсі «Ерудит» 
серед випускників спецшкілінтернатів.

Протягом багатьох років є позаштатним ко
респондентом газети «Наше життя» УТОГ.

 За багаторічну та сумлінну працю в системі 
освіти їй присвоєно звання «Відмінник освіти 
України» та «Учительметодист». За вклад у 
справу освіти глухих дітей та у соціальну реабі
літацію нечуючих членів УТОГ вона удостоєна 
звання «Відмінник УТОГ».

Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно 
Євгенії Семенівні V пленумом ЦП УТОГ 30 бе
резня 2005 року (постанова № 8/П5).
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ЗАКУТНА  
Тамара  

Миколаївна

(1950 — 2008)

Народилася 6 квітня 1950 року на станції Роз
сипна Катиківського району Донецької області.

У 1974 році закінчила Московський заочний 
педагогічний інститут за спеціальністю «Сур
допедагогіка» з присвоєнням кваліфікації вчи
теля шкіл глухих та слабочуючих дітей.

Трудову діяльність розпочала в 1967 році 
у  Мелітопольському будинку культури УТОГ 
перекладачем, у 1968 році стала працювати 
перекладачем Запорізького будинку культури 
УТОГ, в цьому ж році перейшла на роботу на 
Запорізьке УВП УТОГ, яке в 1995 році перейме
новане в Запорізьке виробниче підприємство 
«Неон» УТОГ. Спочатку працювала переклада
чем, інспектором з кадрів, а з 1976 по 1993 рік 
була обрана звільненим головою профспілко
вого комітету. З 1993 року і до останніх днів  
життя вона працювала заступником директора 
з побуту та соціальних питань.

Загальний стаж роботи в системі УТОГ — 39 
років, на підприємстві — 38 років.
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За роки трудової діяльності широко 
розкрились організаторські здібності Та

мари Миколаївни. 
Турбота про людей була головним завданням 

її повсякденної роботи. У прагненні якомога на 
більше допомогти людям, в рішенні життєво 
важливих питань, вона настійливо шукала під
тримки у місцевих керівників, у різних організа
ціях, спонсорів. Дякуючи цьому робітники під
приємства були постійно оточені її турботою та 
увагою, вона приходила на допомогу всім.

Завдяки втручанню Тамари Миколаївни, для 
робітників підприємства було збудовано 14по
верховий будинок, нове приміщення їдальні, 
здійснено ремонт у гуртожитку.

За активну участь у комплексному вирішен
ні питань соціального розвитку підприємства, 
значний внесок у справу слухової та трудової 
реабілітації нечуючих Тамара Миколаївна нео
дноразово нагороджувалась почесними грамо
тами районної адміністрації, обкому галузевої 
профспілки, а також почесними грамотами Цен
трального правління УТОГ та обласної організації 
УТОГ. 

У 2000 році їй присвоєно звання «Відмінник 
УТОГ», а в 2002 році президією ЦК галузевої проф
спілки України присвоєно звання «Кращий проф
спілковий лідер». У 2003 році вона нагороджена 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 

Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно 
V пленумом ЦП УТОГ 30 березня 2005 року 
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(постанова № 8/П5).

ДЕМЧЕНКО  
Віктор  

Васильович

Народився 18 лютого 1940 року в м. До
нецьк. Слух втратив у 7 років після хвороби.

У 1956 році закінчив школуінтернат у селі 
Благодатне Донецької області. 

Трудову діяльність розпочав з вересня 1956 
року на Сталінському (нині — Донецькому) УВК 
УТОГ учнем слюсаря. Через 2 роки його пере
вели штампувальником, потім — пресувальни
ком 4 розряду.

У 1964 році Віктора Демченка направили 
на навчання в Гомельський технікум, який він 
закінчив у 1969 році, отримав спеціальність  
технікатехнолога і повернувся до Донецького 
УВП УТОГ в інструментальний цех. Тут він пра
цював за фахом, а в 1972 році його призначено 
старшим технологом.

У 1976 році Віктора Васильовича, як досвід
ченого спеціаліста, було переведено в техніч
ний відділ інженеромтехнологом, а в 1983 
році керівництво підприємства перевело його 
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в штампувальний цех спочатку інжене
ромтехнологом, а з вересня цього ж року 

він був призначений начальником цеху. На цій 
посаді працює вже більше 20 років.

