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КАМ’ЯНСЬКОМУ ПОГ  
«ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ» –– 85 РОКІВ

У 2020 році Кам’янському ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» 
УТОГ» виповнилося 85 років з дня заснування. В да-
лекому 1935 році постановою Центрального правління 
УТОГ № 2 від 15 січня було зареєстровано учбово-ви-
робничий комбінат УТОГ (наше місто тоді мало наз-
ву Кам’янське). Метою створення підприємства було 
сприяння працевлаштуванню громадян з порушення-
ми слуху та мовлення, навчання їх професії, надання 
допомоги в професійній, трудовій і соціальній реабілі-
тації, підвищення ними свого загальноосвітнього, про-
фесійного і культурного рівня, отримання максимуму 
інформації, сприяння розширенню їх світогляду та ду-
ховного світу.

Починалося підприємство зі скромного сарайчика 
на краю міста, де розташувалася майстерня з ремонту 
побутового інвентарю й де працювали особи з інвалід-
ністю зі слуху, здебільшого –– приїжджі з сільської міс-
цевості. На базі цієї майстерні був створений Кам’ян-
ський (Дніпродзержинський) учбово-виробничий ком-
бінат УТОГ, першим директором якого було призначе-
но нечуючу Раїсу Степанівну Ривкінд. Спочатку колек-
тив нараховував близько 30 осіб.

У 1936 році за рішенням Міністерства соціального 
забезпечення УРСР старе підприємство було ліквідо-
вано і натомість організовано виробництво цвяхів. Як 
сировина використовувалися відходи дроту й електро-
дів. Знаряддям виробництва були ручні ножиці для різ-
ки дроту на мірні відрізки, шматки рейок, призначені 
для вправлення дроту.

У 1937 році, також майже вручну, силами робітни-
ків було побудовано нове приміщення дільниці — це 
дозволило розширити виробництво цвяхів кустарним 
способом. І лише в 1940 році підприємство отримало 
два півавтомати для висаджування цвяхів, з’явився 
й кустарний волочильний стан. Директорами підпри-
ємства в ці роки були Р.С. Ривкінд (1936–1941 рр.) 
і К.В. Сидоров (1941 р.). У ті ж роки підприємство 
одержало нову земельну ділянку, де й розташовуєть-
ся досі.

У роки Великої Вітчизняної війни, в період окупації, 
працівникам вдалося зберегти частину обладнання 
підприємства.

Продовження на 4 стор.

Кожне підприємство в системі УТОГ має свою історію та віхи 
розвитку. Але головним залишається вклад робітників 
цих підприємств, котрі, попри безліч перешкод і бар’єрів, 
працювали та продовжують працювати на благо своїх рідних 
підприємств.

Ігор РЕВЕНКО, 
заступник директора з 
кадрів і соціальних питань 
Кам’янського ПОГ «ПАРУС-
МЕТИЗ» УТОГ»
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Яскрава, витончена, чарівна — такою знають Олену Кім не ли-
ше глядачі Запоріжжя і всієї України, а й багатьох країн світу, де 
вона виступала в складі Народного цирку «Калейдоскоп» Запо-
різького БК УТОГ, представляючи мистецтво ілюзії та магії. Звід-
ки бере витоки настільки незвичне захоплення і про багато ін-
шого — у розмові голови Запорізької обласної організації УТОГ 
Віктора Дюжева з героїнею нашого сьогоднішнього інтерв’ю.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ЯСКРАВА, ВИТОНЧЕНА, 
ЧАРІВНА…
Віктор ДЮЖЕВ,  
Наталія КАМЕНСЬКА

Відео — на сайті газети. Фото — на 2-й сторінці обкладинки

 Інтерв’ю з Оленою Кім Інтерв’ю з Оленою Кім

— Олено, Ви — наша корінна, запорізька. Як про-
йшло Ваше дитинство, чим воно запам’яталося?

— Так, я народилася і виросла в Запоріжжі, там 
же закінчила школу для дітей з порушеннями слуху. 
Мої глухі батьки теж народилися і виросли у нашому 
славному місті.

Змалечку я захоплювалась танцями, особливо цьо-
му сприяли уроки ритміки в школі, які я дуже люби-
ла і завдяки яким навчилася танцювати. А у 15 ро-
ків, взявши приклад зі свого однокласника, почала 
відвідувати танцювальний гурток у нашому Будинку 
культури УТОГ — із задоволенням ходила на репети-
ції і брала участь у концертах.

Саме там я вперше побачила, як виступає наш 
уславлений майстер ілюзійного жанру Анатолій Рез-
ник. Мені дуже сподобався цей виступ, і я й собі захо-
тіла цим займатися, але чомусь соромилася підійти 
до Резника. На той час я вже працювала на підпри-
ємстві УТОГ з його дружиною Вікторією, тож попро-
сила її замовити за мене слівце (а вірніше, жест) чо-
ловікові. Так я стала учасницею групи ілюзіоністів та 
магів Народного цирку «Калейдоскоп» при Запорізь-
кому БК УТОГ.

 — Уже понад 30 років Ви переступаєте поріг 
прохідної Запорізького виробничого підприєм-
ства «Неон» УТОГ. А коли Ви вперше прийшли на 
підприємство? Вас привели батьки?

— Так, мої батьки — Микола та Юлія Довгарь, теж 
працювали на підприємстві «Неон». Мама порадила 
й мені йти до них на роботу і привела мене на підпри-
ємство. Було це у 1988 році, і до цього часу я працюю 
на «Неоні» складальницею.

— Як Вам зараз працюється? Чи є замовлення?

— До цього часу у нас були замовлення, була ро-
бота, але у зв’язку із пандемією коронавірусу вини-
кли проблеми — замовлень немає, тому зараз сиджу 
вдома, продовжую тренуватися у фокусах, вдоскона-
лювати свою виконавську майстерність...

— У складі групи магів Народного цирку «Ка-
лейдоскоп» Ви багато разів брали участь у закор-
донних гастролях, фестивалях, конкурсах тощо. 
Ваш колектив широко відомий своєю творчістю 
і в Україні, і в багатьох інших країнах світу. Розка-
жіть, будь ласка, з якого року почались Ваші по-
їздки за кордон? У скількох країнах Ви побували? 
Скільки кубків і медалей завоювали?

— Перша поїздка відбулась в 1990 році до Німеччи-
ни, де відбувся ІІІ Міжнародний фестиваль глухих ма-
гів. Разом з А.І. Немировченком ми тоді посіли перше 
місце у жанрі «Ілюзія». А потім були виступи на фес-
тивалях в Америці, Італії, Кіпрі, двічі побувала в Ні-
меччині. Здобувала 1 і 2 місця, а в Америці — 3 місце. 

Всі ці здобутки — завдяки підтримці ЦП УТОГ, За-
порізького будинку культури УТОГ і нашій облоргані-
зації, які допомагали організувати поїздки. Дякую та-
кож Анатолію Резнику і спеціалістам УТОГ з культма-
сової роботи, які допомагають з постановкою фоку-
сів, завдяки чому я досягла успіхів.

— Цей рік став роком відкладених планів і надій. 
Через пандемію довелося відмовитися від про-
ведення багатьох заходів. Зокрема, перенесено 
і Міжнародний фестиваль глухих магів та ілюзіо-
ністів в Іспанії.... Але, попри всі ці негаразди, у Вас 
в цьому році сталася велика радість у житті. Мо-
жете розповісти, хто зробив Вам такий гарний по-
дарунок?
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— Так, шкода, що в цьому році я не потрапила на 
фестиваль в Іспанії, його перенесено на невизначе-
ний термін. Але маю велику радість — я стала ба-
бусею, у мене навесні народилась внучка. І подару-
вав мені цю радість син Максим.

