
Óêðà¿íà - ÏÎÍÀÄ ÓÑÅ! 

ГЕРАЛЬДИКА - єднання минулого 

і сьогодення
Ан на ЗО ЛОТ НЮК
Фо то Іго ря КРО ЧА КА

Ге раль ди ка - на у ка, що
зай ма єть ся скла дан -

ням та тлу ма чен ням гер -
бів, а та кож їх вив чен ням,
до сить дав ня. Сьо год ні в
кон тек сті від нов лен ня іс -
то рич ної пам 'я ті й ос мис -
лен ня се бе як на ції во на
особ ли во ак ту аль на в Ук -
ра ї ні.

Най біль ший вне сок у
роз ви ток ге раль ди ки, ма -
буть, роб лять ен ту зі ас ти.
Цьо го річ їх зіб рав XXIV
зліт ге раль дис тів Ук ра ї ни,
ор га ні зо ва ний Тер но піль -
ським від ді лен ням Во ли -
но-По діль ської ге раль -
дич ної ко ле гії. Йо го учас -
ни ки - по над 60 осіб з
май же всіх об лас тей Ук -
ра ї ни, а та кож де ле га ції з
Ро сії та Мол до ви - зус трі -
ли ся в Зба разь ко му зам -
ку. До ре чі, пра во на про -
ве ден ня зльо ту на ша об -
ласть ви бо ро ла в ін ших
об лас тей, - заз на чив го -
ло ва Тер но піль сько го від -
ді лен ня Во ли но-По діль -
ської ге раль дич ної ко ле гії
Сер гій Тка чов.

У Зба ра жі об го во рю ва ли
до сяг нен ня ге раль дис ти -
ки та її су час ний роз ви ток.
Усі при сут ні зій шли ся на
то му, що за ос тан ні ро ки
ро бо та з роз роб ки гер бів
ак ти ві зу ва ла ся май же в

усіх об лас тях кра ї ни. 
Не ви нят ком є і наш

край. "Ге раль ди ка єд нає
ми ну ле та сьо го ден ня,
май бут нє із су час ніс тю, -
вва жає ди рек тор Дер жав -
но го ар хі ву Тер но піль -
ської об лас ті Бог дан Ха -
ва рівсь кий. - Ук ра їнсь кі ге -
раль дис ти ви ко ну ють
важ ли ву куль тур но-прос -
віт ниць ку ро бо ту".

Про те ге не зу на у ки суп -
ро вод жу ють різ но ма ніт ні
ко лі зії. "По чи на ли ро бо ту
на по ро жньо му міс ці, -
роз по ві дає на у ко вий спів -
ро біт ник На ці о наль но го
іс то ри ко-ар хі тек тур но го
за по від ни ка "Зам ки Тер -
но піл ля" Ми ко ла Да ни -
лен ко. - Сьо год ні ство рю -
ють ся му зей ні ко лек ції.
Про те кош ти ви ді ля ють
са мі на у ков ці за по від ни -
ка, во ни ж до по ма га ють і
від шу ко ву ва ти ек спо на -
ти". 

Ін ша проб ле ма гло баль -
ні ша. "На ра зі іс нує Ко мі сія
дер жав них на го род та ге -
раль ди ки при Пре зи ден -
то ві Ук ра ї ни, де ма ли б
ре єс тру ва ти і прий ма ти
на роз гляд сим во ли. Про -
те во на біль ше зай ма єть -
ся роз да чею наг род, - роз -
по ві дає  го ло ва Ук ра їнсь -
ко го ге раль дич но го то ва -
рис тва Ан дрій Гре чи ло. -
Ба га то сим во лів зат вер -
джу єть ся на міс це во му

рів ні, іно ді цим зай ма ють -
ся нек ва лі фі ко ва ні пра ців -
ни ки, че рез що трап ля -
ють ся різ но ма ніт ні не до -
реч нос ті. Си ту а ція, на
жаль, нев тіш на, зга да ти
хо ча б те, що ви ник ло при
зат вер джен ні гер ба Тер -
но піль ської об лас ті. Та -
кож час від ча су до рук
пот рап ля ють кни ги, прис -

вя че ні ге раль ди ці, але
при де таль но му оз на йом -
лен ні ба чиш, що на пи са ні
во ни не фа хів ця ми. Дер -
жав на ді яль ність з роз вит -
ку ге раль ди ки пот ре бує
сис те ма ти за ції та чіт ко го
ре гу лю ван ня. Про проб -
ле ми, що іс ну ють у цій  
(Продовження на 2 ст.)
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01 квіт ня 2009р.
Під го тов ле на та від кри та вис -
тав ка до 200-річ чя від дня на -
род жен ня Ми ко ли Го го ля "Наш
Го голь".
08 квіт ня 2009р.
Го лов ним спе ці а ліс том Сте фа -
ні єю Ко валь під го тов ле но вис -
тав ку ар хів них до ку мен тів до
65-ої річ ни ці виз во лен ня міс та
Тер но по ля від на цистсь ких за -
гар бни ків "І час не лі кує пам -
'ять…".
12 квіт ня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий вис ту -
пив на ко ор ди на цій ній ра ді гро -
мадсь ко-по лі тич них пар тій у
зв'яз ку з під го тов кою 20-річ чя
від дня ство рен ня На род но го
Ру ху Ук ра ї ни за пе ре бу до ву.
13 квіт ня 2009р.
У га зе ті "20 хви лин"  над ру ко ва -
но стат тю Л.За морсь кої "Виз во -
лен ня мо вою до ку мен тів і лис -
тів" (про вис тав ку до 65-річ чя
виз во лен ня Тер но по ля "І час не
лі кує пам 'ять…".)
13 квіт ня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий зус -
трів ся із де ле га ці єю ук ра їнсь кої
ді ас по ри з Сер бії та Сло ве нії на
чо лі з Іва ном Мос ка лю ком - зас -
туп ни ком го ло ви на ці о наль ної
ра ди ук ра їнсь кої на ці о наль ної
мен ши ни Сер бії (м. Но вий Сад).
13 квіт ня 2009р.
В жур на лі "Ра да" (№3, бе ре зень
2009р.) у руб ри ці "Іс то рія краю в
пос та тях і сим во лах" над ру ко -
ва но стат тю Т.Мар ке вич "Шлях
до во лі" (до 70-річ чя про го ло -
шен ня Кар патсь кої Ук ра ї ни).
14 квіт ня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий як
член прав лін ня Тер но піль сько го
від ді лен ня Все ук ра їнсь ко го то -
ва рис тва "Прос ві та" взяв участь
у звіт но-ви бор ній кон фе рен ції
то ва рис тва "Прос ві та".
15 квіт ня 2009р.
Уро чис то від кри то вис тав ку до
65-річ чя виз во лен ня Тер но по ля
від на цистсь ких за гар бни ків "І
час не лі кує пам 'ять…". Сю же ти
про вис тав ку про де монс тро ва -
но ка на ла ми ТТБ, ТV-4, Smile-
TV.