За роки праці на УВП УТОГ він показав себе 
висококваліфікованим спеціалістом,  хорошим 
і грамотним організатором та керівником.

Штампувальний цех постійно перевикону
вав виробничі плани, освоювались нові виро
би, впроваджувались численні раціоналіза
торські пропозиції. Статутна норма нечуючих 
у цьому цеху була найвищою на УВП.

В.В. Демченко приділяв велику увагу виховній 
роботі серед інвалідів по слуху, особливо моло
ді та випускників спецшкілінтернатів. Він вимо
гливий до себе і своїх підлеглих і не терпить ха
латності та безвідповідальності в роботі інших. 

Віктор Васильович — учасник художньої са
модіяльності Донецького обласного будинку 
культури УТОГ. Він користується заслуженою 
повагою і авторитетом в трудовому колективі 
не тільки свого цеху, але й всього підприємства. 
За багаторічну і сумлінну працю на Донецькому 
УВП УТОГ він у червні 1987 року нагороджений 
медаллю «Ветеран праці», а в грудні 1989 року 
йому присвоєно звання «Ветеран виробни
цтва». Неодноразово нагороджувався почес
ними грамотами президії ЦП УТОГ та президії 
Донецької обласної організації УТОГ.

Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно на 
VI пленумі ЦП УТОГ 29 вересня 2006 року (по
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станова № 14/П— 6).

КАМЕНСЬКА  
Наталія  

Миколаївна

Народилася 6 вересня 1961 року в Києві. 
Слух частково втратила в ранньому дитинстві. 

У 1982 році закінчила з відзнакою Київський 
технікум легкої промисловості за спеціальніс
тю «техніктехнолог швейного виробництва», а 
в 1988 році, також з відзнакою, Київський дер
жавний педагогічний інститут ім. О.М. Горько
го за спеціальністю «Дефектологія», з при
своєнням кваліфікації «вчитель шкіл глухих та 
слабочуючих».

Загальний трудовий стаж Н.М.Каменської 
— 29 років, у тому числі в Українському това
ристві глухих — 26 років. Трудову діяльність 
у Товаристві вона розпочала в 1982 році на 
посаді методиста Республіканських курсів 
підвищення кваліфікації керівних робітників 
та спеціалістів УТОГ.

У 1991 році була переведена до апарату 
Центрального правління УТОГ, де спочатку 
працювала інструктором відділу організацій
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номасової, культмасової і реабілітаційної 
роботи, потім — заступником начальни

ка цього ж відділу. Під час роботи на цих по
садах зарекомендувала себе як грамотний, 
ініціативний працівник, що добре володіє пи
таннями соціального захисту і реабілітації не
чуючих інвалідів, розуміє проблеми, з якими 
стикаються особи з порушеннями слуху і вмі
ло відстоює їх інтереси.

За безпосередньої участі Н.М. Каменської 
підготовлені і подані до керівних державних 
органів численні проекти і пропозиції, які 
знайшли своє відображення в законах і по
становах, спрямованих на соціальний захист 
і всебічну реабілітацію нечуючих в Україні.

У 1997 році Наталія Миколаївна була при
значена на посаду редактора газети «Наше 
життя» Українського товариства глухих — єди
ного в Україні видання для інвалідів зі слуху.

 За період роботи на посаді редактора Н.М. 
Каменська багато зробила для переходу ре
дакції на сучасні видавничі технології, впро
вадила ряд нових напрямків з інформаційного 
забезпечення нечуючих членів УТОГ, у тому 
числі — підготовку друкованих видань про іс
торію Товариства і його кращих працівників з 
метою популяризації діяльності УТОГ.

Досконало володіючи жестовою мовою глу
хих і знаючи психологічні особливості нечуючої 
людини, Наталія Миколаївна велику увагу при
діляє роботі з авторським активом газети, під
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тримує тісні зв’язки з громадськістю і та
лановитими позаштатними авторами. Під 

її керівництвом газета розширила тематику 
своїх публікацій, залучила до співпраці нових 
авторів з числа інвалідів зі слуху, які завдяки 
цьому мають можливість реалізувати творчий 
потенціал і розширити свій світогляд.