— Чим займається Ваш син? І де він зараз живе?
— Мій син успішно займається спортом, він вхо-

дить до дефлімпійської збірної України з баскетбо-
лу. На ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх, які відбулися 
у м. Самсун (Туреччина) у 2017 році, він у складі на-
шої баскетбольної команди посів 3 місце, і я дуже ра-
дію його здобуткам. 

Зараз син з жінкою та дитиною живе у Дніпрі. Тому 
і я зараз з ними у Дніпрі, допомагаю няньчити внучку, 
поки немає роботи на підприємстві. 

— Це чудовий подарунок до Вашого особисто-
го ювілею, який Ви відзначатимете зовсім скоро! 
У зв’язку із золотою ювілейною датою дозволь-
те від імені Центрального правління УТОГ і Запо-
різької обласної організації УТОГ і Запорізького 

будинку культури УТОГ щиро привітати Вас і по-
бажати всього найкращого у житті, гарних здо-
бутків, подальших успіхів і перемог на фестива-
лях ілюзіоністів!

— Щиро дякую за привітання і чудові побажання!

У жовтні 2020 року відбудеться чергова щорічна  
атестація перекладачів жестової мови з метою ви-
значення рівня професійної компетентності та ква-
ліфікації перекладачів жестової мови та у зв’язку 
із закінченням в поточному році терміну дії посвід-
чень в окремих перекладачів жестової мови.

Керуючись Положенням про атестацію переклада-
чів жестової мови, затвердженим постановою пре-
зидії ЦП УТОГ від 30.08.2016 року за № 222/2016 
зі змінами, внесеними постановою президії ЦП 
УТОГ від 29.01.2020 року № 34/2020 «Про внесен-
ня змін до Положення про атестацію перекладачів 
жестової мови та Положення про посвідчення пе-
рекладача жестової мови (перекладача-дактилоло-
га)», прийнято рішення, що з 19 до 23 жовтня 2020 
року відбудеться атестація на кваліфікаційну кате-
горію «перекладач-дактилолог без категорії», «пе-
рекладач-дактилолог другої категорії» (на рівні Об-
ласних атестаційних комісій УТОГ), та 28-29 жовт-
ня 2019 року — на кваліфікаційну категорію «пере-

кладач-дактилолог першої категорії» та «перекла-
дач-дактилолог вищої  категорії» (на рівні Централь-
ної атестаційної комісії УТОГ).

Для участі в атестації  перекладачам жестової мо-
ви підприємств, установ та організацій УТОГ необ-
хідно подати заяву до обласної організації УТОГ, які 
мають надіслати пакет документів до Центрального 
правління УТОГ  у термін до 1 вересня 2020 року. 

Підприємства, установи та організації, які не вхо-
дять до системи УТОГ і бажають атестувати пере-
кладачів жестової мови, які в них працюють, а та-
кож перекладачі жестової мови, котрі здійснюють 
свою діяльність на умовах самозайнятості (фрілан-
сери), до 1 вересня 2020 року направляють до Цен-
тральної атестаційної комісії заяви та списки пе-
рекладачів жестової мови, а також їх індивідуальні 
професійні характеристики або інформацію про їх-
ню професійну діяльність за останні 2 роки. Пакет 
документів необхідно направити на електрону пош-
ту ЦП УТОГ: cputog@ukr.net

За детальною інформацією звертатись до облас-
них організацій УТОГ.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ ГЛУХИХ 
ЧЕРГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЖЕСТОВОЇ МОВИ
Інформація Центральної атестаційної комісії УТОГ
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Продовження. Початок на 1 стор.

В перші роки після звільнення міста від окупан-
тів підприємством керували В.Ф. Сиротенко (1943–
1944 рр.), К.Г. Задорожний (1944–1945 рр.), Ф.Л. 
Ширкін, М.С. Фрісман, а з 1947 року директором 
Дніпродзержинського УВП УТОГ став Н.Н. Одінцов. 
У період його роботи з 1962 р. почалося будівниц-
тво навчально-виробничого комбінату: побудовано 
дільницю металевих виробів, кріпильну та механіч-
ну дільниці, адміністративно-побутовий корпус, май-
стерні, склади, котельню, гуртожиток на 50 місць, 
житловий будинок на 60 квартир. Обіймаючи посаду 
майже 30 років, Н.Н. Одінцов домігся перетворити 
невелику артіль у досить розвинуте на той час під-
приємство.

З 1977 року посаду директора обіймав В.В. Суббо-
та. На підприємстві продовжувалося технічне пере-
озброєння виробництва –– встановлено 40 цвяхових 
автоматів, 7 нових волочильних станів німецького ви-
робництва. На початку 90-х років відбулося освоєння 
нових видів продукції –– шиферних цвяхів, побудова-
но склади готової продукції, склад обладнання, гараж, 
випалювальне відділення. У 2000-х роках керівниц-
твом підприємства було знайдено рішення для розвит-
ку — відмова від податкової пільги, вихід на зовнішні 
ринки збуту. Внаслідок цього підприємство отримало 
новий поштовх до свого економічного розвитку.

З квітня 2005 року та дотепер підприємство очо-
лює О.В. Суббота, син В.В. Суботи. За цей період 
підприємство зберегло здобутки попередніх по-
колінь і продовжує свої традиції: було побудовано 
власний магазин «ПАРУС», склад зберігання тари й 
обладнання, відремонтовано гаражі, перекрито дахи 
підприємства та гуртожитку, виконано ремонти по-
бутових приміщень, освоєно нові види продукції –– 
сітку рабицю, єршоні та гвинтові цвяхи, дріт малих 
діаметрів. 

На підприємстві відмовилися від щавлення катан-
ки та перейшли до технології ламання циндри — і це 
дало велику економію коштів. На звільнених пло-
щах власними силами побудовано випалювальні пе-
чі. Придбано новий американський верстат для шлі-
фування фільєрів (волоків), встановлено два нових 

КАМ’ЯНСЬКОМУ ПОГ 
«ПАРУС-МЕТИЗ» УТОГ» –– 85 РОКІВ

котли для опалення адміністративно-побутових при-
міщень, механічної та кріпильної дільниць, повністю 
замінено асфальтне покриття території на бетонне, 
забетоновано підлогу в основних цехах, придбано 
вилкові навантажувачі — підприємство розвиваєть-
ся далі.

У 2005–2007 роках випуск готової продукції рідко 
був меншим за 1500 тонн на місяць, а інколи сягав 
до 2000 тонн (за проєктної потужності 1000 тонн на 
місяць). Експортували цвяхи та дріт у Грузію, Азер-
байджан, Туреччину, Росію, Білорусь, Литву, Поль-
щу, Угорщину, Румунію, Молдову, Болгарію, було від-
правлення навіть у Танзанію.

Сьогодні, попри всі економічні труднощі як в галузі 
металевих виробів, так і в країні в цілому, керівниц-
тво та робітники підприємства на чолі з директором 
О.В. Субботою й надалі роблять усе для збережен-
ня та розвитку підприємства –– це й оптимізація ви-
трат, і пошуки шляхів виходу з кризи, і нова продук-
ція, й нові проєкти. Підприємство завжди буде до-
мівкою, куди глуха людина може прийти по допомо-
гу, будь то працевлаштування, місце в гуртожитку 
чи порада — тут вона завжди отримає захист.