ÕÐÎÍ²ÊÀ ца ри ні ни ні, свід чать і ко -
лі зії нав ко ло Ве ли ко го
дер жав но го гер ба Ук ра ї -
ни, про ект кот ро го не мо -
жуть ух ва ли ти й зат вер -
ди ти ось уже кіль ка ро ків.
У той час у су сід ній Ро сії
ве деть ся ду же чіт ка по лі -
ти ка, діє ряд струк тур, що
зай ма ють ся зат вер джен -
ням гер бів". 

Ни ніш ній стан роз вит ку
ге раль ди ки про де монс -
тру вав зліт. Так, важ ли -
вою йо го час ти ною ста ло
від крит тя вис тав ки "Ге -
раль ди ка в пош то вих зна -
ках Ук ра ї ни" го ло ви спіл ки
фі ла те ліс тів Тер но піль -
щи ни Ва ле рія Мат вє є ва.
Шість стен дів реп ре зен ту -
ва ли сим во лі ку всіх об -
лас тей на пош то вих мар -
ках і кон вер тах. Од нак це
ли ше час ти на ко лек ції і
ма ла спро ба про де монс -
тру ва ти різ но ма ніт тя ге -
раль ди ки в пош то вих зна -
ках. Особ ли во прик мет -
ним був ос тан ній стенд,
на яко му реп ре зен ту ва ли
най більш цін ні  мар ки, так
зва ні "різ но ви ди" - з різ но -
ма ніт ни ми по мил ка ми і
низь ко я кіс ним дру ком. 

Ін шою ці ка вин кою став
об мін дос ві дом  та реп ре -
зен та ції ко лек цій учас ни -
ків. "Ме ні ду же по щас ти -
ло, що моя ро бо та є мо їм
хо бі. Ад же я не тіль ки ко -
лек ці о ную, а й ви го тов -
ляю знач ки, - роз по вів ке -
рів ник про ек ту "Алек сан -
дров ский су ве нир" Во ло -
ди мир Бе ре зін. - У Ро сії
те пер по чи нає від род жу -
ва ти ся тра ди ція знач ків із
гер ба ми міст. Гер би - це
іс то рія, за ни ми мож на
про чи та ти іс то рію на се ле -
но го пун кту". Пан Во ло ди -
мир пред ста вив на зльо ті
час ти ну ко лек ції та знач ки
влас но го ви го тов лен ня.
Пер ших у йо го ко лек ції
на ра хо ву єть ся близь ко
двох ти сяч, про те із со -
бою він при віз ли ше час -
ти ну. Най більш рід кіс ні та

до ро гі за ли ши ли ся вдо -
ма. 

Та кож у рам ках зльо ту
від бу ло ся вог ня не шоу та
ли царсь кі бої, що при вер -
ну ли ува гу як ге раль дис -
тів, так і жи те лів міс та.

Тер но піль ське від ді лен -
ня Во ли но-По діль ської ге -

раль ди чої ко ле гії вис лов -
лює по дя ку за до по мо гу в
про ве ден ні зльо ту ди рек -
то ру На ці о наль но го іс то -
ри ко-ар хі тек тур но го за по -
від ни ка "Зам ки Тер но піл -
ля" Ана то лію Ма ці пу рі та
ко лек ці о не рам-фа ле рис -
там Тер но по ля і Зба ра жа.

Виступає директор Державного архіву
Тернопільської області Богдан Хаварівський

Філателістична виставка Валерія Матвеєва яка
експонувалася в рамках XXIV зльоту

геральдистів України

Подвір’я Збаразького замку - імпровізований
ярмарок колекціонерів під час зльоту
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15 квіт ня 2009р.
У га зе ті "Но мер один" над ру ко -
ва но стат тю "Пам 'ять про вій ну"
(про вис тав ку "І час не лі кує
пам 'ять…").
15 квіт ня 2009р.
У га зе ті "Но ва ера" над ру ко ва но
стат тю "До 65-річ чя виз во лен ня
Тер но по ля" (про вис тав ку "І час
не лі кує пам 'ять…").
15 квіт ня 2009р.
Пра ців ни ки дер жар хі ву об лас ті
взя ли участь у пок ла дан ні кві тів
до ме мо рі а лу по лег лим во ї нам
у Пар ку Сла ви (до дня виз во -
лен ня Тер но по ля).
15 квіт ня 2009р.
У га зе ті "Віль не жит тя" над ру ко -
ва но стат тю С.Ко валь "Зни ще -
не, але не зни щен не!" (15 квіт ня
- 65 ро ків з дня виз во лен ня Тер -
но по ля від на цистсь ких за гар -
бни ків).
22 квіт ня 2009р.
На чаль ни ки ар хів них від ді лів
рай дер жад мі ніс тра цій Тер но -
піль ської об лас ті, Тер но піль -
ської місь кої ра ди, пра ців ни ки
ар хі ву взя ли участь у се мі на рі з
ді ло во го мов лен ня у Тер но піль -
сько му ре гі о наль но му цен трі
пе ре під го тов ки та під ви щен ня
ква лі фі ка ції пра ців ни ків ор га нів
дер жав ної вла ди, ор га нів міс це -
во го са мов ря ду ван ня, дер жав -
них під при ємств, ус та нов і ор га -
ні за цій.
23 квіт ня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий взяв
участь у ро бо ті ор гко мі те ту (під
го ло ву ван ням ла у ре а та Шев -
чен ківсь кої пре мії Ро ма на Луб -
ківсь ко го) з про ве ден ня на у ко -
во-прак тич ної кон фе рен ції,
прис вя че ної 100-річ чю від дня
на род жен ня Єпис ко па Ізи до ра
Бо рець ко го (Ка на да), ви хід ця із
с. Ос трі вець Те ре бов лянсь ко го
ра йо ну.
23 квіт ня 2009р.
Уро чис то від кри то фі ла те ліс -
тич ну вис тав ку, прис вя че ну Па пі
Римсь ко му Іва но ві Пав ло ві II
"Пос ла нець ми ру і лю бо ві".

