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Курсова база була кузнею Курсова база була кузнею 
кадрів для Українськогокадрів для Українського
товариства глухихтовариства глухих

2-5 стор.

Ісаак Сапожніков проводить засідання літературного 
гуртка в Палаці культури ім. Луначарського, м. Київ

Вручення документів випускникам Курсової бази УТОГ
Повторні курси всіх випускників Курсової бази 
УТОГ після закінчення навчання

М.І. Неплюй вручає Володимиру Балдизі документ про 
закінчення Курсової бази УТОГ

КВК – 1974

На 2 курсі



Ми довели, якою сильною є спільнота 
глухих, коли вона об’єднана!

Звернення президії ЦП УТОГ з нагоди Міжнародного тижня 
глухих людей і Міжнародного дня жестових мов

Стало вже доброю традицією, що в останню не-

ділю вересня увага світової громадськості при-

вернута до проблем осіб з порушеннями слуху: у 

всьому світі з 1958 року відбуваються заходи до 

Міжнародного дня глухих і, крім того, відповідно 

до резолюції A/RES/72/161 Генеральної Асамблеї 

ООН, 23 вересня цього року вп’яте відзначати-

меться Міжнародний день жестових мов. 

У зв’язку з цими датами протягом Міжнародно-

го тижня глухих людей — з 19 до 25 вересня 2022 

року — національні організації глухих у всіх кра-

їнах світу планують проведення комплексу соці-

альних заходів. 

В Україні цього року їх проведення ускладнене 

надзвичайними обставинами, спричиненими ши-

рокомасштабною збройною агресією росії проти 

України. 

Через загрозу для життя з України виїхало 

близько 6 тисяч українців з порушеннями слуху. 

Ще близько 9 тисяч глухих українців були вимуше-

ні покинути свої домівки та переїхати в більш без-

печні місця в Україні. 

В таких умовах надзвичайно важливо тримати-

ся разом, допомагати один одному, надавати не-

обхідну інформацію і підтримку. Шість місяців, 

які минули з часу, коли розпочалася активна фа-

за збройної російської агресії, стали надзвичайно 

важким випробуванням для всіх нас, але, разом з 

тим, ще раз довели, якою сильною є спільнота глу-

хих, коли вона об’єднана! Недаремно в народі ка-

жуть, що друзі пізнаються в біді. Це довели своїми 

добрими та гуманними вчинками члени УТОГ, пе-

рекладачі жестової мови, працівники всіх струк-

турних підрозділів нашого Товариства, це підтвер-

дили своєю сумлінною працею на робочих місцях 

працівники підприємств і організацій УТОГ. На до-

помогу тим, хто опинився у скруті, і тим, хто виму-

шений був покинути свої домівки, прийшли також 

численні друзі й доброчинці з інших організацій, 

волонтери і просто щирі серцем люди. Велику до-

помогу і підтримку надали нам друзі з-за кордо-

ну, перш за все керівництво Всесвітньої федера-

ції глухих, Європейського союзу глухих, керівники 

і працівники товариств глухих сусідніх країн, які 

прийняли у себе наших біженців.

Ми висловлюємо слова щирої подяки всім, хто 

простягнув глухим людям в Україні руку допомоги!

Великою моральною підтримкою для всіх нас 

стало рішення Генеральної асамблеї Європейсько-

го союзу глухих, яка 28 травня у Марселі (Франція) 

одноголосно прийняла Українське товариство глу-

хих до складу своєї організації.

Усім членам УТОГ, як і всьому українському на-

родові, ще багато потрібно винести і витримати, 

наближаючи таку бажану для всіх нас перемогу.

Під час заходів з нагоди Міжнародного тиж-

ня глухих людей ми маємо підкреслити єдність і 

непохитність наших лав, підкреслити важливість 

правового і соціального захисту осіб з порушен-

нями слуху і надання їм інформації рідною жесто-

вою мовою.

Разом до перемоги!

Президія Центрального правління УТОГ
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Інтерв’ю з Н.М. Малютіною та В.В. Балдигою

Курсова база була кузнею 
кадрів для Українського 
товариства глухих

Вересень.. Початок нового навчального року… Попри воєнний час, у 
багатьох закладах освіти України стартував навчальний процес.
Крім того, 1 вересня 1961 року — важлива дата в історії нашого Товари-
ства. Саме тоді розпочала свою діяльність наша уславлена «кузня кад-
рів» — Курсова база УТОГ (пізніше, у 1975 році, вона була переймено-
вана у Республіканські курси підготовки та підвищення кваліфікації ке-
рівників та спеціалістів системи УТОГ, а у 1993 році реорганізована у На-
вчально-відновлювальний центр УТОГ). Завдяки навчанню на Курсовій 
базі УТОГ з 1961 до 1975 року отримали знання і необхідну підготовку по-
над 100 культпрацівників системи УТОГ і 756 перекладачів-дактилологів.
Сьогодні ми пропонуємо інтерв’ю з двома випускниками Курсової ба-
зи УТОГ, все життя яких пов’язане з УТОГ. За свою сумлінну багаторіч-
ну працю вони мають звання «Почесний член УТОГ» і нещодавно від-
значили свої особисті ювілеї: Володимир Васильович БАЛДИГА — 
30 серпня, а Надія Миколаївна МАЛЮТІНА — 1 вересня.

— Як Ви прийшли в УТОГ? Хто був Вашим на-

ставником на початку Вашого шляху?

Н.М.: — Все моє життя пов’язане з рідною Бі-

лою Церквою і нашим клубом глухих. Місто наше 

старовинне і клуб теж розташований у будівлі, якій 

вже 122 роки. 

У 1961 році я закінчила Білоцерківську спецшко-

лу-інтернат для глухих дітей. Свою трудову діяль-

ність розпочала в 1962 році на Білоцерківському 

учбово-виробничому комбінаті УТОГ (зараз це ви-

робниче підприємство «Весна» УТОГ). Працюва-

ла на УВК закрійницею, а у вільний час часто від-

відувала Білоцерківський будинок культури УТОГ. 

Приходила в наш клуб не лише, щоб поспілкува-

тися з глухими, а й брала активну участь у різних 

жанрах художньої самодіяльності, у театральних 

постановках. Тоді ж вступила в УТОГ.

В.В.: — У 1968 році я закінчив 8 класів і почав 

торувати свій трудовий шлях. Моїм наставником 

був Микола Олексійович Савченко, добре відо-

мий серед глухих у Львові. Він на той час працю-

вав на Львівському заводі електровимірювальних 

приладів, де був головою первинної організації 

УТОГ, а також працював інструктором з фізичної 

культури та спорту у Львівському будинку культу-

ри УТОГ. Саме Микола Олексійович допоміг ме-

ні влаштуватись на завод електровимірювальних 

приладів учнем свердлувальника. Але через по-

тужний шум та вібрацію у цеху мій слух погіршив-

ся і мене перевели працювати лаборантом вимі-

рювання приладів. 

Працюючи на підприємстві, почав навчатися у 

вечірній школі робітничої молоді № 12 міста Льво-

ва і вступив в члени УТОГ. У вільний час відвідував 

Львівський будинок культури УТОГ, брав активну 

участь у роботі Львівської міської організації УТОГ, 

був членом ради Будинку культури, брав участь у 

художній самодіяльності.

Підготувала
Наталія КАМЕНСЬКА
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— Що для Вас означає навчання на Курсовій 

базі УТОГ? Розкажіть про свою групу, своїх од-

нокурсників.

Н.М.: — Оголошення про набір слухачів на курси 

з підготовки клубних працівників за спеціальністю 

«культпрацівник» прочитала в газеті «Наше життя». 

Це мене дуже зацікавило, я з великим бажанням за 

це взялась і вступила, склавши іспити на відмінно.

Це було 1964 року і наша група була другим на-

бором слухачів, серед моїх однокурсників багато 

хто потім успішно працював в УТОГ. Перекладач-

кою і керівницею групи була Єлизавета Володими-

рівна Сапожнікова, яку я з вдячністю згадую і вва-

жаю своєю наставницею.

Викладачі у нас були чудові, колектив слухачів — 

дружний і ми всі разом вирішували будь-які питан-

ня. Цікаво було вивчати різні предмети, пов’язані з 

клубною і культурно-масовою роботою. Ми й самі 

готували різні постановки і виступали на сцені Ки-

ївського палацу культури УТОГ імені А.В. Луначар-

ського, який зараз називається Культурний центр 

УТОГ. Брали участь у КВК (Клуб веселих та кмітли-

вих), де посіли перше місце. 

Зараз вже, на жаль, багатьох з моїх однокурсни-

ків немає в живих… Світла їм пам’ять. 

В.В.: — У 1969 році я прочитав оголошення у 

Львівському будинку культури УТОГ про набір на 

курси на Курсову базу УТОГ за професією клуб-

ного працівника й одразу звернувся до тодішнього 

голови Львівського облвідділу УТОГ Дінкевича Іллі 

Самійловича, який дав мені направлення на навчан-

ня. Ілля Самійлович та Матульська Маргарита Пет-

рівна, інструкторка облвідділу, схвалили моє рішен-

ня, адже я брав активну участь у діяльності театру 

міміки та жесту Львівського будинку культури УТОГ. 

Всі предмети на Курсовій базі УТОГ викладалися 

російською мовою, що створювало певні труднощі 

для мене, оскільки російської я не вивчав. Склав 

іспити «Майстерність актора» українською мовою 

і мене зарахували на навчання з 1 січня 1970 року 

на 1 курс Курсової бази УТОГ. 

На той час її директором була Філяніна Тетяна Ге-

оргіївна, потім її змінила Віра Георгіївна Пирогова. 