Щиросердо вітаємо всіх працівників і ветеранів, ко-
трі працювали та працюють на підприємстві, з ювіле-
йною датою — 85-річчям з дня його заснування. Ми 
вдячні їм за тяжку та сумлінну працю, відданість під-
приємству та розуміння. З надією дивимося у світле 
майбутнє та зичимо всім міцного здоров’я, успіхів 
у трудовій царині.

В.В. Суббота О.В. Суббота

Більше на 4-й сторінці обкладинки
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ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

ЖитомирЖитомир
23 червня 2020 року в приміщенні 

Житомирської обласної організації 
УТОГ відбулась обласна нарада, на 
яку було запрошено голів територі-
альних організацій УТОГ.

Голова Житомирської обласної ор-
ганізації УТОГ В.С. Дем’янчук виніс 
для обговорення на нараді актуаль-
ні питання стосовно звіту голів те-
риторіальних організацій за І півріч-
чя 2020 року, обговорення заходів 
з проведення організаційно-масової, 
реабілітаційної та культурно-масової 

роботи серед членів УТОГ в період 
дії карантину, зміни у розташуван-
ні територіальних організацій УТОГ 
у зв’язку з реорганізацією районів 
області, питання щодо правильності 
реєстрації ID-картки члена УТОГ.

На нараді було відзначено, що хо-
ча зменшилась кількість проведе-
них заходів, але роз’яснювальна та 
інформаційна робота проводилась 
досить активно. Особи з інвалідні-
стю зі слуху останнім часом біль-
ше стали використовувати Сервіс 
УТОГ і всі свої питання вирішували 
дистанційно.

ПРОВЕДЕНО ОБЛАСНІ НАРАДИ

Через карантинні обмеження відбулися неочікува-
ні зміни у проведенні запланованої звітно-виборчої 
кампанії в УТОГ. Лише нещодавно, коли в деяких на-
селених пунктах України було пом’якшено карантин, 
в організаціях УТОГ змогли повернутися до цього 
важливого питання. 

Так, 3 липня 2020 року відбулися звітно-виборчі 
збори у первинній організації УТОГ Білоцерківського 
виробничого підприємства «Весна» УТОГ.

Від Київської організації УТОГ на зборах були при-
сутні в.о. голови Тамара Котова, інструктор-методист 
у справах глухих Надія Дяченко, директор Білоцерків-
ського будинку культури УТОГ Антоніна Сумовська 
і перекладач жестової мови Людмила Василенко.

З привітальним словом виступили директор ВП 
«Весна» Людмила Тюхта і заступник директора Лідія 
Остапчук.

На зборах було заслухано звіт діючої голови ПО 

УТОГ Людмили Цимбалюк, обрано новий склад бюро 
ПО УТОГ (Людмила Цимбалюк, Олена Ткачук, Марга-
рита Натикач, Валентина Басалкевич) і голову ПО на 
наступні 5 років — працівники підприємства УТОГ од-
ноголосно проголосували за Людмилу Цимбалюк, яка 
обирається на цю посаду вже вшосте. Обрано також 
делегатів на звітно-виборчу конференцію Київської 
організації УТОГ— колектив підприємства делегував 
Людмилу Тюхту, Лідію Остапчук і Олену Ткачук.

За інформацією обласних організацій УТОГ

ЧернівціЧернівці
У перший  день  липня 

в Чернівецькій обласній ор-

ганізації УТОГ відбулася 

перша з початку карантину 

нарада керівників та пра-

цівників організації, на якій 

розглядались першорядні 

завдання роботи в нинішніх 

умовах, а також наступні пи-

тання:

• про правила робо-

ти в умовах карантину;

• про необхід-

ність та обов’язко-

вість реєстрації ІD-карт-

ки члена УТОГ;

• про новий територі-

ально-адміністратив-

ний устрій Чернівець-

кої області та деякі інші.

ЗБОРИ НА БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ  
ВП «ВЕСНА» УТОГ Інформація Київської організації УТОГ
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Відданішого патріота 
УТОГ, кращого пропа-
гандиста культури глу-
хих і жестової мови годі 
й шукати!

Витоки такого світо-
бачення — у його по-
ходженні, адже наро-
дився він у сім’ї глухих 

й успішно втілив у життя мрію свого батька Віктора 
Сергійовича Скурчинського про створення Музею іс-
торії, де були б зібрані експонати, пов’язані з різними 
цікавими подіями у світі людей з порушеннями слу-
ху. Саме як громадський директор цього унікально-
го музейного закладу і невтомний збирач його бага-
тої колекції широко відомий Володимир Вікторович 
не лише в рідному Києві та Україні, а й далеко за їх 
межами. 

У дитинстві він добре чув, але захворів на скарла-
тину і частково втратив слух, що не перешкодило йо-
му в 1950 році закінчити 7 класів масової школи.

На жаль, у 19 років у нього різко погіршився слух 
і невдовзі він його втратив остаточно.

Відвідуючи Київський будинок культури УТОГ, Во-
лодимир захопився фото-, кінозйомками, став учас-
ником художньої самодіяльності. Він — лауреат ба-
гатьох республіканських та всесоюзних фестивалів 
художньої самодіяльності, талановитий аматор сце-
ни. Створивши кіностудію при БК УТОГ, він зняв лю-
бительський фільм «Перші почуття», у якому разом 
з Є.П. Задніпровською зіграв головні ролі. Цей фільм 
на І Республіканському кінофестивалі УТОГ посів 
перше місце. 

Однією з його найвизначніших справ стало відкрит-
тя у 1967 році Музею історії УТОГ. Володимир Вікто-
рович очолював його і проводив велику роботу з по-
повнення музейної експозиції.

У 1968 році В.В. Скурчинський перейшов працю-
вати інженером-кінооператором до кінолабораторії, 
створеної при Проєктно-конструкторському бюро 
УТОГ. Зняв документальний кінофільм «Сосновий 
бір», у якому був автором, режисером і оператором, 
а також на замовлення Київського УВК № 2 УТОГ — 

фільм «Життя одного підприємства».
У 1969 році В.В. Скурчинський став інженером 

з техніки безпеки на Київському УВК № 2 УТОГ, пе-
рейменованому в ДВП «Контакт». Згодом працював 
на інших посадах і у 2002 році вийшов на пенсію за 
віком.

Володимир Вікторович бере активну участь у розв’я-
занні проблем навчання і виховання дітей з порушен-
нями слуху. Йому належать численні дидактичні роз-
робки для закладів освіти для дітей з порушеннями 
слуху, їхніх вихованців, педагогів та батьків.

В.В. Скурчинський багато років був членом прав-
ління Київської організації УТОГ. Він нагороджений 
численними дипломами, почесними грамотами, ме-
далями, в тому числі медаллю «Ветеран праці», зна-
ком «За заслуги» УТОГ (двічі). У 1989 році удостоє-
ний звання «Почесний член УТОГ», а у 1993 році — 
звання «Заслужений працівник культури України».

НАЙВІДДАНІШИЙ ПАТРІОТ УТОГ
20 липня відзначає славний 85-річний ювілей глибоко шанована 
всіма нами людина — Почесний член УТОГ, Заслужений праців-
ник культури України Володимир Вікторович СКУРЧИНСЬКИЙ.

Шановний  Шановний  
Володимире Вікторовичу!Володимире Вікторовичу!

Ми з ювілеєм Вас вітаємо, 
Добра і радості бажаємо. 
Нехай дороги будуть легкі, 
І  мало буде перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий
Й не знали щоб тяжких турбот,
Щоб задуми були успішні,
Добро верталося сторицею,
Щоби життя здоров’ям повнилось —
З джерел під Пущею-Водицею.
А ще бажаєм добре жити, 
Щоб мали Ви кого любити  
І щоб любили міцно Вас,
Щоб все було гаразд в родині, 
Вона, звичайно, — головне,
І віримо, що Божа ласка
Вашу домівку не мине.