ÕÐÎÍ²ÊÀСценою покликаний
Го лов ний спе ці а ліст 
Дер жар хі ву об лас ті
Наталія САМБОРСЬКА

Ак тор, ре жи сер, На род ний
ар тист УРСР Пав ло Іва но -

вич Заг ре бель ний на ро див ся
22 чер вня  1934 ро ку у с.Рож -
дес твенсь ке   Дра бівсь ко го ра -
йо ну  Чер кась кої об лас ті.
Нав чав ся П.І.Заг ре бель ний у

Ки ївсь ко му те ат раль но му ін -
сти ту ті ім.Кар пен ка-Ка ро го на
ак торсь ко му фа куль те ті. Піс ля
йо го за кін чен ня у 1961 ро ці
стає ак то ром Тер но піль сько го
му зич но-дра ма тич но го те ат ру
ім.Т.Г.Шен чен ка. Не за ли ша ю -
чи сце ни, за кін чує і ре жи серсь -
кий фа куль тет Ки ївсь ко го те ат -
раль но го ін сти ту ту. У 1973 ро ці
П.Заг ре бель ний став ре жи се -
ром Тер но піль сько го му зич но-
дра ма тич но го те ат ру, у 1974 -
го лов ним ре жи се ром, у 1987
ро ці - ак то ром дра ми цьо го ж
те ат ру, від 1995 ро ку - про фе -
сор Тер но піль сько го ек спе ри -
мен таль но го ін сти ту ту пе да го -
гіч ної ос ві ти. За ви со ку про фе -
сій ну май стер ність у 1980 ро ці
йо му прис во є но зван ня  На -
род ний ар тист Ук ра їнсь кої
РСР.

У Дер жав но му ар хі ві Тер но -
піль ської об лас ті від кри та вис -
тав ка, прис вя че на 75-річ чю від
дня на род жен ня Пав ла Іва но -
ви ча Заг ре бель но го. Ця вис -
тав ка офор мле на на ос но ві
осо бо во го фон ду П.І.Заг ре -
бель но го. У Дер жар хів об лас ті
цей фонд на дій шов у 2000 ро -
ці, до ку мен ти охоп лю ють пе рі -
од з 1956 по 1998 ро ки.

На від крит ті вис тав ки  про
П.І.Заг ре бель но го го во ри ли як
про твор чу і щед ру лю ди ну ди -
рек тор Дер жав но го ар хі ву Тер -
но піль ської об лас ті Б.Ха ва -
рівсь кий, На род ний ар тист Ук -
ра ї ни В.Хі м’як, Зас лу же ний ді -
яч мис тецтв Ук ра ї ни Б.Мель -
ни чук.

У пер шо му роз ді лі вис тав ки
ек спо ну ють ся до ку мен ти бі ог -

ра фіч но го ха рак те ру, а са ме
йо го ав то бі ог ра фія, осо бо ва
кар тка, ан ке та ре жи се ра-пос -
та нов ни ка Тер но піль сько го му -
зич но-дра ма тич но го те ат ру,
за пис на книж ка.
Нас туп ні роз ді ли вис тав ки ві -

доб ра жа ють ак торсь ку та ре -
жи серсь ку ді яль ність П.І.Заг ре -
бель но го. Зок ре ма, афі ші вис -
тав "Го лу бі оле ні" О.Ко ло мій ця,
"Бра те мій " Я.Ве ре ща ка, "Та -
рас Буль ба" М.Го го ля, "Ма ру ся
Бо гус лав ка" М.Ста риць ко го.
Важ ли ве міс це на вис тав ці та -

кож зай ма ють світ ли ни П.І.Заг -
ре бель но го у ро лях і сце нах з
вис тав. П.Заг ре бель ний був
взір цем май стер нос ті, дос від -
че ним ар тис том, який по ло нив
не од не по ко лін ня гля да чів. Як
ак тор він зіг рав ряд ви со ко ху -
дож ніх об ра зів. Се ред них -
Лав рін За по ро жець ("Не за бут -
нє" за О.Дов жен ком), Пла тон
Ан гел ("Ди кий ан гел" О.Ко ло -
мій ця), Та рас Буль ба ("Та рас
Буль ба" за М.Го го лем), Ан дрій
Со ко лов ("До ля лю ди ни"
М.Шо ло хо ва) та ін ші. Са ме за
об раз Лав рі на За по рож ця
("Не за бут нє") під час рес пуб лі -
кансь ко го ог ля ду П.Заг ре бель -
ний був від зна че ний як кра щий
ви ко на вець чо ло ві чої ро лі. Ця
роль по ка за ла здат ність ак то -
ра тво ри ти об раз ве ли ких ви -
мі рів і від зна чи ла вул ка ніч ний
тем пе ра мент мит ця. 
П.І.Заг ре бель ний ві до мий ще