Сумлінна, ініціативна, віддана своїй спра
ві і небайдужа у становленні до людей, На
талія Миколаївна користується заслуженим 
авторитетом серед членів нашого Товари
ства. 

За ініціативою глухих вчителів столиці і за 
безпосередньої участі Н.М. Каменської була 
створена організація «Об’єднання нечуючих 
педагогів». Наталія Миколаївна з 2002 року на 
громадських засадах була відповідальним се
кретарем цієї організації, а у 2006 році обра
на її президентом. Ця громадська організація 
приділяє основну увагу професійному зрос
танню нечуючих педагогів, створенню умов 
для підвищення їх кваліфікації, методичному 
забезпеченню нечуючих вчителів необхідною 
їм літературою тощо.

За заслуги перед Товариством Наталія Ми
колаївна в 2001 році удостоєна звання «Відмін
ник УТОГ». У 2003 році вона нагороджена По
чесною грамотою Кабінету Міністрів України, 
у 2006 році отримала відзнаку Міністерства 
праці та соціальної політики України «За ви
слугу», а в 2007 році відзначена Подякою мера 
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м. Києва в номінації акції «Зоря надїї» та 
Подякою Головного управління освіти і на

уки Київської міської державної адміністрації.
Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно на 

VI пленумі ЦП УТОГ 29 вересня 2006 року (по
станова № 14/II — 6).



37

ТЮХТА  
Людмила  

Миколаївна

Народилася 26 листопада 1954 року в селі 
Мануїльське Теофіпольського району Хмель
ницької області.

У 1971 році закінчила 10 класів Мануїльської 
середньої школи, а у 1976 році — Хмельниць
кий технологічний інститут побутового обслу
говування за спеціальністю «Технологія швей
них виробів».

Трудову діяльність розпочала у 1976 році 
майстром дільниці Львівського виробничого 
швейного об’єднання «Весна».

У 1977 році перейшла на роботу на Біло
церківське УВП УТОГ, на якому до 1980 року 
працювала на інженерних посадах. У 1980 році 
переведена на посаду головного інженера.

У 1994 році Людмила Миколаївна призначе
на директором Білоцерківського УВП (з 2000 
року — ВП «Весна» УТОГ). 

У складних умовах економічної кризи вона 
зуміла спрямувати колектив на виконання ви
робничих завдань, завдяки чому підприємство 
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вийшло на якісно новий технологічний рі
вень. Створено нові дільниці з додатко

вими робочими місцями для інвалідів, обсяги 
виробництва та реалізації продукції зросли 
більше ніж у 4 рази.

Людмила Миколаївна постійно працює над 
розробкою, освоєнням та впровадженням у 
виробництво нових видів продукції. Багато 
уваги приділяє вирішенню питань соціального 
захисту нечуючих інвалідів, турбується про по
ліпшення умов праці робітників та службовців, 
чуйно та уважно ставиться до потреб колишніх 
працівників–пенсіонерів. Проводить активну 
громадську роботу в Товаристві, є членом пре
зидії Центрального правління УТОГ.

За вагомий особистий внесок у справу тру
дової та соціальної реабілітації інвалідів зі слу
ху, значні досягнення у професійній діяльності 
Людмила Миколаївна Тюхта нагороджена зна
ком «Відмінник УТОГ», неодноразово нагоро
джувалась відзнаками Міністерства праці та 
соціальної політики, президії ЦП УТОГ, а в 1993 
році їй присвоєно почесне звання «Заслуже
ний працівник промисловості України».

У 2007 році Л.М. Тюхта нагороджена дипло
мом Міністерства праці та соціальної політики 
України і занесена у Міжнародний Академіч
ний Рейтинг популярності «Золота фортуна».

 Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно 
на VI пленумі ЦП УТОГ 29 вересня 2006 року 
(постанова № 14/II — 6).
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МУЗИЧУК  

Микола  
Трохимович

Народився Микола Трохимович Музичук 1 
квітня 1947 року в селі Микулин Гощанського ра
йону Рівненської області.

У 1965 році закінчив Рівненський коопера
тивний технікум, а в 1985 році — Львівський 
лісотехнічний інститут за спеціальністю «Еко
номіка та організація деревообробної про
мисловості».