Перекладачем нашої групи була Євдокія Михайлів-

на Зуєва, режисуру викладала Оберг Іда Сергіївна, 

жестову мову — Кушнір Софія Борисівна і Сапожні-

ков Ісаак Аронович (Сапожніков вів також літератур-

ний гурток при Київському палаці культури імені А.В. 

Луначарського, в якому ми брали активну участь), 

Набоченко Ганна Іванівна вела у нас предмет «Ро-

бота УТОГ». Ще у нас було багато інших корисних 

предметів: фахові дисципліни, а також основи пра-

ва, етики. 

Курсова база була кузнею кадрів для Україн-

ського товариства глухих.

До нас запрошували дуже хороших спеціалістів 

з Київського інституту культури, так що знання ми 

отримували ґрунтовні. Навчання на Курсовій базі 

було цікавим та необхідним для подальшої роботи 

з надання допомоги членам УТОГ, з різних напря-

мів культурно-масової роботи, соціального обслу-

говування членів УТОГ, надання їм всебічної допо-

моги у захисті їхніх прав та інтересів, а також з пи-

тань працевлаштування, навчання, здобуття про-

фесії, культури жестів тощо. 

Разом зі мною навчалися дуже хороші, талано-

виті однокурсники, які надалі працювали в облас-

них організаціях та культзакладах УТОГ: Ігор Квіт-

ковський працював у Луганському будинку культу-

ри УТОГ режисером театру міміки та жестів; Євген 

Скульський був головою Тернопільської обласної 

організації УТОГ; Міла Арсеньєва працювала в 

Ужгородському будинку культури УТОГ на поса-

ді бібліотекаря; Світлана Вишневська працювала 

у Черкаському будинку культури УТОГ і на інших 

посадах в Україні та за її межами і здобула вищу 

освіту у Київському інституті культури; Валентина 

Ноженко була головою Одеської міської ТО УТОГ; 
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Ярослав Мартиняк працював директором Дрого-

бицького будинку культури УТОГ; Галина Романова 

була художнім керівником Севастопольського бу-

динку культури УТОГ. Наша група була дуже силь-

на, цікава, творча, одна із сильніших груп і остан-

ня група Курсової бази 6-го випуску у 1973 році.

На жаль, на сьогодні відійшли у вічність Ар-

сеньєва Міла, Скульський Євген, Ноженко Вален-

тина, Мартиняк Ярослав. Вічна їм пам’ять.

— Як склався Ваш подальший життєвий шлях?

Н.М.: — Залишилась вірна своєму покликанню 

і після закінчення Курсової бази стала працювати 

художньою керівницею у нашому Білоцерківсько-

му клубі УТОГ, а в 1980 році за пропозицією то-

дішньої голови Київського обласного відділу УТОГ 

Ганни Михайлівни Мережко стала його директри-

сою і працювала на цій посаді до виходу на пен-

сію. Мій загальний стаж роботи в системі УТОГ — 

понад 40 років.

Для підвищення своєї освіти та вдосконалення 

кваліфікації клубного працівника в 1987 році за-

очно закінчила політехнікум Ленінградського від-

новлювального центру за спеціальністю «Культур-

но-освітня робота».

У нашому Будинку культури постійно впроваджу-

валися нові форми клубної роботи, що дало змо-

гу поліпшити його культурно-освітню діяльність. 

Проводився великий обсяг культурно-масової та 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед чле-

нів УТОГ — мешканців нашого міста. 

Колектив художньої самодіяльності активно висту-

пав на багатьох всесоюзних, республіканських фес-

тивалях народної творчості, де посідав призові місця. 

Крім того, я брала активну участь у роботі Київ-

ського обласного відділу УТОГ та Білоцерківської 

територіальної організації УТОГ. Протягом 20 років 

була членом правління, обиралась членом прези-

дії Київської обласної організації. Була делегатом 

XII та XIV з’їздів УТОГ.

Перебуваючи на заслуженому відпочинку, про-

довжую брати участь у заходах, які проводяться у 

нашому Будинку культури, щосереди проводжу тут 

інформаційну годину серед глухих ветеранів. Є го-

ловою ради пенсіонерів Білоцерківського будинку 

культури УТОГ. З колективом БК і ТО УТОГ завжди 

дружу, вони мене не забувають, приділяють бага-

то уваги, виділяють гуманітарну допомогу та інше.

Моє особисте життя також склалося. Ми з чо-

ловіком виростили хороших синів, маємо 4 внуків 

і 2 правнуків. Чоловік добрий, працелюбний, сини 

турбуються про нас. 

В.В.: — Після закінчення Курсової бази я був при-

значений на посаду культорганізатора Львівського 

обласного будинку культури УТОГ. У Будинку куль-

тури завжди було дуже багато людей, проводились 

цікаві заходи, вечори-портрети, концерти, КВК, дис-

котеки, клуби за інтересами та багато інших заходів. 

Робота культмасовика у Будинку культури УТОГ була 

цікава, творча, але заробітна плата там була мізер-

на і прожити на неї з сім’єю було неможливо, тому я 
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вимушений був звільнитися і працювати в три змі-

ни на Львівському заводі «Електрон».

Робота подобалась, цікаво було виробляти різну 

продукцію. На заводі працювало понад 20 людей 

з порушеннями слуху, діяла первинна організація 

УТОГ. Я був обраний її головою. Роботи та відпо-

відальності додалось. Проводив збори, допомагав 

своїм глухим товаришам вирішувати різні вироб-

ничі та соціальні питання. Часто був перекладачем 

для глухих в цехах, брав активну участь у Будинку 

культури УТОГ. Як активіста мене постійно обирали 

делегатом міської та обласної конференцій УТОГ.

У зв’язку з ліквідацією цехів та реорганізацією 

на «Електроні», у 1983 році я перейшов на швейне 

підприємство «Силует» УТОГ на посаду завідува-

ча господарства.

Роботи вистачало, адже на підприємстві було  

кілька цехів, два гуртожитки. Все це потребува-

ло уваги та досвіду. У 1985 році за ініціативи Цент-

рального правління УТОГ з метою удосконалення 

роботи з особами з порушеннями слуху на підпри-

ємстві була введена посада старшого інженера з 

реабілітації. За цим важливим напрямком роботи 

мене призначили старшим інженером з реабіліта-

ції швейного підприємства «Силует». На той час 

тут працювало близько 700 осіб з порушеннями 

слуху, тому роботи було непочатий край, але, по-

при велику завантаженість, я виконував постав-

лені задачі.

Через рік сталась ще одна вирішальна зміна у 

моєму житті. Колишній голова Львівської облас-

ної організації УТОГ І.С. Дінкевич пішов на заслу-

жений відпочинок і Центральне правління УТОГ 

рекомендувало мене на цю посаду. Уповнова-

женим представником на конференції з виборів 

голови обласної організації був голова ЦП УТОГ 

П.П. Шпак. Делегати конференції одноголосно про-

голосували за мою кандидатуру.

Для поповнення своїх знань у 1986 році я всту-

пив до політехнікуму Ленінградського відновлю-

вального центру, який закінчив у 1989 році, здо-

бувши спеціальність «Правознавство та облік у 

системі соціального забезпечення» з присвоєн-

ням кваліфікації «Юрист». 

Завжди був у постійному пошуку нових форм 

роботи, дбав про зміцнення матеріально-техніч-

ної бази УТОГ, створення робочих місць для осіб 

з порушеннями слуху. З цією метою були створе-

ні малі підприємства при Львівській обласній ор-

ганізації УТОГ. 

Буремні 90-ті роки Львівська обласна організа-

ція УТОГ прожила з найменшими втратами.

За відсутності фінансування наша організація не 

лише зберегла кваліфіковані кадри й майно, а й 

змогла проводити в повному обсязі всі заходи для 

наших глухих та їх обслуговування на гідному рівні.

— Які думки і турботи у Вас зараз?

Н.М.: — Молодший син зараз на війні, молюсь, 

щоб усі військові, які захищають Україну, поверну-

лись до своїх домівок живими.

В.В.: — На жаль, в Україні продовжується вій-

на з російськими окупантами, введено воєнний 

стан. Не дивлячись на відсутність державної під-

тримки, колектив Львівської обласної організації 

УТОГ продовжує працювати задля блага Товари-

ства, збереження робочих місць та пошуку додат-

кових коштів для збереження матеріально-техніч-

ної бази та майна УТОГ.

Наше спільне бажання: — Хочемо, щоб швид-

ше закінчилась війна, щоб всі залишились живими 

і здоровими, щоб весь український народ жив далі 

щасливим вільним життям.
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Актуальна тема

Калейдоскоп заходів з нагоди 
Міжнародного тижня глухих людей

За повідомленнями на сайті УТОГ і в соціальних мережах

Кожен день традиційного Міжнародного тижня глухих людей, який цього 
року відзначався з 19 до 25 вересня, був присвячений певній темі, які бу-
ли оголошені Всесвітньою федерацією глухих. Через воєнний стан біль-
шість заходів відбувалися онлайн. 

Приміром, гаслом першого дня було: «Україн-

ська жестова мова в освіті», і цього дня відбули-

ся такі заходи як онлайн-дискусія «Сучасний стан 

викладання української жестової мови у закладах 

спеціальної освіти», організована Об’єднанням не-

чуючих педагогів, і Міжнародна конференція «Осві-

та глухих під час війни. Допомога світової спільно-

ти. Тримаймо освітній стрій 24/7» в Київському фа-

ховому коледжі прикладних наук (окремі публікації 

про ці заходи є далі на 8-9 сторінках газети).