і як кі но ак тор. Він зні мав ся у кі -
нос тріч ках "Чор то ва дю жи на"
у ро лі ко за ка Ба ла ба на (світ ли -
ни із кі но філь му є на вис тав ці),
"За дво ма зай ця ми" ,  "Ве чо ри
на Ху то рі бі ля Ди кань ки", "Ве -
се лі жа бок ри чі", "Вер шни ки".                                                                                                                                                                                                                              

В ек спо зи ції вис тав ки пред -
став ле ні ма те рі а ли, які ві доб -
ра жа ють ре жи серсь ку ді яль -
ність.Заг ре бель но го , а са ме :

- пос та нов чий план вис та ви
"Го лу бі оле ні" О.Ко ло мій ця та
пе рек лад      Н.Ле вен сон "Си -
ни те еле ни" на бол гарсь ку мо -
ву. Цю п'є су за ре жи серсь кою

пос та нов кою П. Заг ре бель но го
бу ло  пос тав ле но на сце ні Слі -
венсь ко го  драм те ат ру ім.
Г.Кос то ва у 1978 ро ці;

- ре жи серсь кий при мір ник
вис та ви "Бра те мій" Я. Ве ре -
ща ка /1979р./;
-  сце ніч ний ва рі ант  ге ро їч ної

ду ми про на род "Та рас Буль -
ба" за мо ти ва ми по віс ті М. Го -
го ля  /1979р./; 

- екс плі ка ція до вис та ви "Та -
рас Буль ба" ;
- текст ро лі Та ра са Буль би, яку
зіг рав П.Заг ре бель ний у вис та -
ві "Та рас Буль ба" М. Го го ля.
П.І.Заг ре бель ний здій снив на
сце ні Тер но піль сько го му зич -
но-дра ма тич но го те ат ру та ін -
ших сце нах пос та нов ки спек -
так лів, які от ри ма ли ви со ку
оцін ку кри ти ків та гля да чів.
Кра щи ми йо го пос та нов ками
бу ли - "Го лу бі оле ні" О.Ко ло -
мій ця, "Без язи ка" О.Кор ні єн ка,
"Та рас Буль ба" за М.Го го лем,
"Ма ру ся Бо гус лав ка" М.Ста -
риць ко го.

По мер Пав ло Іва но вич Заг -
ре бель ний 14 бе рез ня 1997
ро ку.
Ос тан ній роз діл вис тав ки прис -
вя че ний вша ну ван ню пам 'я ті
П.І.Заг ре бель но го. Вис тав ле ні
кни ги "Пав ло Заг ре бель ний у
спо га дах су час ни ків", "Два пе -
ра - од на лю бов" Г.Са довсь кої,
В.Со буць кої, "Тер но піль ський
те атр ім.Т.Г.Шев чен ка" О.Кор -
ні єн ка, вір ші Б.Мель ни чу ка та
В.За ліз но го, пуб лі ка ції в міс це -
вих ЗМІ про ак то ра та ре жи се -
ра.
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27 квіт ня 2009р.
У га зе ті "20 хви лин" над ру ко ва -
на стат тя В.Мо ро за "Вис тав ку
зби ра ли гро ма дою" (про фі ла -
те ліс тич ну вис тав ку, прис вя че ну
Па пі Римсь ко му Іва но ві   Пав ло -
ві II).
29 квіт ня 2009р.
У га зе ті "Но ва ера" над ру ко ва на
стат тя "Пос ла нець ми ру і лю бо -
ві" (про фі ла те ліс тич ну вис тав -
ку, прис вя че ну Па пі Римсь ко му
Іва но ві Пав ло ві II).
30 квіт ня 2009р.
Про ве де но за сі дан ня ко ле гії, на
яко му роз гля ну то пи тан ня "Про
ор га ні за цію ро бо ти із звер нен -
ня ми гро ма дян у Дер жав но му
ар хі ві Тер но піль ської об лас ті".
14 трав ня 2009р.
Урод жен ка с. Нас та сів Тер но -
піль сько го ра йо ну, ху дож ни ця з
Авс трії Хрис ти на Ку рі ца-Цім -
мер манн пе ре да ла на дер жав -
не збе рі ган ня до ку мен ти, на ос -
но ві яких за по чат ко ва но осо бо -
вий фонд.
15 трав ня 2009р.
Го лов ни ми спе ці а ліс та ми Ок са -
ною Су ли мою та Те тя ною Мар -
ке вич під го тов ле но книж ко ву
вис тав ку до 155-річ чя від дня
на род жен ня І.Гор ба чевсь ко го -
ака де мі ка, бі о хі мі ка "Ви дат ний
бі о хі мік".
17 трав ня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий пок -
лав кві ти бі ля пам 'ят ної дош ки
на при мі щен ні УМВС у Тер но -
піль ській об лас ті, де на по чат ку
40-их ро ків ми ну ло го сто літ тя
розс трі ля но сот ні меш кан ців
Тер но піл ля, та вис ту пив на мі -
тин гу-рек ві є мі бі ля ко ли шньо го
при мі щен ня НКВС-КДБ на вул.
Ко пер ни ка, 1 у  м. Тер но по лі.
Ра ді о сю жет з вис ту пом ди рек -
то ра Б.Ха ва рівсь ко го проз ву чав
по дер жав но му ра діо, те ле ка -
нал ТТБ про де монс тру вав те -
ле сю жет.
18 трав ня 2009р.
Про ве де но за нят тя з під ви щен -
ня ква лі фі ка ції для пра ців ни ків
ар хі ву на те му: "Ор га ні за ція та
під го тов ка вис та вок".

Го лов ний спе ці а ліст
держархіву області  
Тетяна МАРКЕВИЧ
фото Ігоря КРОЧАКА

Се ред ви хід ців із Тер -
но піль щи ни, які зба га -

ти ли єв ро пейсь ку на у ку
сво єю пра цею пе ре бу ва -
ю чи за ме жа ми бать ків щи -
ни, був Іван Гор ба чевсь кий
- ви дат ний бі о хі мік.