Трудову діяльність розпочав у 1965 році 
товарознавцем Сарненської райспоживспіл
ки Рівненської області. 

З 1966 по 1969 рік служив у лавах Радян
ської армії. Після повернення з армії, з 1969 
по 1972 рік працював у Рівненській облспо
живспілці товарознавцем, старшим това
рознавцем. 

 На Рівненському учбововиробничому під
приємстві УТОГ Микола Трохимович розпочав 
свою роботу з вересня 1972 року на посадах 
старшого товарознавця, згодом працював 
старшим майстром.
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 У вересні 1985 року він був призна
чений на посаду директора цього під

приємства. 
За час роботи на цій відповідальній поса

ді він проявив себе енергійним, ініціативним 
керівником. Миколі Трохимовичу притаманні 
такі цінні ділові якості як постійний творчий 
пошук, цілеспрямованість у досягненні намі
чених планів, небайдуже ставлення до людей, 
турбота про колектив. Усе це сприяло досяг
ненню Рівненським УВП УТОГ значних успіхів 
як у виробничому, так і в соціальному та реабі
літаційному напрямку його діяльності. 

У найтяжчі часи перебудови економіки 
країни очолюване М.Т. Музичуком підпри
ємство працювало стабільно та якісно, збе
регло свою специфікацію і спрямованість на  
виробництво високоякісних меблів, асорти
мент яких щорічно оновлюється. Продукція   
підприємства користується великим попи
том у споживачів з багатьох регіонів Укра
їни.

На Рівненському УВП УТОГ приділяєть
ся належна увага підготовці кваліфікованих 
кадрів. Колектив підприємства щорічно по
повнюється робітничими кадрами із числа 
нечуючої молоді — випускників спецшкілін
тернатів для дітей з порушеннями слуху, які 
навчаються на робочих місцях робітничим 
професіям.

Микола Трохимович постійно турбується 
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про поліпшення умов праці робітників та 
службовців підприємства, чуйно та уваж

но ставиться до запитів та потреб непрацю
ючих пенсіонерів — колишніх працівників під
приємства.

М.Т. Музичук бере активну участь у діяль
ності Українського товариства глухих,  його ке
рівних органів. Він неодноразово обирався до 
складу президії Центрального правління УТОГ 
та правління Рівненської обласної організації 
УТОГ.

 Загальний стаж роботи М.Т. Музичука на 
Рівненському УВП УТОГ складає 35 років, з них 
директором — 21 рік.

За багаторічну та сумлінну працю в Україн
ському товаристві глухих, вагомий особистий 
внесок у розв`язання проблем соціального за
хисту інвалідів зі слуху М.Т. Музичук у 2003 році 
нагороджений Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України.

У 2004 році Микола Трохимович нагоро
джений орденом «За заслуги» III ступеня, у 
2006 році — знаком «Відмінник Українського 
товариства глухих»,  у 2007 році — відомчою 
заохочувальною відзнакою Міністерства 
праці та соціальної політики України «Знак 
пошани», а також неодноразово нагоро
джувався почесними грамотами президії 
ЦП УТОГ.

Високе звання «Почесний член УТОГ» 
присвоєно Миколі Трохимовичу Музичуку 
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II пленумом Центрального правління 
Українського товариства глухих 28 бе

резня 2007 року (постанова № 9/П — 2).
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КОБЗАРЕВА  
Надія  

Михайлівна

Народилася 25 жовтня 1948 року в селі Ма
тейково Барського району Вінницької області.

Слух частково втратила в 6 років після ме
нінгіту.

У 1966 році вона закінчила спеціальну шко
луінтернат для слабочуючих дітей, а у 1969 
році — ПТУ № 37 в м. Красний Луч Луганської 
області. 

Пізніше, вже маючи за плечима трудовий 
стаж, Надія Михайлівнавступила на навчан
ня до політехнікуму Ленінградського від
новлювального центру ВОГ, який закінчила в 
1989 році за спеціальністю «Правознавство 
та облік у системі соціального забезпечен
ня».