З великою повагою і любов’ю президія ЦП УТОГ,  
Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ, Київська організація 

УТОГ,  колектив Культурного центру УТОГ, Об’єднання 
нечуючих педагогів, рідні, друзі, колеги.

НАШІ ЮВІЛЯРИ
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Антоніна Карпівна Сумовська 
народилася на Черкащині, а свою 
долю пов’язала з Білою Церквою 
після закінчення ПТУ № 37 у місті 
Красний Луч на Луганщині.

У вільний час молода швачка Бі-
лоцерківського УВП УТОГ брала ак-
тивну участь у художній самодіяль-
ності при Будинку культури УТОГ, 
з 1985 року стала працювати на по-
саді художнього керівника і заочно 
навчатися у Ленінградському від-
новлювальному цент рі за спеціаль-
ністю «Культурно просвітня робота 
і самодіяльна творчість». 

2005 року А.К. Сумовську при-
значили директором БК УТОГ. Во-
на робить все, щоб у приміщенні 
клубу було затишно, приділяє ба-

гато уваги розвитку культурно-ма-
сової роботи та художньої самоді-
яльності, втілює нові цікаві задуми 
для поліпшення роботи Будинку 
культури УТОГ.

За сумлінну працю А.К. Сумов-
ська удостоєна звання «Почесний 

член УТОГ», нагороджена відом-
чою відзнакою «За заслуги» УТОГ 
та відзнакою «За сумлінну працю» 
Міністерства соціальної політики 
України, відзнаками Київської об-
ласної державної адміністрації.

Наші щирі вітання Антоніні Кар-
півні з нагоди ювілейної дати!

Хай цвіте, не в’яне із роками доля, 
Хай Вам років сто зозуля накує.
Від землі Вам — сили, 

від води — здоров’я 
І добро від сонця хай Господь дає.

Президія ЦП УТОГ, президії Київської 
організації УТОГ і Білоцерківської 

ТО УТОГ, Білоцерківський БК УТОГ, 
Білоцерківське ВП «Весна» УТОГ

ДОЛЯ РОЗКВІТЛА У БІЛІЙ ЦЕРКВІ

Голова Запорізької облорганіза-
ції УТОГ В.Ю. Дюжев разом з голо-
вою Запорізької ТО УТОГ О.І. Се-
менютенко та з художнім керівником 
ОБК УТОГ Д.М. Петеліним завітали 
до Кам’янської спецшколи-інтерна-
ту, щоб вручити від ЦП УТОГ наго-
роду «За заслуги» І.В. Китмановій, 
художньому керівнику Народного 
ансамблю танцю і пісні у жестовому 
виконанні «Ритм», який успішно діє 
при цьому навчальному закладі.

Ірина Вікторівна працює сурдо-
педагогом в Кам’янській спецшко-
лі з 1989 року. У жовтні 2009 року 
під її керівництвом розпочав свою 
роботу ансамбль пісні у жестово-
му виконанні «Співочі руки», який 
пізніше, у 2017 році, був об’єдна-
ний зі шкільним ансамблем танцю 
у єдиний колектив під загальною 
назвою — ансамбль танцю і пісні 
у жестовому виконанні «Ритм».

В ансамблі беруть участь понад 
80 дітей з порушеннями слуху ві-

ком від 5 до 19 років. Завдяки по-
движницькій праці І.В. Китмано-
вої з художньо-естетичного вихо-
вання учнів школи ансамбль має 
значні здобутки, а його виступи 
відрізняються високим професій-
ним рівнем і виконавською май-
стерністю. Підтвердженням цьо-
го є численні перемоги колективу 
на конкурсах і фестивалях різного 
рівня в Україні та за кордоном.

Висловлюємо слова глибокої по-
шани і подяки Ірині Вікторівні і щи-
ро вітаємо її із золотим ювілеєм!

Дорога Ірино Вікторівно!Дорога Ірино Вікторівно!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль. 

Зичимо Вам літ багато, 
Радості, ні крихточки біди, 
Щоб життя для Вас було як свято 
Й дарувало усмішку завжди. 

Хай Вас охороняє Божа Мати 
Від злих людей і різних бід, 
Хай Господь Бог здоров’я посилає, 
Прожити в щасті і многая літ!

Колектив Кам’янської спецшколи, 
колектив Народного ансамблю 

«Ритм», Запорізька облорганізація 
УТОГ, Запорізька ТО УТОГ, ОБК УТОГ, 

випускники школи  

СЛОВА ПОДЯКИ ЛИНУТЬ ЗВІДУСІЛЬ
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НА ПІДПРИЄМСТВАХ УТОГ

Майже три місяці мешканці Буковини знаходились 
на карантині, який приніс не лише незручності, а й 
завдав значних збитків бізнесу. Ситуація ускладню-
валася тим, що через високу кількість інфікованих 
в’їзд і виїзд з області був повністю перекритий. Ба-
гато підприємств внаслідок карантинних заходів зму-
шені були закритися. 

Враховуючи цю надзвичайну ситуацію, важко було 
щось наперед спрогнозувати, прорахувати, адже для 
успішної роботи головне — стабільність і передбачу-
ваність, а цього не було. Внаслідок масованої атаки 
в мас-медіа на свідомість людей про надзвичайну 
летальність коронавірусу у працівників виробничого 
підприємства «Черемош» УТОГ був стрес, страх, лю-
ди були налякані, відмовились працювати, зажадали 
піти на тимчасовий карантин. Адміністрація була зму-
шена піти назустріч працівникам. Частину людей бу-
ло відправлено в чергову відпустку, частина пішла за 
свій рахунок. Але не всі люди захотіли сидіти вдома, 
найбільш свідомі залишилися на робочих місцях, ро-
зуміючи, що не можна повністю зупиняти роботу під-
приємства — потрібно виконувати зобов’язання по 
замовленнях.

Підприємство забезпечило працівникам необхідні 
умови праці: пошили маски, закупили дезінфікуючі 
засоби й, завдячуючи цьому, жоден із працівників не 
захворів. А через два тижні й решта людей, що зна-
ходились на карантині, виявили бажання повернути-
ся на робочі місця. 

Висока свідомість людей, які працюють в колективі 
ВП «Черемош» УТОГ, дозволила уберегти підприєм-
ство від повної зупинки, що мінімізувало наслідки не-
сприятливої ситуації. Але результати роботи за п’ять 

місяців блискучими, м’яко кажучи, не назвеш. Під-
приємство отримало збитків на суму 36 тис. грн. На 
сьогодні, попри те, що триває карантин, адміністра-
ція підприємства працює над тим, щоб стабілізувати 
ситуацію і вийти на стабільний, беззбитковий рівень. 

Підприємство працює в тісній співпраці з обласною 
організацією УТОГ.

Так, на початку карантину обласна організація без-
коштовно забезпечила масками всіх мешканців гур-
тожитку, адже саме там велике скупчення людей 
несло загрозу зараження. Спільно проведено ряд ін-
формаційно-роз’яснювальних заходів щодо дотри-
мання карантинних правил поведінки як на підприєм-
стві, так і в гуртожитку. В травні з мешканцями гур-
тожитку проведено збори з питань правил і дисцип-
ліни проживання, для участі був запрошений діль-
ничний офіцер поліції. За зверненням обласної ор-
ганізації до місцевих органів влади самотні ветерани 
підприємства отримали продуктові набори. 

Карантин вніс свої корективи, але спільними зусил-
лями маємо надію перемогти хворобу і повернутися 
до звичайного плину життя.