На ро див ся май бут ній
вче ний 15 трав ня 1854 ро -
ку в се лі За ру бин ці Зба -
разь ко го по ві ту на Тер но -
піль щи ні в сім 'ї свя ще ни ка
о. Яко ва Гор ба чевсь ко го.
Піс ля за кін чен ня по чат ко -
вої шко ли в рід но му се лі
нав чав ся  в Тер но піль ській
гім на зії, де вхо див до гур -
тка "Гро ма да".
Від 1872 по 1877 рік нав -

чав ся на ме дич но му фа -
куль те ті Ві денсь ко го уні -
вер си те ту. Ще сту ден том у
1875 ро ці опуб лі ку вав
свою пер шу на у ко ву пра -
цю про вес ти бу ляр ний
нерв, від яко го за ле жить
рів но ва га лю ди ни. 
Пра цю вав у Від ні в Хі міч -

но му, зго дом - у Фі зі о ло гіч -
но му ін сти ту тах. 
Най більш ви дат ною ро бо -
тою, що при нес ла йо му
сві то ву сла ву, був син тез
се чо вої кис ло ти (1882 р.).
Від крит тя І. Гор ба чевсь ко -
го зго дом доз во лить  зро -
би ти ді йо вий ме тод ді аг -
нос ту ван ня зах во рю вань. 
У 1883 р. Кар лів уні вер си -

тет у Пра зі зап ро сив Гор -
ба чевсь ко го очо ли ти но -
вос тво ре ну ка фед ру лі -
карсь кої хі мії. Тут він був
де ка ном ме дич но го фа -
куль те ту, а зго дом - рек то -

ром. Від то ді роз по чав ся
дов гот ри ва лий пе рі од
жит тя і на у ко вої ді яль нос ті
І. Гор ба чевсь ко го в Пра зі. 
Що ро ку в різ них ви дан нях

з'яв ля ють ся все но ві і но ві
пра ці Іва на Гор ба чевсь ко -
го, ба га то з яких ви хо дить
ук ра їнсь кою мо вою. Йо го
участь в на у ко во му жит ті
Че хос ло вач чи ни нас тіль ки
ва го ма, що в де я ких чесь -
ких ен цик ло пе ді ях від зна -
ча єть ся, що про фе сор був
чесь ким вче ним ук ра їнсь -
ко го по ход жен ня. 

1899 ро ку І. Гор ба чевсь -
ко го оби ра ють дій сним
чле ном НТШ, зго дом він
очо лю вав Ма те ма тич но-
при ро до пис но-лі карсь ку
сек цію НТШ, в 1911-1918
ро ках - її го ло ва. У 1900
ро ці очо лю вав де ле га цію
НТШ на всес віт ній лі карсь -
кий кон грес у Па ри жі, де
йо го об ра ли ві це-пре зи -
ден том та пре зи ден том хі -
міч ної сек ції. З 1910 ро ку І.
Гор ба чевсь кий - по чес ний
пре зи дент Ук ра їнсь ко го лі -
карсь ко го то ва рис тва.
І. Гор ба чевсь кий не об ме -

жу вав ся на у ко вою та пе -
да го гіч ною ді яль ніс тю. Йо -
го зап ро шу ють до Са ні -
тар ної Ра ди Чесь ко го ко -
ро лівс тва, по тім - до Най -
ви щої Ра ди здо ров 'я у Від -
ні. З 1909 ро ку він - член
авс трійсь ко го пар ла мен ту,
у 1917 - мі ністр охо ро ни
здо ров 'я. 

Піс ля роз ва лу Авс тро-
Угорсь кої мо нар хії і до кін -
ця 1919-го пе ре бу ває у
Від ні, а по тім пе ре їз дить
до Че хос ло ваць кої рес -
пуб лі ки. Про жи ває в Ло де -
ні цах бі ля Пра ги, ко ли Ук -

ра їнсь кий уні вер си тет пе -
ре во дять з Від ня до Пра ги.
Очо лює ка фед ру хі мії. Да -
лі стає рек то ром цьо го уні -
вер си те ту. 

Все ук ра їнсь ка Ака де мія
на ук у Ки є ві ви со ко оці ни -
ла на у ко ві зас лу ги І. Гор ба -
чевсь ко го, об рав ши йо го в
1925 ро ці сво їм дій сним
чле ном. Вче ний брав ак -
тив ну участь в ук ра їнсь ко -
му на у ко во му жит ті, був
дій сним чле ном НТШ у
Льво ві. Гор ба чевсь кий
пер шим ук лав ук ра їнсь ку
хі міч ну тер мі но ло гію, спи -
ра ю чись на між на род ну
но мен кла ту ру. Ук лав він і
пер ший ук ра їнсь кий під -
руч ник з хі мії для уні вер си -
те тів. 

І. Гор ба чевсь кий пра цю -
вав і як епі де мі о лог, був
знав цем су до вої ме ди ци -
ни. Вив чав пи тан ня про
хар чу ван ня сіль сько го на -
се лен ня га лиць ко го По діл -
ля. 
На у ко ва спад щи на І.Гор -

ба чевсь ко го на ра хо вує
біль ше 50 праць з хі мії, бі -
о хі мії, епі де мі о ло гії, су до -