Трудову діяльність розпочала у жовтні 
1969 року на Луганському виробничому під
приємстві «Схід» УТОГ нікелювальницею, а в 
1975 році переведена на посаду контролера 
ВТК, потім працювала слюсаремскладаль
ником, майстром. Мала високі результати 
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у праці, неодноразово виходила пере
можцем змагання на підприємстві. 
За значні успіхи в роботі їй присвоєно 

звання «Відмінник якості» та «Кращий за 
професією», а в 1986 році вона нагородже
на орденом Дружби народів.

У 1990 році Надію Михайлівну висунуто на 
посаду заступника директора з кадрів та со
ціальних питань Луганського виробничого 
підприємства «Схід» УТОГ. Вона проводила 
значну роботу з професійнотрудової та соці
альноправової реабілітації інвалідів зі слуху, 
чим заслужила ще більший авторитет та по
вагу в колективі.

У грудні 2002 року Надію Михайлівну обрано 
на посаду голови Луганської обласної органі
зації УТОГ, де вона працює до сьогоднішнього 
дня. 

Вона з великою відповідальністю ста
виться до своїх обов’язків, приділяє значну 
увагу нечуючим інвалідам, які проживають 
в області, справі розвитку та укріплення об
ласної організації УТОГ. Інтереси Товариства 
вона завжди ставить вище своїх особистих.

За роки керівництва Луганською обласною 
організацією Н.М. Кобзарева згуртувала пра
цівників в один міцний колектив. Вона провела 
значну роботу з покращення санітарнотехніч
ного стану Луганського будинку культури УТОГ 
та зміцнення матеріальнотехнічної бази Това
риства. 
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Надія Миколаївна — постійний учасник 
художньої самодіяльності Луганського бу

динку культури УТОГ, проводить велику гро
мадську роботу. 

З 1987 по 1990 рік вона була депутатом ра
йонної ради Жовтневого району  м. Луганська, 
неодноразово обиралась головою бюро пер
винної організації УТОГ, членом профспілки 
Луганського ВП «Схід» УТОГ, членом президії 
та членом правління Луганської обласної ор
ганізації Товариства. Чотири рази обиралась 
делегатом з’їздів УТОГ.

За багаторічну сумлінну працю в Това
ристві, вагомий особистій внесок у справу 
трудової і соціальної реабілітації інвалідів зі 
слуху, в розвиток УТОГ у цілому та активну 
участь у культурному і громадському житті 
Товариства Надія Михайлівна була відзна
чена почесними грамотами Центрального 
правління Українського товариства глухих 
та обласної організації УТОГ.

12 листопада 2003 року вона нагороджена 
знаком «Відмінник УТОГ», а в 2006 році — ві
домчою заохочувальною відзнакою Міністер
ства праці і соціальної політики України — на
грудним знаком «За вислугу». 

Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно 
Надії Михайлівні Кобзаревій II пленумом Цен
трального  правління Українського товари
ства глухих 28 березня 2007 року (постанова 
№ 9/П — 2).



46



47

ТРИНИТКА  
Віктор  

Миколайович

Народився 10 березня 1945 року в селі Щу
рівка Верхньодніпровського району Дніпропе
тровської області.

У 1964 році закінчив Дніпродзержинський 
індустріальний інститут за спеціальністю «Ме
ханічне устаткування заводів чорної металур
гії» і одержав кваліфікацію інженерамеханіка.

Трудову діяльність розпочав у 1962 році то
карем на Верхньодніпровському метало–буді
вельному заводі, потім у 1964 році працював 
технікомконструктором на заводі «Орсіль
маш». З 1964 по 1968 роки служив у Військо
воморському флоті.

З 1968 року він працював на Дніпродзер
жинському УВП УТОГ інженеромконструкто
ром, а з 1977 року його призначено на посаду 
головного інженера підприємства, на якій він 
працює до сьогоднішнього дня.

У тому, що Дніпродзержинське УВП є одним  
з кращих підприємств системи УТОГ — велика 
заслуга Віктора Миколайовича. 
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Під його керівництвом вирішуються пи
тання розвитку підприємства, технічного 

переозброєння виробництва, перепрофілю
вання продукції, підготовки та перепідготовки 
кадрів.

За період його роботи головним інженером 
на підприємстві було освоєно випуск мебле
вої фурнітури та нові види кріплення, шурупи, 
шиферні цвяхи, виробництво сітки–«рабиці». У 
зв’язку з цим було спроектовано, виготовлено 
та установлено велику кількість штампів, про
ведено технічне переозброєння фурнітурної 
дільниці, волочильного відділення метизної 
дільниці. 