Тема другого дня Міжнародного тижня глухих — 

«Професійні можливості глухої людини», і до ці-

єї теми на сайті УТОГ було розміщено відеоколаж 

«Мій успіх — з УТОГ».

За темою третього дня «Безбар’єрна ме-

дицина з жестовою мовою» на сайті УТОГ 

і в соціальних мережах було розміщено ві-

деоролики не тільки про доступність ме-

дичних послуг з перекладачем жестовою 

мови, а й виступи лікарів та медичних пра-

цівників, які володіють жестовою мовою.
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Тема «Міжсекторальні спільноти глухих» роз-

глядалася 24 вересня. Того дня на сайті УТОГ бу-

ло розміщено ролики від спільнот, які об’єднують 

глухих України за різними спрямуваннями та за-

безпечують увагою та підтримкою конкретну гру-

пу, але спільним у всіх цих спільнотах є співпраця 

з Українським товариством глухих і робота, яку 

здійснюють їх лідери та активісти. Про це звітува-

ли Всеукраїнська рада ветеранів УТОГ, Молодіж-

на рада УТОГ, Всеукраїнська рада перекладачів 

22 вересня за темою «Забезпечен-

ня захисту глухих людей під час кри-

зи» було проведено онлайн-дискусію 

за участі представників ДСНС України, 

членів УТОГ та керівників організацій і 

підприємств УТОГ. Учасники дискусії 

розповіли про досвід організації поря-

тунку глухих з перших днів війни, про їх 

інформування, організацію укриття то-

що, висловлювали пропозиції до ДСНС.

Темою дня 23 вересня стало гасло «Жестова 

мова об’єднує нас!» і відбувся челендж лідерів 

світу, зокрема й України. У ньому взяли участь 

перша леді України Олена Зеленська, очільни-

ки провідних міністерств і відомств нашої дер-

жави, які жестами передали фразу «Жестова 

мова об’єднує нас!». Всесвітня федерація глу-

хих опублікувала унікальне відео Олени Зе-

ленської, у якому взяли участь артисти театру 

«Райдуга» та інші члени УТОГ. 

Були також розміщені на сайті УТОГ і в соціальних 

мережах: національний онлайн-урок жестової мови, 

відеоролик «З жестовою мовою по життю» та інше.

жестової мови УТОГ, ГО «Об’єднання нечую-

чих педагогів», театр «Райдуга», Спілка нечую-

чих художників «Натхнення», Рада директорів 

підприємств УТОГ та Рада голів обласних ор-

ганізацій УТОГ.

За темою Міжнарод-

ного дня глухих «Ні-

чого про глухих без 

глухих!» на сайті УТОГ 

були розміщені відео-

звернення глухих лі-

дерів. 

В Івано-Франківському БК УТОГ цього дня 

офлайн відбулися різноманітні заходи. Зокрема, 

у дискусійній панелі «Минуле. Сьогодення. Май-

бутнє» спікерами були: Аркадій Бєлозовський 

(США), Ірина Чепчина, Валерій Дем’янчук, Гали-

на Воробель, Ганна Щуцька та інші. На заходи за-

вітав і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

7



Міжнародний тиждень глухих 
людей у Київському фаховому 
коледжі прикладних наук

Цей провідний вітчизняний заклад освіти, 
який має найбільшу кількість глухих сту-
дентів і велику групу перекладачів жесто-
вої мови, які забезпечують переклад лек-
цій і комунікацію між чуючими і глухими 
учасниками навчального процесу, актив-
но долучився до проведення заходів до 
Міжнародного тижня глухих людей. Всі 
заходи відбувалися відповідно до тем, які 
затвердила Всесвітня федерація глухих

Під час Міжнародного тижня глухих людей викладачки циклової ко-

місії соціальної комунікації КФКПН Марина Рапаєва, Оксана Штар-

ке, Людмила Безсмертна провели в групах дискусійну панель «Істо-

рія виникнення Міжнародного тижня глухих людей».

Чуючі студенти груп Об-2-21, 

Об-1-21, Об-22 відділення біз-

несу, записали відео жестовою 

мовою з нагоди Міжнародного 

тижня глухих, які розмістили в 

чаті коледжу.

19 вересня відбулася Міжнародна конференція «Освіта глухих під 

час війни. Допомога світової спільноти. Тримаймо освітній стрій 

24/7», яка пройшла у змішаному форматі (як офлайн, так і онлайн) 

за участі багатьох українських і закордонних учасників.

20 вересня від-

бувся профорі-

єнтаційний за-

хід «Фахові пер-

спективи для 

молоді та дорос-

лих».

За інформацією з https://t.me/KCASculture

Заході до Міжнародного тижня глухих людей
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У цей же день відбувся онлайн захід «Всесвіт кольорів, створений глухими митцями» з перекладом укра-

їнською жестовою мовою. Викладачка — Вікторія Прима, перекладач УЖМ — Дмитро Іванченко.

Викладачка циклової комісії гуманітарних дисци-

плін Юлія Бондар у рамках програми заходів з на-

годи Міжнародного тижня глухих людей провела ін-

терактивну лекцію «Руйнуємо міфи про глухих лю-

дей». Учасники заходу — студенти відділення бізне-

су з груп М-1-22, М-2-22 , ОБ-2-21.

22 вересня перекладачка КФКПН Ірина Сколо-

това провела семінар «Захист соціальних прав 

глухих людей під час війни».

23 вересня, у Міжнародний день жестових мов майс-

терклас з вивчення української та американської жес-

тових мов «Комунікація у світі глухих» провели пере-

кладачки коледжу Юлія Порплік і Оксана Терещенко.

23 вересня перекладачкою жестової мови Окса-

ною Терещенко в групах ДК 19 і БКЛ 20 був про-

ведений практичний тренінг «Комунікативна ді-

яльність глухих людей».

У Міжнародний день жестових мов відбувся телеміст 

«Майбутнє за нами!». Студенти України та США змог-

ли поспілкуватись, обмінятись цікавою інформацією 

та корисними порадами в навчанні.

Практичний семінар «Долаючи бар’єри. Пора-

ди психологічної служби» провели 21 вересня 

Ольга Милокост, Ганна Непрель, переклад на 

УЖМ — Лілія Глиняна, Юлія Порплік.
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На підприємствах УТОГ

У Франківську відзначили 
активних підприємців

У Франківську з нагоди Дня підприємця міський 

голова Руслан Марцінків вручив подяки найкра-

щим підприємцям. 

Мер подякував їм за активну громадську та во-

лонтерську діяльність, успішну роботу очолюваних 

ними підприємств.

Подяками відзначили десять підприємців міста, і 

серед них Ігоря ОСТЯКА, директора Івано-Фран-

ківського учбово-виробничого підприємства УТОГ.

«Завдяки підприємцям тримається економічний 

фронт країни. Саме вони забезпечують життєді-

яльність, годують, одягають, сплачують податки і 

дають робочі місця. Вдячний підприємствам та під-

приємцям, котрі згуртували свої зусилля та стали 

міцним тилом для громади і для наших захисників. 

Сьогодні їхні працівники також служать на фронті, 

а вони продовжують допомагати ЗСУ», — вручаю-

чи нагороди, відзначив Руслан Марцінків.

Нагороди тим, хто тримає 
економічний фронт

З нагоди професійного свята начальник Чер-

нівецької ОВА Руслан Запаранюк нагородив 22 

буковинських підприємців. Він подякував їм за 

те, що попри виклики війни продовжують свою 

роботу, підтримують українських військових та 

волонтерять. 

«Ваша щоденна робота — це допомога Буко-

вині та Україні загалом. Своєю невтомною пра-

цею ви наближаєте нашу перемогу. Дякую вам 

за це. Нехай підприємства, якими ви керуєте, не-

впинно розвиваються», — сказав Руслан Запа-

ранюк.

За сумлінну працю, значний особистий внесок 

у розвиток підприємництва та з нагоди Дня під-

приємця почесною грамотою ОВА він відзначив 

Петра ФУРЧАКА — директора Чернівецького 

учбово-виробничого підприємства Українсько-

го товариства глухих.



Слухові апарати  
від німецьких партнерів

Українським товариством глухих бу-

ло отримано слухові апарати та комп-

лектуючі до них від багаторічного 

партнера — німецького благодійно-

го фонду «Lions Foundation Germany», 

який постійно допомагає глухим укра-

їнцям, надаючи їм можливість чути за 

допомогою проєкту «Help for little Ears» 

(керівник проєкту Wilfried Racke).

У партнерстві з «Signia/Sivantos» бла го-

дійний фонд «Lions Foundation Germany» 

отримав понад 200 новеньких слухових 

апаратів «Rexton», які були передані в 

Україну та розподілені за заявками в усі 

обласні організації УТОГ для подальшої 

передачі людям, які їх потребують, осо-

ливо в умовах війни.

Слухові апарати доставила та пере-

дала в Україну волонтерка з Німеччи-

ни Дана Арнольд, українка та справж-

ня патріотка України.

Інформація ВА ЦП УТОГ

Актуальна тема
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Інформація про роботу 
обласних організацій УТОГ

станом на 31.07.2022 р.Останній місяць літа був надзвичайно напруже-

ним, адже війна зачіпає не тільки чуючих, а й глу-

хих. 18 серпня світ глухих сколихнула новина про 

те, що окупанти влучили в гуртожиток глухих у 

Харкові й рятувальники не можуть «догукатись» до 

них. Хоча виявилося, що глухих мешканців у гур-

тожитку майже не залишилось, але там були глуха 

дівчина зі своїм хлопцем, яким пощастило уникну-

ти біди, але її мама та брат, на жаль, загинули, як і 

інші 15 людей. Це все ще раз нагадало про жахли-

ву трагедію війни…

А чого варті неодноразові попередження засо-

бами масової інформації про можливість масш-

табних бомбардувань на День Державного пра-

пора України, а також на День Незалежності 

України? А загроза підриву Запорізької АЕС?