Українськийдо 155-ї річниці від 
дня народження 

Івана Горбачевського

Пам’ятник 
І. Горбачевському перед

медакадемією 
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20 трав ня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий взяв
участь у спец по га шен ні кон вер -
та "За мок Си нявсь ко го" у м. Бе -
ре жа ни.
22 трав ня 2009р.
Участь ди рек то ра Б.Ха ва рівсь -
ко го у за хо дах до днів Єв ро пи в
Тер но піль сько му дер жав но му
тех ніч но му уні вер си те ті ім. І.Пу -
люя і вис туп з по ві дом лен ням
"Лі те ра ту ра, га зе ти та жур на ли
фран цузь кою мо вою у на у ко во-
до від ко вій біб лі о те ці Дер жав но -
го ар хі ву Тер но піль ської об лас -
ті".
22 трав ня 2009р.
Від крит тя фі ла те ліс тич ної вис -
тав ки "Шев чен кі а на в мар ках"
до 148-річ чя з дня пе ре за хо ро -
нен ня Т.Г.Шев чен ка.
22 трав ня 2009р.
Участь пра ців ни ків дер жар хі ву
об лас ті у пок ла дан ні кві тів до
пам 'ят ни ка Т.Г.Шев чен ку з на го -
ди 148-річ чя з дня пе ре за хо ро -
нен ня по е та.
22 трав ня 2009р.
У га зе ті "Віль не жит тя" над ру ко -
ва на стат тя Т.Мар ке вич "Си но ві
Тер но піл ля прис вя че на" (про
вис тав ку в дер жар хі ві об лас ті
до 155-ої річ ни ці І.Гор ба чевсь -
ко го).
27 трав ня 2009р.
Під го тов ле на вис тав ка до 130-
річ чя від дня на род жен ня
С.Пет лю ри "Сим вол бо роть би".
29 трав ня 2009р.
У га зе ті "Сво бо да" над ру ко ва на
стат тя О.Лі бер но го "Си мон Пет -
лю ра і Тер но піль" (про вис тав ку
в дер жар хі ві об лас ті).
01 чер вня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий взяв
участь в уро чис тій ака де мії,
прис вя че ній     120-річ чю від дня
на род жен ня ви дат но го вче но го,
ма те ма ти ка, пе да го га, про фе -
со ра Ми ро на За риць ко го та
світ лій пам 'я ті чіль них под виж -
ни ків на ці о наль но-виз воль ної
бо роть би в ла вах ОУН-УПА
под руж жя Ка те ри ни За риць кої
та Ми ро на Со ро ки.

ÕÐÎÍ²ÊÀ

вчений світової слави

вої ме ди ци ни, ток си ко ло гії
та ін ших га лу зей,  опуб лі -
ко ва них ук ра їнсь кою, ні -
мець кою та чесь кою мо -
ва ми; по над 100 на у ко вих
оп ра цю вань у га лу зі са ні -
та рії, ба га то з яких сво го
ча су впро ва ди ли в Авс -
тро-Угор щи ні. Вче ний під -
го ту вав два то ми під руч -
ни ка ор га ніч ної та не ор га -
ніч ної хі мії ук ра їнсь кою мо -
вою. Чесь кою мо вою на -
пи сав (1904-1908 рр.)
4-том ний під руч ник лі -
карсь кої хі мії.

По мер Іван Гор ба чевсь -
кий 24 трав ня 1942 ро ку в
Пра зі, де і був по хо ва ний.
Рі шен ням Ка бі не ту Мі ніс -

трів Ук ра ї ни іме нем ака де -
мі ка І.Гор ба чевсь ко го у
1992 ро ці на і ме но ва ний
Тер но піль ський ме дич ний
ін сти тут (ни ні - ака де мія),
на фа са ді цьо го нав чаль -
но го зак ла ду вста нов ле на
пам 'ят на таб ли ця. Ім 'я
І. Гор ба чевсь ко го та кож
но сить шко ла в За ру бин -
цях - рід но му се лі вче но го.
2004 рік ЮНЕС КО виз на -
ло ро ком ака де мі ка І. Гор -
ба чевсь ко го, у зв'яз ку з

150-річ чям від дня йо го на -
род же ня. У цьо му ж ро ці
бі ля мор фо ло гіч но го кор -
пу су Тер но піль ської ме да -
ка де мії пос тав пам 'ят ник

Іва ну Яко ви чу.
З на го ди 155-ї річ ни ці від

дня на род жен ня Іва на
Гор ба чевсь ко го в Дер жав -
но му ар хі ві Тер но піль ської
об лас ті від кри лась книж -
ко ва вис тав ка, на якій
пред став ле ні кни ги, стат ті,
ін фор ма ції, які ві доб ра жа -
ють жит тє вий і твор чий
шлях вче но го сві то во го
мас шта бу.

При вер та ють ува гу при -

жит тє ві пуб лі ка ції про Іва -
на Гор ба чевсь ко го в Ка -
лен да рі то ва рис тва "Прос -
ві та" на 1927 рік, ілюс тро -
ва но му на у ко во му жур на -
лі "Жит тя і знан ня" за 1934
рік, на пи са ної з на го ди 80-
лі тньо го юві лею про фе со -
ра. 

Чіль не міс це зай ма ють
ді ас пор ні ви дан ня, зок ре -
ма стат тя М. Зай це ва "Іван
Гор ба чевсь кий",  вмі ще на
у Збір ни ку статей, ма те ріа -
лів і спо ми нів "Зба раж чи -
на", ви да но му в 1980 ро ці (
Нью-Йорк; Па риж; Сід ней;
То рон то); стат тя І. Вер гу на
"Проф. д-р Іван Гор ба -
чевсь кий - вче ний і лю ди на
(В 40-річ чя смер ти)", із

збір ни ка Ук ра їнсь кий ме -
дич ний ар хів. Чис ло 5. (Чі -
ка го, 1982). 

Та кож пред став ле ні пуб -
лі ка ції у пе рі о дич них ви -
дан нях, зок ре ма ці ка ви ми
є стат ті Іва на Го ло ваць ко -
го "Ук ра ї нець зі сві то вим
іме нем", вмі ще на в жур на -
лі "Дзвін"; Ро ма на Пляц ко
"Ака де мік - ві до мий і не ві -
до мий" з жур на лу "На у ка і
сус піль ство".