Віктор Миколайович всю свою енергію, силу 
та знання націлює на те, щоб покращити умови 
праці, забезпечити робітників роботою, а зна
чить — гідною заробітною платою. 

Віктора Миколайовича в колективі поважа
ють і цінують. У 2003 році він був нагороджений 
знаком «Відмінник УТОГ», неодноразово наго
роджувався почесними грамотами Централь
ного правління УТОГ та Дніпропетровської об
ласної організації УТОГ.

Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно II 
пленумом ЦП УТОГ 28 березня 2007 року (по
станова № 9/П — 2).
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БЕЛІНСЬКИЙ 
Олександр  
Вікторович

Народився 16 серпня 1952 року в м. Рига, 
Латвія.

У 1971 році закінчив на відмінно Миргород
ську спецшколуінтернат для слабочуючих 
дітей і в цьому ж році вступив до Рибінського 
(Росія) авіаційного технікуму, який закінчив у 
1975 році з червоним дипломом.

У наступному році продовжив здобувати 
освіту, вступивши на стаціонарне навчан
ня до Вінницького політехнічного інституту. 
Навчання в інституті з відзнакою закінчив у 
1981 році з присвоєнням кваліфікації інжене
рамеханіка за спеціальністю «Технологія ма
шинобудування металорізальних верстатів і 
інструментів».

Трудову діяльність О.В. Белінський розпо
чав у 1974 році токарем на Рибінському мото
робудівельному заводі, де проходив виробни
чу переддипломну практику під час навчання 
в технікумі.

У 1981 році, після закінчення Вінницького 
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політехнічного інституту, був направле
ний, як молодий спеціаліст, на Вінницьке 

учбововиробниче підприємство УТОГ інжене
ром по обладнанню. 

У 1992 році Олександра Вікторовича пе
реведено майстром мотальнов’язальної та 
фарбувальнооздоблювальної дільниць, по
тім призначено заступником директора з за
гальних питань, а з 2002 року до теперішнього 
часу він працює на посаді головного інженера 
підприємства.

О.В. Белінський підходить до своєї робо
ти творчо, він постійно в пошуках: під його 
керівництвом і за його активної участі на 
Вінницькому підприємстві встановлена ка
русельна установка для нанесення трафа
ретного друку на трикотажні вироби, освоє
на та впроваджена у виробництво технологія 
фарбування трикотажного полотна активни
ми барвниками. 

Під його керівництвом також працює гурток 
раціоналізаторів, які розробили та впровадили 
у виробництво спеціальні пристрої для швей
ного обладнання, що дозволило удосконали
ти  виробничий процес і підвищити продуктив
ність праці.

О.В. Белінський — керівник художньотех
нічної ради підприємства, яка постійно пра
цює над розробленням та освоєнням нового 
асортименту трикотажних виробів та нових 
видів полотен.
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Він постійно працює над підвищенням 
своєї кваліфікації, поповнює свої знання. 

Цими знаннями і великим досвідом роботи Олек
сандр Вікторович щедро ділиться з іншими 
працівниками підприємства, особливо з не
чуючою молоддю.

Олександр Вікторович не тільки досвідче
ний інженер та організатор виробництва, а 
й відомий у минулому видатний спортсмен
легкоатлет. 

Він чемпіон XIII Всесвітніх літніх ігор глу
хих, які проходили у Бухаресті в 1977 році. 
Його результат у потрійному стрибку (15 м 
02 см) тримається й донині. 

О.В. Белінський був багаторазовим чем
піоном колишнього Союзу РСР, переможцем  
першого чемпіонату Європи з легкої атлетики 
в Італії, чемпіоном XIV Всесвітніх літніх ігор в 
м. Кельн (Німеччина, 1981 рік) у потрійному 
стрибку.

За вагомий особистий внесок у справу 
трудової та соціальної реабілітації інвалідів 
зі слуху та у розвиток Товариства в цілому 
в 2003 році Олександр Вікторович був наго
роджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, 
неодноразово нагороджувався почесними 
грамотами президії Центрального правлін
ня УТОГ та Вінницької обласної організації 
УТОГ.