Це все впливає на психіку людини, тому глухі по-

требують підтримки спеціалістів, які працюють в 

обласних організаціях УТОГ і надання інформації 

жестовою мовою в обласних будинках культури 

УТОГ або онлайн в телеграм групах. 

Про цей напрям та іншу роботу, яка проводить-

ся обласними організаціями УТОГ, подаємо ко-

роткий огляд на підставі інформації обласних ор-

ганізацій УТОГ, яка була висвітлена на їх сторін-

ках або в групах соціальної мережі Fаcebоok.

Вінницька обласна організація УТОГ Волинська обласна організація УТОГ

Вінницька обласна організація УТОГ постійно надає 

соціальну допомогу глухим особам, станом на 16 

серпня було здійснено 130 соціально-побутових по-

слуг, які отримала 121 особа з інвалідністю зі слуху.

28 серпня у Вінниці, біля Вежі Європейської пло-

щі та в Центральному парку біля фонтану, прове-

ли благодійний флешмоб з українськими піснями у 

жестовому виконанні, присвячений підтримці глу-

хих та ЗСУ України.

20 липня у Волинському обласному фтизіопуль-

монологічному медичному центрі відбулась пре-

зентація додатка «Сервіс УТОГ» — системи відео-

зв’язку осіб з порушеннями слуху з перекладача-

ми. На сьогодні на Волині укладено 54 договори 

з медичними закладами на надання послуг пере-

кладу жестовою мовою через «Сервіс УТОГ».

14 липня в 

Луцькому об-

ласному бу-

динку культури 

УТОГ відбувся 

ювілейний захід 

з нагоди 65-річ-

чя з дня його 

відкриття.

12 Серпень-вересень, 2022 — Наше життя



Дніпропетровська обласна організація УТОГ

Житомирська обласна організація УТОГ

Закарпатська обласна організація УТОГ

Глухі активісти, чле-

ни Нікопольської те-

риторіальної орга-

нізації УТОГ зроби-

ли ремонт в одному 

з приміщень і сан-

вузлі. Адже впевне-

ні, що війна скоро 

закінчиться і ми всі 

зберемося в чисто-

му затишному при-

міщенні Нікополь-

ської ТО УТОГ.

Завдяки співпраці Українського товариства глухих з 

Українською медичною асоціацією у Великій Британії та 

Портсмутським товариством глухих безплатно надано 

6 нових слухових апаратів та батарейок різного розмі-

ру. Отримали безплатно слухові апарати 5 членів УТОГ, 

а всі охочі, що звернулися до обласної організації УТОГ, 

— батарейки для своїх апаратів.

20 серпня випускники НРЦ «Зоряний» Анастасія 

Чернявська, Єлизавета Матвійчук, Микита Курчик 

та Софія Корж влаштували мініконцерт на Євро-

пейській площі міста Дніпро, на якому виконували 

українські пісні у жестовому виконанні. Усі зібрані 

кошти підуть на допомогу ЗСУ.

Традиційно щосереди в Житомирському обласно-

му будинку культури УТОГ проводяться інформацій-

но-роз’яснювальні години. Гарні теми готують Н. Се-

реда, Т. Левицька, Н. Голуб та Л. Клименко.

31 липня учасники ансамблю «Зорі Полісся» та теа-

тру-студії «Maska» Березівської спеціальної школи 

Житомирської обласної ради та Житомирського об-

ласного будинку культури УТОГ перемогли на Міжна-

родному конкурсі талантів «Євро ЛІТО Київ-Лондон». 

Голова Закарпатської 

обласної організації 

УТОГ Н. Булеца взяла 

участь у нараді з доступ-

ності та працевлашту-

вання вимушено перемі-

щених осіб з числа осіб 

з інвалідністю «Універ-

сальна доступність, ре-

альність та перспективи» 

у Закарпатській обласній 

службі зайнятості.

1 та 2 серпня, два дні поспіль, швачки Ужго-

родського учбово-виробничого підприємства 

№ 2 УТОГ на території фабрики отримали мож-

ливість безплатно провести обстеження стану 

зору завдяки домовленості між облорганізаці-

єю, адміністрацією Ужгородського УВП № 2 та 

офтальмологічним центром. Частині обстеже-

них провели корекцію та підбір окулярів, що 

дуже важливо для наших швачок.
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Запорізька обласна організація УТОГ

Івано-Франківська обласна організація УТОГ

У Бердянській територіальній організації здійснено подвірний обхід членів УТОГ в селі Дніпровка Васи-

лівського району Запорізької області. 

До директора Івано-Франківського обласного будин-

ку культури УТОГ Руслана Рубанова завітали відомі 

гості — Роман Івасів та Борис Киселюк, котрі взяли 

інтерв’ю у волонтера. Роман Івасів збирає матеріал 

для своєї книги нарисів про відомих на Франківщині 

волонтерів, капеланів та воїнів, які з самого початку 

війни наближають нашу перемогу. В книзі буде нарис 

про Р. Рубанова, який за час війни здійснив 35 поїздок 

з гуманітарним вантажем в області, де тривають бойо-

ві дії, а на зворотному шляху вивіз 235 біженців, серед 

яких 34 дитини. Р. Рубанов поділився з автором май-

бутньої книги роздумами про свої плани та труднощі у 

волонтерській діяльності.

Директор Івано-Франківського обласного 

будинку культури УТОГ Р. Рубанов за домов-

леністю з директором Люблінського відділу 

Польського товариства глухих Петром Плу-

тою організував для 17 членів УТОГ відвіди-

ни Любліна, де вони ознайомились з пам’ят-

ками історії міста. 5 серпня українці відвіда-

ли Музей села, клуб Люблінського відділу 

Польського товариства глухих та мультиме-

дійний фонтан у Любліні, а 6 серпня — Музей 

у Майданеку, німецькому нацистському кон-

центраційному таборі знищення (1941–1944), 

Люблінський замок та оглянули Старе місто 

в Любліні. 

Члени УТОГ висловили вдячність за допомо-

гу в організації екскурсії Павлу Смолінсько-

му, а також перекладач ці Аннеті Посмітукш 

за супровід та переклад з польської на укра-

їнську жестову мову. Далі чекатимуть поль-

ських друзів до себе на екскурсію.

13 серпня 35 членів УТОГ завдяки директору 

Будинку культури Р. Рубанову відвідали ку-

рортне місто Трускавець, де побували в єди-

ному у Західній Україні розважально-оздо-

ровчому комплексі з дельфінами та перегля-

нули шоу-програму дельфінарію.

Волонтер Р. Рубанов продовжує відвозити продукти 

в Донецьку область. На цей раз, крім 80 продуктових 

наборів і води, привіз 2 членів УТОГ із статусом ВПО в 

Донецьк для вирішення їх особистих питань.
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Київська організація УТОГ

Кіровоградська обласна організація УТОГ

Члени УТОГ, в тому числі діти, завдяки ди-

ректору Івано-Франківського обласного бу-

динку культури УТОГ Руслану Рубанову, ко-

трий надалі продовжує знайомити з При-

карпаттям, покатались на «Карпатському 

трамвайчику», подивились на прекрасні 

краєвиди з вікна, ознайомились з історією 

гірської вузькоколійки, відвідали гідроло-

гічну пам’ятку природи загальнодержав-

ного значення в Україні — болото-заповід-

ник Ширковець. Члени Івано-Франківської 

обласної організації УТОГ та особи із ста-

тусом ВПО продовжили знайомство з ви-

значними місцями, вирушивши в Яремче до 

Скель Довбуша, відвідали столицю Галиць-

ко-Волинського князівства — старовинний 

Галич та його фортецю Галицький замок, 

мали можливість ознайомитись з природ-

ними багатствами Галицького національно-

го парку, а також побували в музеї етногра-

фії просто неба у Крилосі.

17 серпня волонтерка Ольга провела з працівниками 

Івано-Франківської обласної організації УТОГ та чле-

нами УТОГ практичні заняття з надання першої медич-

ної допомоги пораненим під час ракетних обстрілів. Ці 

знання необхідні для всіх і є домовленість з Ольгою, що 

ще одне таке заняття буде проведене для всіх охочих 

членів УТОГ найближчим часом. 

Після цього директор Будинку культури УТОГ Р. Рубанов 

провів семінар-тренінг з працівниками з техніки безпе-

ки, охорони праці та протипожежного захисту, де пока-

зав, як користуватись вогнегасником у разі необхідно-

сті, ознайомив з планом евакуації з робочих місць у ви-

падку надзвичайної ситуації.

16 липня представниця Київської 

організації УТОГ — перекладач-

ка жестової мови Броварсько-Бу-

чанської територіальної організації 

УТОГ Мар’яна Мироненко за спри-

яння київських волонтерів здійсни-

ла доставляння гуманітарної допо-

моги, наданої від Християнської ор-

ганізації Deafbridge у вигляді про-

дуктового пайка, членам УТОГ, які 

мешкають в м. Васильків та смт 

Устимівка Білоцерківського району.

У Білоцерківсько-

му будинку культури 

УТОГ була проведе-

на зустріч з молод-

дю з інвалідністю зі 

слуху, надано роз’яс-

нення інформації та 

питань, які цікавлять 

їх наразі. Проведено 

також роздачу пай-

ків, які надала благо-

дійна організація від 

церкви Християн Ад-

вентистів.

25 липня для пересе-

ленців, які прожива-

ють в м. Долинська 

та м. Олександрія, 

була відправлена гу-

манітарна допомога 

у вигляді продуктів. 