ЯК ЖИВЕТЬСЯ І ПРАЦЮЄТЬСЯ 
НА КАРАНТИНІ Інформація Чернівецького ВП «Черемош» УТОГ
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У всіх територіальних організаціях, підпорядкова-
них Харківській обласній організації УТОГ, протягом 
квітня-травня 2020 року проводилась активна робота 
із забезпечення членів УТОГ медичними масками, які 
були виділені благодійно Харківською міською владою. 

Малозабезпеченим членам УТОГ, ветеранам Хар-
ківської ТО УТОГ і Бахмутської ТО УТОГ, були нада-
ні продуктові набори від магазинів АТБ і «Дігма». Ці 
набори були виділені територіальними центрами за 
місцем проживання осіб з порушеннями слуху, і зав-
дяки тісній співпраці УТОГ з цими терцентрами члени 
нашого Товариства похилого віку були забезпечені 
продуктами харчування.

Для членів УТОГ, які не могли самостійно отрима-
ти продуктовий набір, було організоване відвідуван-
ня вдома.

17 квітня 2020 року на Харківському УВП № 2 УТОГ 
відбулося освячення пасхальних кулічів. У заході взя-
ла участь голова Харківської обласної організації 
УТОГ О.В. Яковлєва. Освячення проводив батюшка 
Благовіщенського собору, який володіє жестовою 
мовою. Працівники підприємства УТОГ залишилися 
задоволені, що мали змогу освятити кулічі та поспіл-
куватися.

1 червня 2020 року колишній перекладач жесто-
вої мови Старобільської ТО УТОГ — ветеран нашого 
Товариства Любов Григорівна Позднякова відзначи-

ла свій 85-річний ювілей. Голова Старобільської ТО 
УТОГ В.О. Бик разом з активом тепло привітала юві-
лярку вдома (нарис про Любов Григорівну і привітан-
ня їй були опубліковані у попередньому номері газе-
ти «Наше життя»).

 4 червня 2020 року на Харківському УВП № 2 
УТОГ відбувся тематичний захід, приурочений до 
87-річчя від дня створення Товариства. З віталь-
ним словом до працівників підприємства звернули-
ся голова Харківської обласної організації УТОГ О.В. 
Яковлєва і директор підприємства В.Ю. Приходько. 
Також голова обласної організації УТОГ розповіла 
про електронну систему ID УТОГ. 

Виконувач обов’язків голови Харківської ТО УТОГ 
В.С. Мусатов, який тривалий час жив за кордоном, 
поділився враженнями від перебування в Греції і роз-
повів про спілкування з глухими в цій країні. 

Є спортивні новини від глухих Бахмута. 15 червня 
в приміщенні Бахмутської ТО УТОГ відбувся місь-
кий чемпіонат з шахів серед осіб з порушеннями слу-
ху. За його підсумками серед чоловіків 1 місце посів 
О. Гавриліченко, 2 місце — В. Громовий, 3 місце — 
В. Кравцов. Серед жінок на 1 місці Г. Бондрівська, на 
2-му — Т. Супоніна, на 3-му — Т. Громова. 

Члени Бахмутської ТО УТОГ (10 жінок і 5 чолові-
ків) також взяли участь у міських змаганнях з дартсу, 
які відбулися 24 червня на стадіоні «Металіст». Пер-
ше місце серед чоловіків посів С. Шапошников, 2 міс-
це — В. Громовий, 3 місце — Р. Ступак. Серед жінок 
1 місце посіла Т. Цимбаленко, 2 місце — Т. Громова, 
З місце — Г. Кулик. 

Переможці обох змагань були відзначені грамота-
ми Донецького регіонального центру «Інваспорт».

В ОРГАНІЗАЦІЯХ УТОГ

ХАРКІВ, СТАРОБІЛЬСЬК, БАХМУТ…
Інформація Харківської облорганізації УТОГ
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В ОРГАНІЗАЦІЯХ УТОГ

У зв’язку з карантином, Хмельницька обласна ор-
ганізація УТОГ та її структурні підрозділи протягом 
квітня-червня 2020 року працювали у дистанційному 
режимі. 

Членам УТОГ постійно надавалась актуальна ін-
формація про перебіг карантину в Україні та в Хмель-
ницькому, про важливість дотримання карантинних 
заходів, організовувалася допомога в придбанні ма-
сок і в реєстрації ID-картки УТОГ. 

Також працівники облорганізації УТОГ спільно 
з працівниками ТО і БК УТОГ надавали допомогу 
у вигляді продуктових наборів малозабезпеченим 
членам УТОГ — людям похилого віку, одиноким і ма-
лозабезпеченим. 

Після пом’якшення карантину, у червні місяці, 
Хмельницька обласна молодіжна рада УТОГ органі-
зувала змагання з ловлі риби в с. Велика Слобідка 
Кам’янець-Подільського району. Активісти ТО УТОГ 
подбали про пікнік для учасників змагань.

У Кам’янець-Подільській ТО проводились інформа-
ції, бесіди про коронавірус і його наслідки у режимі 
онлайн зі всіма, хто звертався з питань запровадже-
ного карантину. 

Цікавими починаннями відзначилася Дунаєвець-
ка ТО УТОГ. Попри всі обмеження на карантині тут 
в дистанційному режимі змогли провести 27 заходів 
з організаційно-масової та культурно-масової робо-
ти. Серед них: 

 — 7 заходів до державних та народ-
них свят;

 — фотовиставки виробів худож-
ньо-прикладного мистецтва 
«Великдень іде — радість не-
се», «А моя пасочка — найкра-
ща!» і «Пасхальний декор»;

 — ф о т о к о н к у р с и  « Т в о р -
чий Великдень»,  «Вишиван-
ка єднає нас» (спільно з Шепе-
тівською ТО УТОГ), «Сміх подо-
лає коронавірус», «Мій домаш-
ній улюбленець»;

 — фотоконк урс  д ля  ч олов і к і в 
«Моє хобі»;

 — фотоконкурс для жінок «Моя цвітуча краса», 
«Пані кухарка», «Пан кухар», «Мій пікнік», 
«Мої подорожі містами та селами України», 
«Мої закордонні подорожі» та багато інших.

Ще для членів Дунаєвецької ТО УТОГ також прово-
дилась вікторина «Що ти знаєш про УТОГ». 

До Дня Матері, 9 травня 2020 року, у Дунаївцях 
проведено унікальний захід — відкриття Дошки по-
шани «Наша гордість» на честь Луппу Ганни Гри-
горівни, яка народила і виховала десятеро дітей 
і у 1973 році отримала почесне звання «Мати-геро-
їня». Відбулося вручення її рідним Сертифікату про  
встановлення нею рекорду УТОГ серед членів УТОГ 
— осіб з порушеннями слуху.

НАЙБІЛЬШЕ ЦІКАВИХ ЗАХОДІВ 
ОНЛАЙН — У ДУНАЇВЦЯХ
Інформація Хмельницької облорганізації УТОГ
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ШКІЛЬНІ НОВИНИ

ВІДБУВСЯ КОНКУРС  
НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА

Крім того, школа тривалий час залишалася без 
очільника. Для розв’язання цього важливого питан-
ня Львівська обласна державна адміністрація цього 
року провела конкурс на посаду директора школи 
Марії Покрови. Він складався з 3 етапів: письмовий 
конкурс, презентація та співбесіда. Підсумкове об-
говорення кандидатур на посаду директора школи 
відбулося 4 червня. За результатами конкурсу пе-
ремогу здобув отець Любомир Мостовий. 