Експозиція виставки в Держархіві області

Тернопільська медична академія яка носить ім’я
видатного вченого І. Горбачевського
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01 чер вня 2009р.
У га зе ті "20 хви лин" над ру ко ва -
на стат тя "В ар хі ві - шев чен кі а на
в мар ках" (про вис тав ку, на якій
ек спо ну ва ли ся мар ки і кон вер ти
із зоб ра жен ням ла у ре а тів На ці -
о наль ної пре мії ім. Т.Г.Шев чен ка
в різ них га лу зях на у ки і куль ту -
ри).  Ін фор ма ція про вис тав ку
роз мі ще на на сай тах Дер жко -
мар хі ву та об лдер жад мі ніс тра -
ції.
03 чер вня 2009р.
На чаль ни ки ар хів них від ді лів
рай дер жад мі ніс тра цій Тер но -
піль ської об лас ті, Тер но піль -
ської місь кої ра ди, пра ців ни ки
ар хі ву взя ли участь у пос тій но
ді ю чо му те ма тич но му се мі на рі з
пи тань ді ло водс тва та ді ло во го
мов лен ня у Тер но піль сько му
ре гі о наль но му цен трі пе ре під го -
тов ки та під ви щен ня ква лі фі ка -
ції пра ців ни ків ор га нів дер жав -
ної вла ди, ор га нів міс це во го са -
мов ря ду ван ня, дер жав них під -
при ємств, ус та нов і ор га ні за цій.
04 чер вня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий взяв
участь у пре зен та ції вис тав ки
жи во пи су та гра фі ки Ар ка дії
Оленсь кої-Пет ри шин у Тер но -
піль сько му об лас но му кра єз -
нав чо му му зеї.
04 чер вня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий вис ту -
пив на за сі дан ні круг ло го сто лу
за учас тю по лі тич них пар тій
Тер но піль щи ни. Сю жет про де -
монс тро ва но те ле ка на лом ТТБ.
05-06 чер вня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий вис ту -
пив з до по від дю "Жит тя і ді яль -
ність Пат рі ар ха Йо си фа Слі по го
в ар хів них до ку мен тах і ма те рі а -
лах"  під час про ве ден ня Дня
Пат рі ар ха Йо си фа Слі по го в му -
зей но-ме мо рі аль но му ком плек -
сі ім. Пат рі ар ха Йо си фа Слі по го
в с. Заз дрість Те ре бов лянсь ко го
ра йо ну. На уро чи нах ек спо ну ва -
ла ся вис тав ка "Вла ди ка Іси дор
Бо рець кий - спод виж ник і спад -
ко є мець Пат рі ар ха Йо си фа Слі -
по го", під го тов ле на пра ців ни ка -
ми ар хі ву.

ÕÐÎÍ²ÊÀ Видатному математикові -
земляку присвячена

Ми хай ло ОНИСЬ КІВ 
Фото Іго ря КРО ЧА КА.

УНо во му Се лі, що в
П і д  в о  л о  ч и с ь  к о  м у

ра йо ні, під егі дою Га -
лиць ко го ін сти ту ту
ім.В.Чор но во ла, Тер но -
піль сько го осе ред ку
НТШ, місь кої "Прос ві -
ти", То ва рис тва "Ме мо -
рі ал" і ДА ТО та Спіл ки
по літ в'яз нів і реп ре со -
ва них від бу ла ся уро -
чис та ака де мія "Во ни
мис ли ли Ук ра ї ною",
прис вя че на 120-річ чю
від дня на род жен ня ви -
дат но го вче но го - ма те -
ма ти ка, про фе со ра Ми -
ро на За риц ко го та світ -
лій пам 'я ті чіль них под -
виж ни ків на ці о наль но-
виз воль ної бо роть би в
ла вах ОУН-УПА Ка те -
ри ни За риц кої і Ми хай -
ла Со ро ки.

У ро бо ті ака де мії взя -
ли участь син Ка те ри ни
За риц кої і Ми хай ла Со -
ро ки -львівсь кий ху дож -
ник Бог дан Со ро ка з ро -
ди ною, ін ші зна ні лю ди.

В'я зан ки пі сень на
стрі лець ку та виз воль -
ну те ма ти ку ви ко нав
для учас ни ків уро чин
на род ний во каль ний жі -
но чий ан самбль "Дже -
ре ло" с.Гни ли чок і Но -
во сіль ської муз шко ли
/ху дож ній ке рів ни к На -
дія Га ла бур да/.

З ве ли ким ін те ре сом
бу ли вис лу ха ні по ві -
дом лен ня Ле сі Оприш -
ко - кан ди да та іс то рич -
них на ук го лов но го спе -
ці а ліс та Від ді лу іс то -
рич но го ана лі зу Ук ра -
їнсь ко го ін сти ту ту На ці -
о наль ної пам 'я ті КМ Ук -
ра ї ни, ав то ра кни ги "Ка -
те ри на За риц ка", Ле сі
Плит ки - вчи тель ки іс то -

рії Під во ло чись кої ака -
де мії ім.Ів.Фран ка, про -
фе со ра Гри го рія Воз ня -
ка, Оле ни Осад ци -
ст.вик ла да ча Львівсь кої
по лі тех ні ки, до цен та
Львівсь ко го на ці о наль -
но го уні вер си те ту
ім.Ів.Фран ка Га ли ни
Гав ри люк, про фе со ра
Тер но піль сько го пе ду ні -
вер си те ту Ми хай ла Ан -
дрей чи на, учи тель ки
Кош ля ківсь кої ЗОШ Ва -
лен ти на Вав рух.

На кон фе рен ції вис ту -
пи ли та кож колишній
по літ в'я зень Ігор Оле -
щук, де пу тат об лра ди
Во ло ди мир Чу ба тий,
про фе сор Ар сен Гу ди -
ма, ди рек тор ДА ТО Бог -
дан Ха ва рівсь кий, жур -

на ліст Ми хай ло Онись -
ків з Тер но по ля,
колишній ре фе рент
про па ган ди юнац тва
ОУН Лю бо мир Хоп тя -
ний зі Зба ра жа та ін ші.

На мо ги лі бать ків Ми -
ро на За риц ко го - свя -
ще ни ка Онуф рія За -
риць ко го та йо го дру жи -
ни Со фії міс це ві свя ще -
ни ки від пра ви ли па на -
хи ду.

Учас ни ки уро чин, в
яких взя ли участь пер -
ші ке рів ни ки ра йо ну
Б.Стад ниць кий, В.Олій -
ник, та пок ла ли кві ти до
пам 'ят ни ка Іва но ві
Фран ку, пам 'ят но го зна -
ка Ли ца рям Во лі на па -
гор бі ме мо рі а лу Сла ви
в Но во му Се лі.