Звання «Почесний член УТОГ» присвоєно  
О.В. Белінському ІІІ пленумом Центрально
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го правління Українського товариства 
глухих 27 березня 2008 року (постано

ва № ІІІ П6).
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ГАРІПОВА 
Галина  
Яківна

Народилася 30 липня 1946 року в Луганську, 
у родині активістів УТОГ —  Якова Григоровича 
і Марії Дмитрівни Радомських.

Слух Галина втратила в дитинстві.
У 1961 році закінчила Одеську спеціальну 

школу № 97 для слабочуючих дітей і в тому ж  
році почала працювати ученицею токаря на 
Донецькому УВП  УТОГ.  

Вечорами брала активну  участь у художній 
самодіяльності Будинку культури УТОГ. Окрім 
того, займалася активною громадською діяль
ністю на підприємстві та в обласній організації 
УТОГ. 

Керівництво Донецького УВП УТОГ оцінило 
активність молодої робітниці, її старанність, 
швидке виконання виробничих завдань, і в 
1965 році направило на навчання до Гомель
ського машинобудівного технікуму. 

У 1970 році Галина Яківна закінчила на
вчання в Гомелі  і повернулася на рідне під
приємство, де її було призначено майстром 
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складального цеху. Через рік вона стала 
старшим майстром, а у 1975 році — на

чальником дільниці. 
Але знань не вистачало, і тому в 1972 році 

Г.Я. Гаріпова вступила  до Донецького політех
нічного інституту. Вона успішно поєднувала 
роботу на Донецькому підприємстві з навчан
ням, і  у 1978 році без відриву від виробництва 
закінчила інститут.

Після закінчення навчання у вузі Галина Яків
на була призначена начальником електроапа
ратного цеху Донецького підприємства УТОГ. 
Отримані знання допомогли їй у розробці і 
впровадженні цінної раціоналізаторської про
позиції стосовно підвищення якості  шліфуван
ня робочих поверхонь магнітів і їх комплекту
вання. Завдяки цьому на підприємстві було 
успішно налагоджено масове виробництво 
магнітних пускачів ПМЕ111 та ПМЕ113. Під
приємство вийшло в передові, а Галину Яківну 
Гаріпову Указом Президії Верховної Ради Со
юзу РСР від 15.07.1977 року нагородили ме
даллю «За трудову відзнаку».

З 1984 по 1992 рік за сімейними обстави
нами Галина Яківна виїхала на Далекий Схід, 
де працювала художнім керівником у Будинку 
культури Всеросійського товариства глухих у  
м. Магадан.

Згодом вона повернулась на батьківщину і 
з листопада 1992 року працює головою Мелі
топольської територіальної організації УТОГ, 
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яка входить до складу Запорізької облас
ної організації Українського товариства 

глухих. 
За роки роботи на цій посаді Галина Яківна, 

завдяки притаманному їй ентузіазму і творчо
му підходу до справи, зуміла згуртувати членів 
Мелітопольської ТО УТОГ в один дружний ко
лектив, організувати художню самодіяльність, 
поліпшити  роботу з молоддю.

Для працевлаштування членів своєї орга
нізації та професійного навчання випускників 
спецшкілінтернатів за ініциативи Галини Яків
ни  у Мелитополі було відкрито колективне під
приємство «Тиша», де інваліди зі слуху могли 
отримати професію і роботу.

У приміщенні територіальної організації 
УТОГ для нечуючих м. Мелітополь органі
зуються та проводяться вечори відпочинку, 
працюють гуртки художньої самодіяльності, 
де керівником і режисером є Галина Яківна.

З 1996 року  Г.Я. Гаріпова є членом президії 
Запорізького обласного правління УТОГ, а та
кож членом Центрального правління Товари
ства. З 2001 року вона працює у складі Цен
тральної ревізійної комісії УТОГ.

Галина Яківна була делегатом XI, XIV та IX 
з’їздів УТОГ. 