Любомир Петрович з 2011 року працює з учнями 
школи, проводить катехизацію, підготовку дітей до 
урочистого Причастя (за бажанням батьків), духов-
но-відпочинкові поїздки та прощі, майстер-класи, те-
атральні постановки, перший та останній дзвоники 
тощо. 

Він вільно спілкується жес товою мовою, має ор-
ганізаторські здібності, високі професійні знання 
та навички, ініціативний і наполегливий, не зупиня-
ється перед труднощами. А найважливіше – спов-
нений бажання та рішучості зробити все можливе 
для розвитку і ство-
рення сучасної шко-
ли Марії Покрови для 
дітей з порушеннями 
слуху. 

Колектив школи, уч-
ні, батьки, педагоги 
спеціальних шкіл та 
навчально-реабіліта-
ційних центрів Украї-
ни, Львівська облас-
на організація УТОГ, 
друзі школи та всі не-

байдужі до проблем нечую-
чих людей висловили свою 
підтримку кандидату на по-
саду директора школи Л.П. 
Мостовому. 

Тож побажаємо Любоми-
ру Петровичу успіхів у реа-
лізації його програми, пре-
зентованої під час конкурс-
них змагань, й усіляких га-
раздів йому особисто та йо-
го вихованцям.

Сподіваємося, що один 
з найстаріших навчальних 
закладів для глухих в Укра-
їні, який восени відзначатиме своє славне 190-річчя, 
під його орудою отримає своє друге народження і ми 
ще не раз матимемо можливість з гордістю розпові-
дати про здобутки й перемоги колективу школи і його 
учнів.

За матеріалами Львівської 
обласної організації УТОГ

Читачі нашого часопису, безумовно, пам’ятають про непросту 
ситуацію, яка склалася у КЗ ЛОР «Львівська спеціальна за-
гальноосвітня школа-інтернат Марії Покрови». До вирішення 
конфлікту між адміністрацією школи й батьками учнів, з од-
ного боку, та орендарями з Освітнього соціально-культурно-
го центру Святого Антонія — з другого, були залучені й ак-
тив Львова, і широка громадськість, і місцева влада. Про це 
ми неодноразово розповідали на сторінках «НЖ», з тривогою 
дізнаючись про погіршення умов для навчання і виховання 
глухих учнів. 

Любомир Мостовий
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ЗАКОРДОННІ НОВИНИ

Про це йдеться в сюжеті британського телеканалу ITV. Тім під 
час найбільш жорсткого періоду карантину у Великій Британії роз-
возив пакунки з ліками й іншими товарами першої необхідності 
для жителів району, де живе Талула, зокрема — і її батькам. Во-
на захотіла висловити свою подяку Тіму. Дізнавшись, що він глу-
хий і спілкується жестовою мовою, Талула почала займатися нею 
з репетитором після школи. Вона вже знає такі жести, як  «привіт», 
«чудово» і «гарного дня». Крім того, Талула намалювала Тіму ве-
селку, яку чоловік тепер завжди тримає при собі на робочому місці 
у вантажному фургоні. На знак вдячності він подарував Талулі фо-
токартку з ними двома. Чоловік каже, що був приємно вражений 
вчинком дівчинки. «З нею так чудово спілкуватися! Щодня, коли 
об’їжджаю будинки, чекаю на нашу зустріч», — розповів Тім.

ДІВЧИНКА ВИВЧИЛА ЖЕСТОВУ МОВУ, 
АБИ ПОДЯКУВАТИ ГЛУХОМУ КУР’ЄРУ

Восьмирічна британка Талула з англійського міста Ештон-ан-
дер-Лін вивчила жестову мову, аби подякувати глухому кур’єру 
Тіму Джозефу, що працює в її районі. Він займався доставленням 
товарів першої необхідності під час епідемії коронавірусу.

«Ми сподіваємося на те, що завдяки нашому вина-
ходу люди, які користуються жестовою мовою, змо-
жуть безпосередньо спілкуватися з оточенням на-
віть у тому випадку, якщо це оточення не знає жестів. 
Більш того, ми сподіваємося, що подібні прилади до-
поможуть їх співрозмовникам швидко вивчити жес-
тову мову», — прокоментував цю подію один з роз-
робників рукавички-перекладача, доцент Каліфор-
нійського університету в Лос-Анджелесі Цзюнь Чень, 
якого цитує журнал Nature Electronics. 

Глухі люди користуються послугами перекладачів, 
але такі спеціалісти доступні далеко не завжди, че-
рез що у людей з обмеженими можливостями з’явля-
ються проблеми. Чень і його колеги зробили великий 
крок до їх розв’язання. Вони створили рукавичку, яка 
завдяки нейромережі може робити переклад з же-
стової мови на англійську в режимі реального часу. 
Ця рукавичка оснащена набором датчиків тертя і гі-
роскопів, завдяки цим датчикам пристрій розпізнає 
рухи пальців і рук власника. 

Загальна вартість всіх компонентів, за словами до-

слідників, не перевищує $ 50. За допомогою таких ру-
кавичок фізики записали жести, які в англійській же-
стовій мові відповідають 600 найпоширенішим сло-
вам. На наступному етапі вчені проаналізували ці дані 
за допомогою нейромережі. Вона виділила в них ха-
рактерні риси, за якими ці слова можна досить швид-
ко перекладати. Пристрій може навіть озвучувати їх 
за допомогою динаміка смартфона або іншого мо-
більного пристрою. Домігшись цього, вчені розширили 
можливості пристрою. Вони додали набір датчиків, які 
кріпляться до шкіри обличчя. Ці датчики можуть визна-
чати зміни в міміці, які теж використовуються при фор-
муванні певних слів в жестовій мові. Щоб натренувати 
нейромережу і прискорити роботу алгоритмів, вчені зі-
брали групу з чотирьох глухих добровольців. В резуль-
таті експериментів рукавичка розпізнала жес ти й ко-
роткі фрази з майже стовідсотковою точністю всього 
через кілька десятків навчальних сесій. Найближчим 
часом учені планують розширити «словниковий за-
пас» пристрою, щоб його можна було використовувати 
не тільки в лабораторії, але й у звичайному житті. 

РУКАВИЧКА РОБИТИМЕ ПЕРЕКЛАД
Китайські й американські вчені створили роботизовану рукавич-
ку, яка завдяки нейромережевим алгоритмам може автоматично 
перекладати жестову мову на словесну, пише ТАРС.

Підготував 
Павло МОРГУНОВ
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ГЛУХІ ЗА КОРДОНОМ

В ЯПОНІЇ БУДЕ СТВОРЕНО ДЕРЖАВНУ 
СЛУЖБУ ДЛЯ ГЛУХИХ ЛЮДЕЙ,  
ЯКІ БУДУТЬ ДЗВОНИТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Японія працює над впровадженням у квітні наступ-
ного року державної служби, яка дозволить людям 
з порушеннями слуху здійснювати дзвінки в будь-
який час через онлайн-помічників. 

Серед країн «великої сімки» Японія є єдиною краї-
ною, яка ще не створила публічний механізм для на-
дання «безбар’єрного» доступу до телефонних послуг. 

Законопроєкт про забезпечення доступності телефон-
ної ретрансляції був прийнятий парламентом 5 червня 
2020 року. Уряд планує запустити цю систему у 2021 фі-
нансовому році. 

Служба також дозволить людям з порушеннями 
слуху здійснювати екстрені виклики до поліції і по-
жежних частин.  Але все одно потрібно буде розро-
бити план, який дозволив би підприємствам та іншим 
організаціям, які приймають виклики, знати, що це 
таке і як це працює, коли вони знімають трубку. 