УТОГ за можливості 

допомагає та підтри-

мує переселенців, 

які проживають в Кі-

ровоградській об-

ласті.

Кіровоградська обласна організація УТОГ 

надала членам УТОГ допомогу в оформ-

ленні фінансової підтримки на платформі 

«єДопомога». Крім оформлення «єДопомо-

ги», продовжується надання послуги пере-

кладача як онлайн, так і офлайн. 
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Львівська обласна організація УТОГ

Миколаївська обласна організація УТОГ

Члени Львівської ТО УТОГ постійно звертаються 

за допомогою з різних питань. Надавала їм допо-

могу перекладачка жестової мови К. Гель.

Насичені будні перекладачок жестової мови 

Стрийської територіальної організації УТОГ — 

складні, але цікаві та різноманітні. За робочий 

тиждень вони встигли обслужити чималу кількість 

людей з порушенням слуху та вирішити їх питан-

ня в медичних закладах, Пенсійному фонді, мігра-

ційній службі, банках, комунальних службах тощо.

14 серпня в ресторані Кілінських, що знаходить-

ся в Стрийському парку, відбувся аукціон карти-

ни-витинанки «Україна в час війни» на натураль-

ному шовку, автором якого є членкиня Львівської 

обласної організації УТОГ Христина Бала. Отрима-

ні від благодійного вечора кошти підуть на закупів-

лю реанімобіля, який рятуватиме дітей та захисни-

ків України. 

Волонтери з Буковини, знаючи про проблеми Мико-

лаєва, привезли 30 липня для миколаївців питну во-

ду, зокрема й для осіб з порушеннями слуху Мико-

лаївської обласної організації УТОГ. Близько 3 тонн 

води (у пакуванні — 6 пляшок по 1,5 л) вивантажили 

волонтери живим ланцюгом. Також оперативно від-

гукнулися та прийшли допомогти глухі миколаївці — 

Олександр Бистрицький, Олександр Звірський, Рус-

лан Железний.

23 липня члени УТОГ зібралися в Первомайській те-

риторіальній організації УТОГ, щоб навести чистоту та 

лад на подвір’ї організації. Покошена трава, просапа-

ні клумби, прометені доріжки — багато роботи зро-

били голова первинної організації УТОГ В. Небещук, 

Ольга та Василь Корабельські, В. Скачков, М. Бащак, 

С. Мальована, Р. Рингач.

21 липня в Миколаївському обласному будин-

ку культури УТОГ відбулася зустріч з членами 

УТОГ. На порядку денному були різноманітні пи-

тання — від гуманітарної допомоги до планів на 

серпень. В.о. голови обласної організації УТОГ 

Ігор Ревенко розповів про стан справ у облас-

ній організації. Разом з директоркою Будинку 

культури УТОГ Валентиною Зібарєвою і пере-

кладачкою жестової мови Наталією Шойко на-

дали продуктову допомогу та батарейки для 

слухових апаратів тим, хто ще їх не отримав, 

провели опитування щодо потреби в слухових 

апаратах, видали корм для домашніх улюблен-

ців, обговорили проведення ремонту.

Також від товариства «Червоний Хрест» отри-

мано 2 резервуари для питної води по 1 кубо-

метру — для встановлення в Миколаївському 

обласному будинку УТОГ і гуртожитку Микола-

ївського УВП УТОГ. 
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Одеська обласна організація УТОГ

Полтавська обласна організація УТОГ

Рівненська обласна організація УТОГ

20 липня директорка ОЦКіВ УТОГ Галина Гаріпова 

провела інформаційну годину на тему: «Деклара-

ція про державний суверенітет України».

4 серпня голова Подільської ТО УТОГ Наталія По-

неваж за допомогою членів правління УТОГ Сергія 

Зарічного та Олени Фрунзе організували чаюван-

ня — це стало в нашому клубі доброю традицією.

25 липня в приміщенні Полтавського обласного 

будинку культури УТОГ відбувся захід «Стабілі-

зація психологічного стану мам дітей з інвалідні-

стю та жінок — законних представниць осіб з ін-

валідністю засобами каністерапії (спілкування зі 

спеціально навченими собаками)» за ініціативи ГО 

«Полтавське міське громадське об’єднання осіб з 

інвалідністю «Віра»».

13 серпня до м. Кременчук було привезено і розда-

но 40 продуктових наборів для глухих людей.

15 серпня голова Сарненської територіальної ор-

ганізації УТОГ Олена Жабчик разом з активістами 

Товариства здійснила виїзд в смт Рокитне, де во-

ни зустрілись з членами Рокитнівської первинної 

організації УТОГ, на дому відвідали сім’ю осіб з по-

рушеннями слуху та надали допомогу харчовими 

продуктами від міжнародних організацій.

9 серпня було здійснено поїздку у м. Вараш для 

зустрічі з членами Товариства, під час якої було 

проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу 

та проведено подвірні обходи до осіб з порушен-

нями слуху: Марії Федорук, Ніни Хшанович, Кате-

рини Засядько, з наданням їм допомоги харчови-

ми продуктами.

10 серпня в Рівненському обласному будинку 

культури УТОГ відбулася зустріч з внутрішньо пе-

реміщеною особою з міста Харкова — Олексан-

дром Охотським (праворуч), який є чемпіоном 

України, Європи та світу з шашок-64 серед осіб з 

порушеннями слуху.

20 серпня члени Рівненської обласної організації 

УТОГ спільно з внутрішньо переміщеними особа-

ми з порушеннями слуху здійснили туристичну по-

дорож до Дубенського замку та Тараканівського 

форту.
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Сумська обласна організація УТОГ

Тернопільська обласна організація УТОГ

Хмельницька обласна організація УТОГ

Особи з порушеннями слуху, які пере-

бувають на обліку в Роменській пер-

винній організації УТОГ — це переваж-

но люди похилого віку, які найбільше 

потребують уваги та підтримки.

Так, за період з 01.08 до 15.08.2022 їм 

надано 39 послуг з різноманітних пи-

тань.

19 серпня в Сумському обласному будинку культури УТОГ органі-

зовано та проведено захід для всіх охочих з нагоди Яблучного Спа-

са. Їх чекали смаколики та тепле спілкування.

За період з 15 до 25 серпня го-

ловою Шосткинської територі-

альної організації УТОГ Світла-

ною Авіленко надано 47 послуг 

за різноманітними зверненнями.

Головою Тернопільської обласної організації УТОГ 

Надією Коцовською була проведена зустріч з глу-

хими Тернопільщини. Обговорено питання, які тур-

бують глухих, новини України та області.

27 липня члени Тернопільської обласної організа-

ції УТОГ відвідали художній музей, де мали можли-

вість помилуватися художнім мистецтвом та без-

платно прослухати екскурсію.

28 липня учасниця художньої самодіяльнос-

ті Хмельницького ОБК УТОГ Марія Яремчук взя-

ла участь у міському заході, який був присвячений 

відзначенню Дня Української Державності та про-

читала вірш Лесі Українки у жестовому виконанні 

«Красо України, Поділля».

З 15 до 17 липня Хмельницький обласний будинок 

УТОГ організував відпочинок групи глухих в Кар-

патах.

18 серпня в Хмельницькій обласній організації 

УТОГ відбувся конкурс-виставка «Яблунева фан-

тазія» до свята Преображення Господнього (Яблуч-

ного Спасу).

25 серпня для членів УТОГ м. Хмельницького ор-

ганізовано екскурсію на мінівиставку знищеної ро-

сійської техніки, яка розташована на «стометрівці» 

біля кінотеатру ім. Шевченка.
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Харківська обласна організація УТОГ

Під час бойових дій дуже важливо зберегти 

для Товариства будівлі територіальних ор-

ганізацій УТОГ і будинків культури УТОГ та 

утримувати їх в належному стані. Попри заго-

стрення ситуації в Харківській області, 12 лип-

ня члени УТОГ, що мешкають в м. Зміїв, зібра-

лися в будівлі організації УТОГ для прибиран-

ня прилеглої території.

У Харківській обласній організації УТОГ, незважаю-

чи на ворожі обстріли міста та області, триває робо-

та щодо забезпечення членів УТОГ Харківщини бла-

годійними продуктивними наборами. Першою чергою 

благодійна допомога надається мешканцям сільської 

місцевості, особам з інвалідністю 1 та 2 групи, малоза-

безпеченим сім’ям та сім’ям з дітками у смт Пісочин, 

Буди, Мерчик, Високий, Південний, Пересічне, Оль-

шани, Солоницівка, м. Люботин та м. Харків. Допома-

гають з доставлянням продуктових наборів активісти 

УТОГ Н. Богданова, Н. Надута та А. Федосенко. Також 

надаються засоби гігієни особам, які їх потребують.

Бахмут є прифронтовим містом, де станом на 

1 серпня проживали 61 особа з порушеннями 

слуху. Перекладачка жестової мови Бахмут-

ської територіальної організації УТОГ Тетяна 

Громова перш за все вирішує питання забез-

печення їх продуктовими наборами. Ветера-

нам продуктові набори перекладачка разом 

з активістами доставляє додому, а також дві-

чі на тиждень всі члени УТОГ отримують хліб. 

У Бахмуті все частіше лю-

ди потерпають від обстрі-

лів. Перекладачка жесто-

вої мови Бахмутської ТО 

УТОГ Тетяна Громова ра-

зом з активістом Віктором 

Громовим не залишають 

наших членів УТОГ в біді 

— допомагають відновити 

вікна після обстрілів, при-

бирають уламки скла, ви-

носять сміття, а потім по-

дають заявку в ЖЕК на ре-

монт вікон. Також Віктор 

Громов надає допомогу в 

ремонті електропічок.