За значний внесок у громадську, культма
сову та виробничу діяльність Товариства Г.Я. 
Гаріповій у 2001 році присвоєно звання «Від
мінник УТОГ», а в 2003 році вона нагороджена 
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Почесною грамотою Міністерства культури 
України.
Звання «Почесний член УТОГ» їй присвоє

но ІІІ пленумом ЦП УТОГ 27 березня 2008 року 
(постанова № ІІІ П6 ).
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СИНЕЛЬНИКОВ  
Володимир         
Захарович

Народився 2 квітня 1948 року у м. Діксон 
Красноярського краю. У 1949 році сім’я пере
їхала до м. Запоріжжя, де він у 1966 році за
кінчив школу з золотою медаллю.

Навчався у Дніпропетровському хімікотех
нологічному інституті ім. Ф.Е. Дзержинського, 
який закінчив у 1971 році і отримав спеціаль
ність інженератехнологахіміка.

Трудову діяльність розпочав за направлен
ням інституту з 5 жовтня 1971 року на Київ
ському учбововиробничому підприємстві № 
1 Українського товариства глухих. Працював 
на посаді інженерахіміка, старшого майстра, 
інженера з якості продукції, інженератехноло
гахіміка.

З 1979 по 1955 рік працював на підприєм
стві «Укрсільгоспромналадка» на посаді інже
нераналадчика.

У 1995 році знову повернувся на роботу в 
Українське товариство глухих — за переводом 
був прийнятий на посаду провідного інжене
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ратехнологахіміка Спеціального про
ектноконструкторськотехнологічного 

бюро УТОГ, на якій працював до 1999 року.
У липні 1999 року В.З. Синельников став ди

ректором СПКТБ УТОГ.
За час роботи на цій керівній посаді проя

вив себе енергійною, ініціативною особистіс
тю і протягом усієї своєї трудової діяльності 
відзначається постійним творчим пошуком, 
яскравими діловими якостями, що сприяло 
досягненню СПКТБ вагомих успіхів у вирішен
ні як виробничих, так і соціальних питань.

Стабільність у роботі СПКТБ досягнута за
вдяки оновленому в останні роки асортимен
ту продукції, зміні технології. В останні роки 
СПКТБ вийшло на новий технічний рівень, що 
дало можливість нарощувати обсяги вироб
ництва та опанувати понад 20 найменувань 
виробів. Було створено три нових дільниці 
за різними профілями виробництва: цех не
стандартизованого устаткування, друкар
ський та швейний цехи з новими робочими 
місцями для інвалідів. Завдяки створенню 
маркетингової служби СПКТБ УТОГ вийшло 
на ринок з новим асортиментом своєї про
дукції і за період з 2000 до 2007 року попо
внило основні засоби виробництва на суму 
понад 700 тис. грн.

Відмінною рисою характеру В.З. Синель
ников є його спрямованість на майбутнє. Не 
зупиняючись на досягнутому, він постійно пра
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цює над розробкою, освоєнням та впро
вадженням у виробництво нових видів 

продукції.
Надзвичайно багато працює В.З. Синель

ников над вирішенням питань соціального 
захисту робітниківінвалідів. За рахунок влас
ного прибутку СПКТБ постійно зростає рівень 
заробітної плати, працівникам щомісячно ви
плачується премія та щорічно надається мате
ріальна допомога на оздоровлення.

Володимир Захарович користується вели
кою повагою в колективі, турбується про по
ліпшення умов праці робітничих кадрів, чуйно 
та уважно ставиться до потреб колишніх пра
цівників — пенсіонерів за віком.

За вагомий особистий внесок у справу тру
дової та соціальної реабілітації інвалідів зі слу
ху, розвиток Товариства в цілому, високий про
фесіоналізм В.З. Синельников нагороджений 
знаком «Відмінник Українського товариства 
глухих», а також неодноразово нагороджу
вався почесними грамотами президії ЦП УТОГ, 
відзнаками Міністерства праці та соціаль
ної політики України, почесними грамотами 
Солом’янської райдержадміністрації м. Києва.

У 2005 році В.З. Синельников став пере
можцем конкурсів «Кращий роботодавець 
року УТОГ» та «Кращий директор року УТОГ», 
а у 2006 та 2008 роках  — «Кращий директор 
року УТОГ». У 2006 році він удостоєний високої 
державної нагороди – ордена «За заслуги» III 
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ступеня.
Звання «Почесний член УТОГ» Володи

миру Захаровичу присвоєно III пленумом ЦП 
УТОГ 27 березня 2008 року (постанова № ІІІ 
П6).
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