В рамках системи, яка розробляється, люди з по-
рушеннями слуху зможуть за допомогою комп’ютерів 
або смартфонів відправляти повідомлення жестовою 
мовою або в текстовому форматі, які потім будуть 
передаватися операторами в режимі реального ча-
су, щоб ті, хто знаходиться на іншому кінці слухавки, 
могли їх зрозуміти. 

Токійський фонд Nippon Foundation надає послуги 
ретрансляції на пробній основі з 2013 року, але про-
грама буде припинена в цьому фінансовому році. 

За даними Фонду Nippon Foundation, станом на ве-
ресень 2019 року в рамках цієї програми було зареє-
стровано 10 500 осіб. В цілому за допомогою системи 
щомісяця відбувається 28 000 дзвінків, завдяки яким 
люди з проблемами слуху можуть робити такі важливі 
речі, як резервування місць у лікарнях і призначення 
зустрічей, зміна термінів доставляння посилок тощо. 

Ця система має ряд серйозних недоліків. Її не мож-
на використовувати для екстрених викликів, і вона не 
доступна 24 години на добу, 365 днів у році. 

В рамках державної служби агент, призначений 
цент ральним урядом, буде доступний для ретрансляції 
викликів у будь-який час і за тією ж ціною, що й звичай-
ні виклики. Люди також зможуть використовувати її, 
щоб зателефонувати тим, у кого проблеми зі слухом. 

Але новому сервісу доведеться зіткнутися з тими ж 

перешкодами, з якими зіткнулася приватна програма. 
Information Gap Buster, некомерційна організація 

в Йокогамі, у квітні провела опитування, що охоплює 
126 користувачів програми Nippon Foundation. 

44% респондентів сказали, що їхні дзвінки були 
відхилені, тому що люди, що знаходяться на іншому 
кінці дзвінка, вимагають, щоб вони виходили на зв’я-
зок особисто, а не через операторів. 

З цих користувачів 70% намагалися зв’язатися з бан-
ками або постачальниками послуг кредитних карт, але 
не змогли ідентифікувати себе через операторів. 

За даними Агентства фінансових послуг, лише 
3,4% з усіх 1304 фінансових установ по всій країні бу-
ли готові до запропонованого зв’язку з глухими клі-
єнтами станом на березень 2019 року. 

Голова організації «Information Gap Buster» Йоши-
хиро Іто, який є глухим від народження, зауважив, що 
люди, які знімають трубку, часто не розуміють, що 
таке служба ретрансляції. 

«В одному випадку було потрібно не менше 30 хви-
лин, щоб проінформувати одержувача про послугу, 
перш ніж перейти до основної теми розмови», — по-
скаржився Іто. 

Він сказав, що сервіс часто приймають за жахливі 
й неприємні дзвінки. 

Іто передбачив, що приватні підприємства повин-
ні будуть співпрацювати та вчитися опрацьовувати 
дзвінки в рамках системи, щоб бути соціально відпо-
відальними установами. 

«Люди з порушеннями слуху не зможуть здійсню-
вати дзвінки так само, як інші, якщо залишаться соці-
альні перешкоди», — сказав він.

Джерело: http://www.asahi.com/ajw/
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НА КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ІМЕНЕМ ТВОЇМ…»

Олександр Дорофєєв залишив-
ся у пам’яті всіх, хто його знав, як до-
бра, благородна і щедра душею люди-
на, яка сповна віддавала себе людям. 
Таким знали його не лише друзі та ко-
леги, а й численні учні — адже за своє 
дов ге трудове життя він навчив профе-
сії 175 глухих юнаків. З повним правом 
Олександр Михайлович міг вважати 
своє життя прожитим недаремно.

Народився Дорофєєв у 1923 ро-
ці в Юзівці (колишнє Сталіне, нині — 
Донецьк). У п’ять років втратив слух 
і в через 2 роки почав навчатися в спецшколі в Бер-
дянську. У роки Голодомору через труднощі з харчу-
ванням спецшколі довелося перебратися у сільську 
місцевість — до с. Селідовка Донецької області.

Велике значення у школі надавалося не лише рів-
ню знань учнів, а й трудовому навчанню. Її будів-
ля розташовувалася на просторому подвір’ї з окре-
мими приміщеннями під майстерні. Були підібрані 
сумлінні, висококваліфіковані фахівці для навчання 
глухих учнів престижних професій: кравців, слюса-
рів, столярів. У гуртку образотворчого мистецтва 
не тільки вчили малювання, але й справді прище-
плювали любов дітям різного віку до образотвор-
чого мистецтва. Саме завдяки школі Дорофєєв був 
добре підготовлений до життя. Надалі, у важкі роки 
війни, великою підмогою для Олександра та інших 
учнів Селідовської спецшколи стали придбані знан-
ня в столярній, шевській, слюсарній справі.

Потім для продовження навчання Олександра на-
правили у Слов’янськ. У 1941 році Дорофєєв закін-
чив 9 класів школи у цьому місті і став працювати 
в артілі «Металіст», звідки його мобілізували на обо-
ронні роботи.

У 1943 році, після того як Сталіне було звільнено 
від німецьких загарбників, Олександр Дорофєєв пра-

цював у будівельній організації і брав 
активну участь у відбудові міста. 

Через три роки він повернувся на ро-
боту в артіль «Металіст». Тут Дорофєєв 
удосконалювався за своєю основною 
професією слюсаря-інструменталь-
ника і незабаром йому було присво-
єно престижний 6-й робочий розряд. 
У ці роки в артілі поруч з ним працював 
Б.В. Старушинський, який також був 
тоді слюсарем-інструментальником. 
Потім вони разом довгі роки працю-
вали на Донецькому УВП УТОГ, куди 

Дорофєєв перевівся в 1953 році й де працював сто-
ляром. У 1954 році під керівництвом Старушинсько-
го Олександр Дорофєєв стає інструктором групового 
виробничого навчання слюсарів-інструментальників.

На цій посаді Олександр Михайлович пропрацю-
вав понад 20 років, навчаючи своїх підопічних такої 
потрібної у промисловості спеціальності. Випуск-
ники його групи були, як то кажуть, нарозхват на 
держ підприємствах, а першокласні слюсарі-інстру-
ментальники: П. Жила, Л. Гончаров, Л. Дробещен-
ко, Е. Тельтевський, Ю. Федорченко, В. Лизунков, 
А. Петров і багато інших після закінчення навчан-
ня були залишені на нашому підприємстві, де їм до-
ручали найважчі роботи з виготовлення пресформ 
і штампів. Вони були включені до групи з виготов-
лення найскладніших пристроїв.

Вже перебуваючи на пенсії, Олександр Дорофєєв 
працював на нашому УВП в експериментально-інстру-
ментальному цеху. Він був фахівцем екстракласу. 

Давно вже пішов з життя визнаний майстер сво-
єї справи, але про нього не забувають ані його діти, 
внуки й правнуки, ані його учні. Він один з тих людей 
нашого Товариства, якому ми всі повинні відважити 
глибокий уклін.

ГЛИБОКИЙ УКЛІН  
МАЙСТРУ СВОЄЇ СПРАВИ

Нагадуємо, що триває творчий конкурс «Учитель, перед іме-
нем твоїм…», який визначить, хто з наших читачів краще за всіх 
розповів про вчителів, вихователів, наставників на виробництві. 
Цей конкурс розпочався у 2019-му, а завершити його плануєть-
ся у вересні цього року.