Одним з напрямів роботи є допомога глухим, які по-

страждали від війни. Перекладачка жестової мови 

Лариса Астаф’єва надала допомогу з оформленням 

статусу ВПО Любові Романенко, яка евакуювалася з 

м. Чугуїв, де тривають постійні обстріли і знищуєть-

ся житловий фонд. Крім того, глуха Наталія Карпен-

ко отримала допомогу з питання пенсійних виплат. Під 

контролем надання допомоги Катерині Бабійчук, яка 

постраждала від зруйнування гуртожитку російською 

ракетою 18 серпня.

19 серпня голова Харківської обласної органі-

зації УТОГ Олена Яковлєва разом з перекла-

дачкою жестової мови Ларисою Астаф’євою 

завітали до Ніни Гнатівни Бєлової, ветерана 

Харківської обласної організації УТОГ, яка ба-

гато років очолювала Харківську обласну ра-

ду ветеранів УТОГ.

З нагоди Яблучного Спасу в Харківській об-

ласній організації УТОГ був проведений 

онлайн конкурс кулінарних виробів з яблука-

ми. В конкурсі взяли участь 6 господарочок.

10 серпня голова Харківської обласної орга-

нізації УТОГ О. Яковлєва разом з членом пре-

зидії Л. Пришибською та головою Зміївської 

первинної організації УТОГ В. Агаповим з ро-

бочим візитом відвідали м.Зміїв. Під час зу-

стрічі була оглянута будівля Зміївської терито-

ріальної організації УТОГ і обговорені питан-

ня підготовки будівлі до роботи в осінньо-зи-

мовий період. Адже під час війни збереження 

і підтримка технічного стану будівель є дуже 

важливим питанням.

6 липня проведено виплату матеріальної до-

помоги за рахунок бюджету Бахмутської місь-

кої територіальної громади 43 особам з інва-

лідністю зі слуху на поповнення рахунку мо-

більного телефона з функцією відеоспілку-

вання — по 840 грн кожному через Ощадбанк 

на картку. Також надається допомога в еваку-

ації членів УТОГ в м. Дніпро.
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Черкаська обласна організація УТОГ

Чернівецька обласна організація УТОГ

Чернігівська обласна організація УТОГ

Черкаська обласна органі-

зація УТОГ висловлює щиру 

подяку Центральному прав-

лінню УТОГ за надані на 

благодійних засадах слухо-

ві апарати та батарейки до 

слухових апаратів, які були 

роздані для слабкочуючих 

членів Черкаської обласної 

організації УТОГ.

Щорічно до Дня незалежності України в місті Умань прово-

диться спартакіада серед людей з інвалідністю, в якій завжди 

активну участь беруть члени Уманської ТО УТОГ. Так і в цьому 

році вибороли призові місця наші члени УТОГ: Валентина Ма-

яр, Олександр Мельниченко, Тетяна Шулешко, Людмила Го-

ремикіна, Олег Зелінський. Вітаємо переможців. Так тримати!

23 серпня, у День Державного прапора Укра-

їни та напередодні Дня Незалежності Укра-

їни, відбулося урочисте засідання ветеранів 

«Надвечір’я», яке відкрила вітальною промо-

вою уманська міська голова Ірина Плетньова. 

До привітань приєдналася і начальник управ-

ління праці та соціального захисту населен-

ня Галина Кучер. Начальник відділу фізич-

ної культури та спорту Ольга Ремез нагоро-

дила переможців спартакіади. В кінці вечора 

всі присутні насолоджувалися концертом ан-

самблю ветеранів. Перекладала захід голова 

Уманської територіальної організації УТОГ Ві-

ра Левченко.

Лише за 18 днів серпня до Чернівецької обласної 

організації УТОГ звернулось 117 осіб з інвалідні-

стю зі слуху, яким надано 420 соціальних послуг, 

а саме : переклад жестовою мовою в державних 

установах міста та області — 210 разів; консуль-

тування та практична допомога в оформленні за-

яв на фінансову підтримку від міжнародних орга-

нізацій — 43 рази; інформування з різноманітних 

питань — 55 разів. Крім того, обласна організа-

ція УТОГ сприяє людям з порушеннями слуху у 

їх реабілітації. Так, 27 осіб пройшли обстеження 

для слухопротезування, в тому числі 9 внутріш-

ньо переміщених осіб.

21 серпня в Чернівецькому обласному будинку 

УТОГ відбувся тематичний вечір «Живи, моя Укра-

їно!» з нагоди Дня Незалежності України.

Після тривалої перерви у зв’язку з активними бо-

йовими діями на території регіону в лютому-бе-

резні та спробою налагодити нормальне функці-

онування обласної організації УТОГ, у липні від-

новилось проведення засідань президії обласно-

го правління. Протягом минулого місяця відбулось 

чотири таких засідання, на яких розглядались та 

обговорювались питання діяльності обласної ор-

ганізації УТОГ. Засідання, яке відбулось 29 липня, 

розпочалось під час повітряної тривоги і деякий 

час проходило у підвальному приміщенні Чернігів-

ського обласного будинку культури УТОГ.
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Тема дискусії — сучасний стан 
викладання української жестової 
мови у закладах спеціальної освіти

Перший день Міжнародного тижня глухих людей 

в Україні, за затвердженими Всесвітньою федера-

цією глухих темами, був присвячений українській 

жестовій мові в освіті. 

Тому дуже символічно, що саме 19 вересня від-

булася онлайн-дискусія «Сучасний стан викла-

дання української жестової мови у закладах 

спеціальної освіти», яка фактично відкривала 

всю низку запланованих заходів.

У цій онлайн-дискусії, організованій громад-

ською організацією «Об’єднання нечуючих пе-

дагогів» за технічної підтримки ГО «УТОГ», взяли 

участь педагоги, учні та випускники закладів спе-

ціальної освіти України. 

Найбільша група учасників — від Хмельницької 

спеціальної загальноосвітньої школи № 33, на чо-

лі з директором Галиною Воробель. Також актив-

ну участь у дискусії взяли педагоги та учні Криво-

різької спеціальної школи «Сузір’я», Чернівецького 

обласного навчально-реабілітаційного центру № 1, 

Київської спеціальної школи № 9, Калуської спеці-

альної школи та інших закладів освіти.

Учасників дискусії привітала голова ГО «УТОГ» 

Ірина Чепчина, яка особливо підкреслила 

важливість жестової мови в освітньому проце-

сі спеціальних закладів освіти для дітей з пору-

шеннями слуху.

Першими до дискусії запросили учнів, які зав-

дяки онлайн-формату змогли долучитися до роз-

мови, навіть перебуваючи за кордоном. Серед 

юних учасників дискусії було чимало дітей, які 

виїхали з тимчасово окупованих територій. Саме 

ті діти, які на власному досвіді змогли порівняти 

та оцінити рівень і методику викладання у різних 

спеціальних школах, виступили з цікавими думка-

ми стосовно доповнення програми з української 

жестової мови знаннями з міжнародної жестової 

мови тощо. Учні Хмельницької спеціальної загаль-

ноосвітньої школи № 33 наголошували на необ-

хідності збільшення кількості годин на вивчення 

улюбленого предмета.

Далі до розмови долучилися дорослі учасни-

ки дискусії, які першою чергою звернули увагу на 

методичне та програмне забезпечення викладан-

ня української жестової мови у закладах спеці-

альної освіти, критично оцінили стан проходжен-

ня атестації вчителями української жестової мо-

ви тощо.

Навчання глухих
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З редакційної пошти

Лист із Запоріжжя
Хочу поділитись з вами, як живуть наші ветера-

ни Запорізької обласної ради ветеранів УТОГ під 

час війни.

Так, ніхто із нас не думав про те, що може стати-

ся така біда, але факт є фактом.... Ми тримаємось, 

ходимо до Будинку культури УТОГ на зустрічі, про-

водимо разом заходи, спілкуємось і дуже віримо 

в перемогу України у війні, чекаємо і надіємось.

Велика вдячність нашому голові Запорізької те-

риторіальної організації УТОГ Олені Іванівні Семе-

нютенко, яка дуже піклується про нас: допомагає у 

розв’язанні всіх проблем, забезпечує продуктови-

ми наборами, які надходять через гуманітарну до-

помогу, не залишає нас у цей складний час, весь 

час з нами. 

Є у нас переселенці з окупованих районів об-

ласті і Маріуполя. І Олена Іванівна дуже піклуєть-

ся про них та допомагає їм. Ми їх також підтриму-

ємо, чим можемо.

Недавно ми разом відзначили День Незалежності 

України. Олена Іванівна дуже зворушливо виступи-

ла. Зі сльозами на очах ми згадали всіх голів об-

ласної організації УТОГ, зокрема говорили  про те, 

що нині виповнилося рівно 10 років з дня відходу 

у вічність колишньої голови нашої організації Анто-

нік Світлани Іванівни. Ми вшанували її пам’ять сто-

ячи, хвилиною мовчання.

Заходи проводять і наші активісти: Раїса Ялан-

ська, Валентина Безбородова, Любов Трофимен-

ко та автор цих рядків. Ми робимо огляд преси й 

обговорення всього, що відбувається під час вій-

ни. Разом з нашими ветеранами спілкуємося за 

чашечкою чаю, ділимося своїми розповідями про 

життя тощо. 

Все це фотографує наш активіст Дмитро Стрель-

ченко. Він робить фотосесію всіх наших заходів. 

Ми впевнені в нашій перемозі над російськими 

окупантами. Все буде Україна! Прийде перемога і 

над нами буде мирне небо!

