
Від імені президії Центрального правління УТОГ дозвольте передати вам усім най-

щиріші вітання зі славним 75-річним спільним ювілеєм Івано-Франківської обласної 

організації УТОГ та Івано-Франківського УВП УТОГ, які відомі далеко за межами При-

карпатського краю. 

Навіки вписані у сторінки вашої спільної біографії імена тих, хто стояв біля джерел 

створення згуртованої організації глухих на Станіславщині й потужної виробничої 

бази УТОГ у вашому славному місті: це такі особистості, як Пучков І.М., Семенкович 

М.В., Росинський А.І. та багато інших ветеранів УТОГ.

З 1967 до 1991 р. обласний відділ в Івано-Франківську очолювала Р.П. Дубинська, з 

1991 до 1993 р. — З.Н. Гуменюк, а з 1993 до 2020 р. — М.М. Пашник.

Завдяки їхній сумлінній праці обласна організація УТОГ і її осередки у Калуші, Коло-

миї та інших населених пунктах Прикарпаття відомі міцною організаційною структурою 

і здобутками в організаційно-масовій, реабілітаційній та культурно-масовій роботі. 

 Ще з часів натхненої творчої праці Білоуса І.П. запам’яталися всім неповторні та-

ланти народного самодіяльного театру і колективу художньої самодіяльності, здобут-

ки народної кіностудії «Карпати».

Попри всі негаразди й труднощі сьогодення, прагнуть зберегти та примножити 

здобутки минулих поколінь молодий голова обласної організації УТОГ Денис Олек-

сандрович Шенеленко та директор УВП УТОГ Ігор Михайлович Остяк, які мають дос-

від ефективної співпраці з місцевою владою та благодійниками. Завдяки цьому реа-

лізовано цікаві соціальні проєкти в облорганізації УТОГ, поліпшена матеріальна база 

підприємства УТОГ, умови праці і побуту його робітників.

Тож прийміть з нагоди визначного 75-річного ювілею з дня заснування вашої орга-

нізації і підприємства наші сердечні побажання успіхів у праці та творчості, оптимізму 

й міцності духу, наснаги і гарного самопочуття, щастя, миру й злагоди у ваших роди-

нах і колективах! 

Голові Івано-Франківської обласної 
організації УТОГ Шенеленку Д.О.,
директору Івано-Франківського 
УВП УТОГ Остяку І.М.,
всім членам Івано-Франківської 
обласної організації УТОГ 
і працівникам Івано-Франківського
УВП УТОГ

Вельмишановні  
Денисе Олександровичу та Ігоре Михайловичу!

 Шановні члени Івано-Франківської обласної організації УТОГ
 і працівники Івано-Франківського УВП УТОГ!

З повагою голова  
Центрального правління УТОГ І.І. Чепчина