Вікторія ЩУР

О. Дорофєєв
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ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Петро Тягун прожив не-
просте та гідне життя. На-
родився він 1 травня 1942 
року на Полтавщині в ба-
гатодітній сім’ї селянина. 
Пам’ятав голодомор, який 
стався у 1947 році. Ма-
ма тоді навчила, які трави 
можна їсти. Так і вижили…

У дитинстві Петро тяжко 
захворів і у 6 років втратив 

слух. Вчився він у Полтавській школі для глухих ді-
тей, а закінчував навчання у Харківській школі, де ми 
й познайомились.

Після школи Петро працював два роки у Харкові, 
на заводі «Серп і Молот». Потім вступив до Львів-
ського технікуму легкої промисловості, який закінчив 
з відзнакою.

Ми одружилися, виростили трьох синів. Петро 
працював багато років на львівській фабриці «Си-
лует». Був класним фахівцем зі швейного обладнан-
ня. У перервах на роботі завжди розказував коле-
гам новини на будь-яку тему. Любив грати в шахи 
й шашки, брав участь у змаганнях, мав нагороди 
і призи.

Був закоханим у Карпати. Ми не раз їздили з ним 
в гори — Петро був завзятим грибником.

Дуже він любив свій Полтавський край і часто зга-
дував село Бабанське, де провів своє дитинство.

Був надзвичайно світлою, скромною людиною — на-
че промінь сонця. Дуже любив книги. І людей любив.

Після тяжкої тривалої хвороби пішов у кращі засві-
ти 31 січня нинішнього року. Швидко плине час… Вже 
півроку минуло, як залишив він дружину, дітей, ону-
ків, друзів і колег. Нехай земля буде йому пухом.

Він народився 1938 року в місті Татарбунари 
Одеської області. У дитинстві тяжко захворів і посту-
пово втратив слух.

З 1954 до 1958 року навчався в Харківській шко-
лі-інтернаті для глухих дітей, закінчивши яку вступив 
до Київського технікуму легкої промисловості на від-
ділення «швейне виробництво». 

Під час навчання познайомився з Валентиною Сте-
панівною Шевченко, яка стала йому вірною супутни-
цею на все життя. Молоде подружжя було направле-
не на роботу до Білої Церкви — на учбово-виробни-
чий комбінат УТОГ. Івана Коломиченка призначили 
технологом швейного цеху.

За активну участь у виконанні виробничих планів, 
успішне освоєння і запуск у виробництво нових мо-
делей швейних виробів та відмінну підготовку і про-
ведення як фабричних конкурсів, так і за підготовку 
робітниць підприємства до участі у Республіканських 
конкурсах швачок, Івану Родіоновичу Коломиченку 
було присвоєно звання «Відмінник УТОГ».

Він неодноразово оби-
рався головою первинної 
організації УВП УТОГ, був 
членом ревізійної комісії 
Київської обласної органі-
зації УТОГ.

До 1997 року Іван Родіонович самовіддано й сум-
лінно працював технологом швейного цеху Білоцер-
ківського УВП, а потім звільнився у зв’язку з виходом 
на пенсію за віком. 

Удвох з дружиною їх можна було часто бачити в Бу-
динку культури глухих, де Іван Родіонович виступав 
з інформаціями про життя в країні й у світі.

Вони разом пройшли великий життєвий шлях і по-
над півстоліття прожили у злагоді й вірності.

Від імені колег, друзів, однокурсників по технікуму 
висловлюємо Валентині Степанівні та рідним глибокі 
співчуття у зв’язку з тяжкою, непоправною втратою. 
Нехай рідна одеська земля буде пухом Івану Родіо-
новичу…

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ — ДЕНЬ СМЕРТІ…
25 червня прийшла сумна звістка — са-
ме у цей день, у свій день народження, пі-
шов з життя КОЛОМИЧЕНКО Іван Родіоно-
вич … 

Людмила ЦИМБАЛЮК, 
голова первинної організації 
УТОГ Білоцерківського ВП 
«Весна» УТОГ

ЗГАС ПРОМІНЬ СОНЦЯ
Христина ТЯГУН
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ОГОЛОШЕННЯ

Кількість 
місць

Ціна звичайна 
(не пільгова) 
згідно з прай-
сом 2020 р. 
на 10 днів

20.07.2020-29.07.2020

Для членів УТОГ,  
(зніжка –10%)

Для членів УТОГ, 
які працюють на 

підприємствах То-
вариства (–25%) 

Ціна вказана за проживання за 10 днів без харчування 1 людини в різних категоріях номерів

Простий  
(дерев’яний будинок, зручності на території)

2-3 1800 1600 1350
4 1600 1450 1200

Часткові умови (умивальник, холодильник, холодна і 
гаряча вода, кондиціонер, зручності на території) 2 3250 2700 2250

Покращені умови (дерев’яний будинок, холодильник, 
вентилятор, зручності на веранді) 2-3 3400 3000 2550

1-2-кімнатні номери в корпусі (душ, туалет, холо-
дильник, ТВ, кондиціонер, холодна та горяча вода) 3-4 5550 3800 3500

Україна, 67772, Одеська область, 
м. Білгород-Дністровський, смт Затока, Лиманський р-н.
р./р. 133282090000026007010049693 в АБ «Південний», МФО 328209, код 35383568
моб.: +38 067 83-24-236; 067-78-28-664 
http://odysseus.com.ua • zatoka-ua.com • e-mail: odysseuss@ukr.net

Бронювання пільгової путівки проводиться тільки 
при наявності Заявки від підприємства УТОГ з пе-
чаткою, якщо відпочивальник — працівник чи ве-
теран цього підприємства, або Заявки від облас-
ної організації УТОГ, якщо відпочивальник — член 
УТОГ. Без Заявки від підприємства чи від обласної 
організації сплачується повна вартість путівки.

У зв’язку з економічною кризою адміністрація 
ОРЦ «Одіссей» залишає за собою право коригу-
вання вартості послуг ОРЦ у відповідності зі стано-
вищем у країні.

Через карантин їдальня ОРЦ «Одіссей» не 
працює. Відпочивальники мають самостійно по-
дбати про своє харчування.

Вартість комунальних послуг для дітей 5–10 
років, які проживають з дорослими на одному 
ліжко-місці (за добу):

простий номер — 20 грн;
часткові умови — 40 грн;
покращені умови — 50 грн;
зі зручностями — 70 грн.
Діти до 5 років без місця (які проживають на 

койко-місці разом з батьками) — безкоштовно.
Вартість додаткового місця (розкладачка) — 60 грн.
Стоянка автомобілів, що охороняється — 20 грн. 

Проживання в номерах понад установлену норму 
оплачується згідно з цінами на комунальні послуги. 

Для відпочивальників в ОРЦ «Одіссей» працю-
ють теніс, відеозал, дитяча ігротека, великі шахи, 
кабельне телебачення.

До нас можна зручно доїхати з Одеси електропо-
тягом на Білгород-Дністровський до ст. «Лиманська», 
а далі — по слідах, намальованих на платформі, 
пройти до «Одіссею». Або їхати маршруткою № 560 
«Одеса — Білгород-Дністровський» до зупинки “Ри-
нок «Лиманський»”, потім на переїзд і праворуч.

При поселенні мати при собі паспорт, для дітей — 
свідоцтво про народження. Мати з собою пільгове 
посвідчення.  

Заселення у номер — з 9:00, 
виїзд з номеру — до 8:00.
Ранній заїзд (з 23:00 до 9:00) та пізній виїзд 

(з 8.00 до 23:00) — оплачуються погодинно.

ПРАЙС-ЛИСТ на пільгові заїзди 2020 року
Розрахунковий час — 9.00. Всі ціни вказані в гривнях.

ÎäèññåéÎäèññåé

ЗАПРОШУЄ НА ВІДПОЧИНОК 
ОРЦ «ОДІССЕЙ» УТОГ