Слава Україні!

Валентина КОТЕНКО, 
голова Запорізької обласної ради 

ветеранів УТОГ
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Побували у храмі «Білий лотос»

16 липня 2022 року для глухих черкащан була 

проведена екскурсія у буддійський храм «Білий 

лотос», який височіє на Дніпрових пагорбах. Тут 

вивчають древню філософію та опановують бойо-

ві мистецтва. 

Ідея започаткувати храм з’явилася у голови 

буддійської громади «Черкащина» Володимира 

Скубаєва після шестирічного паломництва до 

Лаосу. З 1990-х років зі своїми учнями учитель 

Інформація Черкаської обласної організації УТОГ

розпочав будівництво і воно триває досі. Храм 

«Білий лотос» — це прообраз знаменитого буд-

дійського храму в Лаосі і є відкритою спорудою, 

де раді бачити кожного. 

На початку екскурсії нам провели фізкультхви-

линку, показали основні вправи з тренувань кунг-

фу. Пояснили, що духовне здоров’я дуже пов’яза-

не з фізичним, а виховання та дисципліна — це го-

ловне, чого навчають у храмі. 

Відвідувачі побачили також вну-

трішній двір зі священними вівта-

рями. Їх всього 7 і кожен уособлює 

такі цінності, такі як мудрість, здо-

ров’я, кохання тощо.

Кожен охочий міг поставити аро-

мапалички перед вівтарем. Ос-

танній вівтар стоїть під старовин-

ним 300-річним дзвоном на верши-

ні храму. За віруваннями, його зву-

чання очищує душу. 

Ця екскурсія була духовною та 

пізнавальною, кожен навчився чо-

мусь новому, а деякі відкрили для 

себе своє внутрішнє «я».

Всі переконалися, що храм «Білий 

Лотос» — це незвичайний куточок 

буддійської духовності, в якому ко-

жен хоч раз має побувати.
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Глухі й мистецтво

Дивовижна кар’єра глухого 
Ґренвілла Редмонда у німому кіно

Вклад глухих професіоналів у досягнення Голлівуду значний і запо-
чаткований він ще в епоху німого кіно. Чарлі Чаплін звертався до глу-
хих друзів, таких як актор і художник Ґренвілл Редмонд (1871—1935), 
за підказками про те, як виражати себе за допомогою жестів, поз і 
виразу обличчя

1917 рік був важким часом для багатьох ху-

дожників і галерей в Америці, оскільки карти-

ни погано продавалися через проблеми в еко-

номіці та Першу світову війну. До цього моменту 

Ґренвілл Редмонд заробляв на життя і утримував 

свою сім’ю повністю за рахунок коштів від про-

дажу своїх картин. Коли кількість покупців кар-

тин зменшилася, а потреби його родини зросли, 

думки Редмонда звернулися до акторської май-

стерності, для якої він мав певний досвід. От-

же, наприкінці літа 1917 року Редмонд поїхав до 

Лос-Анджелеса, щоб зайнятися акторською май-

стерністю. Оскільки він не міг чути і говорити з ди-

тинства, його друг і товариш по мистецтву Готтар-

до Піаццоні супроводжував його, щоб бути його 

перекладачем. 

Існують різні відомості про те, як Ґренвілл Ред-

монд познайомився з актором Чарлі Чапліним. Еліс 

Т. Террі, відома глуха письменниця і перша жін-

ка-президентка Каліфорнійської асоціації глухих, 

писала, що Чаплін дізнався про акторські здібності 

Редмонда і попросив його приїхати до Голлівуду, за-

певнивши артиста, що йому не потрібно говорити і 

що підійдуть прості, звичайні рухи губ. Піаццоні та-

кож міг об’єднати їх, оскільки він нібито мав зв’язки 

з відомою актрисою Кларою Кімбол Янг. Зовсім не-

давно Кеннет В. Нортон, колишній декан Каліфор-

нійської школи для глухих у Фремонті, чий батько 

був другом Редмонда, згадує розповідь свого бать-

ка про те, що Чаплін зустрів Редмонда під час ро-

боти над картиною біля Ріверсайду і був настільки 

вражений, що подарував художнику свою картку. 

Ґренвілл Редмонд

Картина Ґренвілла Редмонда

За публікацією https://www.crockerart.org/oculus/ 
granville-redmonds-silent-film-career
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Чаплін надав Редмонду робочий простір у сво-

їй студії в Лос-Анджелесі. Зрештою, Редмонд зі-

грав ролі в семи фільмах Чапліна: «Собаче жит-

тя» (1918), «Саннісайд» (1919), «День задоволен-

ня» (1919), «Дитина» (1921), «Клас ледарів» (1921), 

«Парижанка» (1923) та «Вогні міста» (1931). Також 

працював у фільмах інших студій. Хоча гроші, які 

він заробив на цих фільмах, безумовно, допомог-

ли його сім’ї, зв’язки Редмонда в Голлівуді зробили 

ще більше для його прибутку, сприяючи продажу 

картин акторам, режисерам та іншим представни-

кам кіноіндустрії.

У 1918 році Еліс Террі писала, що, наскільки їй ві-

домо, Редмонд був першою глухою людиною, яка 

знялася в кіно — це іронія долі, враховуючи, що 

люди, які не чують, легко розуміють німе кіно й на-

солоджуються ним, а дія та емоції тут передають-

ся за допомогою жестів і пантоміми. Глухі глядачі 

особливо швидко помітили використання Чап ліним 

знаків, яких він, безумовно, навчився від Редмон-

да. Террі зазначила, що в «Собачому житті» Ча-

плін ідеально використав знаки «дитина» та «діти». 

«Звідки він навчився цих знаків, як не від нашого 

глухого друга Редмонда?»— запитала вона. 

Журналісти помітили те ж саме, повідомляючи, 

що багато знаків, які він [Чаплін] використовує, яв-

но свідчать про його тісний контакт із Редмондом. 

Кінокритики теж виявили вплив Редмонда на ма-

нери Чапліна, заявивши: «Зв’язок між Редмондом і 

Чапліним досить сильний, щоб вплинути на гру ос-

таннього у фільмах. Це цілком очевидно. Хіба ви 

не помічали, що Чаплін робить багато жестів, схо-

жих на жести глухого, і ніколи не відкриває рота, 

щоб імітувати слова — слова, які неможливо по-

чути чи зрозуміти».

Коли Чапліну потрібно було спокійно відпочи-

ти від знімального майданчика, він йшов до сту-

дії Редмонда і сидів там годинами, спостерігаючи 

за художником, насолоджуючись тишею — тишею, 

яка не порушувалася, навіть коли вони розмовля-

ли, і завжди дивуючись здібностям художника ма-

лювати радість і щастя у своїх картинах. Ці чолові-

ки мали багато спільного: Чаплін тихо й драматич-

но створював радість і сонце для мільйонів втом-

лених людей і Редмонд тихо і не менш ефектно 

освітлював життя всіх своїми осяяними, привабли-

вими картинами на полотні. 

В студії Чапліна Редмонд намалював одні з най-

красивіших картин у своїй кар’єрі. Хоча акторська 

майстерність давала йому можливість розважити-

ся та отримати додатковий заробіток, вона не ду-

же сповільнила його темп як художника, про що 

свідчать картини, які вистилали стіни та підлогу 

його майстерні. Усе це були пейзажі Каліфорнії, 

але сюжети були різноманітні: море, гори та ма-

кові поля. 

Редмонд зазвичай пропонував Чапліну перший 

вибір, що дозволило йому за 20 років зібрати ве-

лику колекцію робіт Редмонда. 

Сам Чаплін писав про Редмонда та його мисте-

цтво: «Щось мене спантеличує в картинах Ред-

монда. У них усіх така чудова радість. Подивіть-

ся на радість у цьому небі, на буяння кольорів у 

цих квітах. Іноді я думаю, що тиша, в якій він жи-

ве, розвинула в ньому якесь почуття, якусь велику 

здатність до щастя, якої нам не вистачає. Він ма-

лює самотність так, як ніхто інший не може її пере-

дати, і все ж, за якимось парадоксом, його самот-

ність ніколи не є самотністю. Це якесь спілкування 

з природою, як я вважаю». 

Редмонд зіграв роль власника танцювального залу. Маленький бродяга (Чаплін) і його собака борються 

за виживання в центрі міста
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 З інших джерел

Повернули викрадену нагороду
Глухий американський актор Трой Коцур отри-

мав «Оскар» у категорії «Найкращий актор у ролі 

другого плану» за роль батька та рибалки у фільмі 

«Кода». Актор також отримав низку інших нагород 

за цей фільм, включаючи премію «Оскар», премію 

Британської кіноакадемії, премію Гільдії кіноакто-

рів і премію «Вибір кінокритиків». Зокрема, Коцур 

— перший глухий актор, який отримав нагороду 

Британської кіноакадемії, нагороду Гільдії кіноак-

торів і нагороду «Вибір кінокритиків».

Нещодавно в Аризоні він втратив на кілька го-

дин свій «Оскар» і джип. Оскільки його рідне міс то 

вирішило вшанувати зірку за те, що він став пер-

шим глухим актором, який отримав «Оскар», він 

прибув до Меси та також привіз із собою приз, 

щоб показати його на церемонії. Однак машину 

актора помітив злодій і при першій же нагоді втік 

на джипі Коцура, в якому також був приз «Оскар». 

Завдяки поліції актор зміг швидко повернути й ма-

шину, і найбільшу нагороду у своєму житті.

Оповідаючи про інцидент у Твіттері, Коцур по-

ділився фотографією з міською поліцією разом із 

запискою з подякою.

Актриса з родини глухих

23 вересня померла відома американська актри-

са Луїза Флетчер. Ей було 88 років. Мирову сла-

ву принесла їй одна роль — Флетчер зіграла се-

стру Мілдред Ретчед у культовому фільмі Мілоша 

Формана «Пролітаючи над гніздом зозулі». За цю 

прекрасну акторську роботу Луїза отримала пре-

мії «Оскар», «Золотий глобус» і BAFTA. 

На церемонії вручення нагороди Американської 

кіноакадемії Флетчер вимовила: «Іноді буває добре, 

що всі тебе ненавидять». Адже мільйони глядачів 

у всьому світі ненавиділи Мілдред Ретчед, яка для 

багатьох стала уособленням садизму та тиранії. 

Луїза Флетчер народилася в Бірмінгемі, штат Ала-

бама, 22 липня 1934 року в сім’ї глухих. Її батько був 

єпископальним священником. Він народився в Ара-

бі, штат Алабама, втратив слух у віці 4 років, і закін-

чив Алабамську школу для глухих і Університет Гал-

лодет у Вашингтоні. Здобув ступінь у Філадельфій-

ській єпископальній семінарії, розпочав свою роботу 

в єпископальному служінні в Бірмінгемі, штат Ала-

бама, у 1929 році. У 1931 році він був призначений 

пастором єпископальної церкви святого Іоанна для 

глухих. До виходу на пенсію в 1976 році отець Флет-

чер створив в Алабамі близько 40 церков для глу-

хих. З дружиною він виховав сина і трьох дочок, од-

на з яких — Луїза Флетчер, актриса.

Луїзу вчила розмовляти її чуюча тьотя. Вона ж 

привернула увагу дівчинки до акторського мисте-

цтва. Луїза закінчила університет у Північній Ка-

роліні та переїхала в Лос-Анджелес. Її акторська 

кар’єра спочатку не складалася, вдалося отримати 

лише невеликі ролі в серіалах. Багато акторів від-

мовлялися працювати з дебютанткою через її зріст 

— 178 см. Флетчер була вище своїх партнерів. 

У 1960 році Луїза вийшла заміж, народила двох ді-

тей і вирішила посвятити себе їх вихованню. Через 

10 років її ледве вмовив знятися у своєму фільмі зна-

менитий режисер Роберт Олтмен. Флетчер зіграла в 

кримінальній драмі «Крадії як ми» (1974 рік). Карти-

на отримала високі оцінки критиків. А Луїзу тут же, 

в 1975 році запросив Мілош Форман до свого філь-

му «Пролітаючи над гніздом зозулі». Глядачі та кри-

тики відзначили блискучу режисерську роботу, а та-

кож чудову гру Джека Ніколсона та Луїзи Флетчер. 

Актриса стала часто зніматися. Вона зіграла в 

багатьох популярних фільмах. Її останньою робо-

тою в кіно стала роль в комедії «Начальниця», яка 

вийшла у 2017 році. 

За інтернет-джерелами

За інтернет-джерелами
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Щоб пам’ятали

Передчасно
пішов у засвіти

Глибоко вразила всіх нас сумна звіст-
ка про те, що 24 вересня 2022 ро-
ку у Києві після важкої онкологічної 
хвороби передчасно пішов у засвіти 
член УТОГ, віцепрезидент Спортив-
ної федерації глухих України (СФГУ), 
тренер-адміністратор штатної збір-
ної команди України ГРИЦЕНКО  
Віталій Станіславович

Народився він 2 червня 1971 року в Києві, за-

кінчив Київську спеціальну школу № 9 для дітей 

з порушеннями слуху (1988 р.). 

Вся трудова діяльність Віталія Станіславови-

ча нерозривно пов’язана з роботою у сфері, що 

стосується осіб з інвалідністю зі слуху. Спочат-

ку, після закінчення Київського технікуму радіо-

електроніки у 1992 році, він працював у системі 

Українського товариства глухих. Починав з поса-

ди техніка-конструктора, а у 2014 році був при-

значений заступником начальника виробничого 

відділу виконавчого апарату Центрального прав-

ління УТОГ. Заочно у 1998 році закінчив Доне-

цький державний технічний університет.

У 1993 році серйозно захопився спортивним 

туризмом. Проте його сильною стороною була 

організаторська адміністративна діяльність, то-

му після створення громадської організації «Ки-

ївська міська федерація з фізичної культури і 

спорту глухих» (КМФФСГ) у 1994 році його оби-

рали до керівних органів клубу «Київська Русь» 

з туризму і орієнтування, він був членом вико-

навчого комітету та відповідальним секретарем 

КМФФСГ з 2000 до 2017 року.

З 2014 року Віталій Станіславович присвячує 

свою діяльність спорту глухих України і працює 

генеральним секретарем, а згодом — віцепрези-

дентом СФГУ. У 2018 році здобув кваліфікацію 

магістра в Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України і почав працювати за 

сумісництвом тренером-адміністратором штат-

ної збірної команди України.

Весь свій колосальний досвід, знання, осо-

бистий час та енергію передавав національній 

дефлімпійській команді задля перемоги наших 

глухих спортсменів на міжнародних аренах.

Він користувався повагою та любов’ю як у трудо-

вому колективі і правлінні СФГУ, серед спортсменів 

і тренерів, так і в Українському товаристві глухих.

Брав активну участь у громадській діяльності 

УТОГ, був членом правління Київської організа-

ції УТОГ, тривалий час очолював первинну орга-

нізацію УТОГ виконавчого апарату Центрально-

го правління УТОГ.

 За свою діяльність нагороджений Подякою 

Київського міського голови та Почесною грамо-

тою Кабінету Міністрів України.

Був хорошим сім’янином для своєї матері, дру-

жини та двох донечок, а також вірним товари-

шем у спільноті глухих.

Сумуємо з приводу такої тяжкої непоправної 

втрати і висловлюємо глибоке співчуття рідним 

та близьким покійного.

Президія Центрального правління Українського 
товариства глухих, президія правління Київської 

організації УТОГ, колектив і первинна організація 
виконавчого апарату Центрального правління 

УТОГ, Спортивна федерація глухих України,  
Український центр «Інваспорт»
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Політ 
завершено…
Надійшла сумна звістка: 19 серпня 2022  
року пішов з життя Почесний член УТОГ  
ОВЧАРЕНКО Віктор Павлович. 
Трохи більше як місяць не дожив він до 
свого 90-річчя…

Довга і неординарна дорога його життя поча-

лася 28 вересня 1932 року в станиці Тацинська 

Ростовської області. Там він пішов до школи, а 

згодом сім’я переїхала до м. Шацьк Волинської 

області, де Овчаренко В.П. у 1950 році закінчив 

10 класів середньої школи.

У цьому ж році він вступив до військово-авіа-

ційного училища у м. Даугавпілс Литовської РСР, 

яке закінчив у 1952 році. Служив в авіації, але у 

1958 році після контузії у результаті нещасного 

випадку втратив слух і тривалий час перебував 

на лікуванні. 

У 1962 році почав навчатися на Курсовій базі 

УТОГ, де вивчав жестову мову. До речі, за ним 

на все життя закріпилося жестове ім’я «льот-

чик»…

З 1963 до 1970 року Віктор Павлович працював 

на Київському УВП № 2 УТОГ: спочатку був май-

стром цеху, а потім інженером-технологом. У ці ж 

роки навчався в Київському державному універ-

ситеті імені Т.Г. Шевченка.

У вересні 1970 року Овчаренко В.П. був пе-

реведений до апарату ЦП УТОГ інструктором 

оргвідділу. З 1971 року він працював на посаді 

старшого інженера-економіста планово-еконо-

мічного відділу ЦП УТОГ, а у 1977 році призначе-

ний заступником начальника цього відділу.

 У біографії Віктора Павловича є й такий факт: 

він двічі (з 1983 до 1987 та з 1994 до 2000 року) 

був директором УТОГівської оздоровниці у Пу-

щі-Водиці — Будинку відпочинку «Сосновий бір» 

УТОГ, який згодом було реорганізовано у На-

вчально-відновлювальний центр УТОГ. 

У квітні 1987 року колектив Київського ДВП 

«Контакт» УТОГ обрав Овчаренка В.П. заступни-

ком директора з навчально-виховної роботи сво-

го підприємства. 

У 2000 році Овчаренко В.П. пішов на заслуже-

ний відпочинок.

Віктор Павлович брав активну участь у громад-

ському житті УТОГ, був делегатом X—XII з’їздів 

УТОГ, членом ЦП УТОГ, членом президії і прав-

ління Київського облвідділу УТОГ. Мав звання 

«Почесний член УТОГ». Нагороджений медаля-

ми «На відзнаку 1500-річчя Києва» та «Ветеран 

праці», почесними грамотами президії ЦП УТОГ 

та Київської організації УТОГ. Занесений до Кни-

ги пошани Київського облвідділу УТОГ. Тривалий 

час обирався головою первинних організацій ЦП 

УТОГ і КДВО «Контакт» УТОГ.

Завершився його тривалий політ, який є при-

кладом наполегливого подолання глухоти і 

складних життєвих обставин. Попри все, Віктор 

Павлович гідно пройшов свій життєвий шлях і 

під час роботи на різних відповідальних посадах 

зробив вагомий внесок у зміцнення Українсько-

го товариства глухих. 

Слова співчуття рідним і близьким Овчаренка 

В.П. висловлюють:

Президія ЦП УТОГ, президія правління Київської 
організації УТОГ, Всеукраїнська рада ветеранів 
УТОГ, колективи виконавчого апарату ЦП УТОГ, 

Київського ДВП «Контакт» УТОГ, НВЦ УТОГ
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