Хліб-сіль від учнів місцевої школи Львівському
художнику Богдану Сороці з дружиною

Зал уро чис тої ака де мії 
"Во ни мис ли ли Ук ра ї ною"
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06 чер вня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий взяв
участь у 24-му Зльо ті ге раль -
дис тів Ук ра ї ни у м. Зба ра жі.
08 чер вня 2009р.
Ін фор ма ція про 24-й Зліт ге -
раль дис тів Ук ра ї ни роз мі ще на
на сай тах об лдер жад мі ніс тра ції
та Дер жко мар хі ву Ук ра ї ни.
09 чер вня 2009р.
Під пи са на уго да на спів пра цю
між Бог да ном Ха ва рівсь ким -
ди рек то ром Дер жав но го ар хі ву
Тер но піль ської об лас ті та Ве ні а -
мі ном Лу кі ним - за ві ду ва чем
Схід но-Єв рейсь ко го Цен траль -
но го ар хі ву єв рейсь ко го на ро ду
в Єру са ли мі (Із ра їль).
09 чер вня 2009р.
На сай тах об лдер жад мі ніс тра ції
та Дер жко мар хі ву Ук ра ї ни роз -
мі ще ні по ві дом лен ня про участь
ди рек то ра Б.Ха ва рівсь ко го у
про ве ден ні Дня Пат рі ар ха Йо -
си фа Слі по го в с. Заз дрість Те -
ре бов лянсь ко го ра йо ну.
09 чер вня 2009р.
У га зе ті "Го мін во лі" над ру ко ва -
на стат тя П.Гон тковсь ко го "Во ни
мис ли ли Ук ра ї ною" (про уро чис -
ту ака де мію, прис вя че ну 120-
річ чю від дня на род жен ня ви -
дат но го вче но го, ма те ма ти ка,
пе да го га, про фе со ра Ми ро на
За риць ко го та світ лій пам 'я ті
чіль них под виж ни ків на ці о наль -
но-виз воль ної бо роть би в ла вах
ОУН-УПА под руж жя Ка те ри ни
За риць кої та Ми ро на Со ро ки).
Ін фор ма ція про уро чис ту ака -
де мію роз мі ще на на сай тах об -
лдер жад мі ніс тра ції та Дер жко -
мар хі ву Ук ра ї ни.
10 чер вня 2009р.
Від бу ло ся за сі дан ня ор гко мі те -
ту з пра ців ни ка ми ви дав ни чої
ра ди Тер но піль ської місь кої ра -
ди що до ви дан ня кни ги "Про ти -
чов но вий кор вет "Тер но піль"
(ав тор і ук ла дач - Ігор Кро чак).
12 чер вня 2009р.
У га зе ті "Віль не жит тя" над ру ко -
ва на стат тя Д.Чу ба тої "Во ни
мис ли ли Ук ра ї ною" (про уро чис -
ту ака де мію, прис вя че ну 120-
річ чю від дня на род жен ня ви -
дат но го вче но го, ма те ма ти ка,
пе да го га, про фе со ра Ми ро на

Живі у пам'яті людській…
Да рія НИСКОКЛОН, 
на чаль ник ар хів но го
від ді лу Під га єць кої
рай дер жад мі ніс тра ції

Трав не ва не ді ля бу я -
ла бі лим цві том. Зе -

ле ні ли по ля, са ди. Лю ди
свят ку ва ли. Міс то жи ло
сво їм жит тям і на віть не
здо га ду ва лось про тра -
ге дію, страш ну тра ге -
дію, яка заб ра ла мо ло ді
жит тя, жит тя двад ця ти -
річ них доп ри зов ни ків.

Що ро ку в дру гу не ді лю
трав ня, бі ля пам 'ят но го
хрес та в Під гай цях про -
хо дить вша ну ван ня
пам 'я ті юна ків сіл Мир не
/Те ля че/ та Но во сіл ка,
розс трі ля них ен ка ве -
дис та ми. Зби ра ють ся
рід ні і близь кі, зна йо мі,
зби ра ють ся лю ди, які
прос то не бай ду жі до
на шо го ми ну ло го, на шої
іс то рії, щоб зга да ти по і -
мен но тих, чиї жит тя
рап то во обір ва ли ся в
да ле ко му 1941 ро ці, за -
ли шив ши у сер цях
близь ких на зав жди пе -
ку чу, не за го є ну ра ну.

Ла ко ніч ним аб за цом
роз по ві дає про тра ге дію
іс то ри ко-ме му ар ний
збір ник "Під га єць ка зем -
ля": "Вже на по чат ку
1941 ро ку в де я ких міс -
це вос тях Під га єць ко го
по ві ту поз на ча ють ся дії
ОУН. Вбивс тво со вєтсь -
ких чи нов ни ків, під піль -
на лі те ра ту ра та ін ша
під піль на ді яль ність по -
си ли ла і так не чу ва ні пе -
рес лі ду ван ня та ареш ти
ук ра їнсь ко го на се лен ня.
Дня 11 трав ня 1941 ро ку

("рек рут") Пав ло Ку бай з
Но во сіл ки в бюрі во єн -
ко ма ту вбив двох стар -
шин. Вті ка ю чи з бю ра
че рез дро тя ну ого ро жу,
зги нув від ку лі ен ка ве -
дис та. Від по ві да ю чи на
цей вчи нок, НКВД ок ру -
жи ло зіб ра них на пло щі
"Со ко ла" доп ри зов ни ків
і по сі я ло по них ку ле ме -

та ми. Крім НКВД, ніх то
не знав чис ла вби тих і
ра не них".

Хлоп ців вик ли ка ли до
війсь кко ма ту. Ви ряд жа -
ли ся во ни, як на свя то, у
все най кра ще, у ви ши -
ва ні со роч ки. З піс нею
пря му ва ли че рез по ле
до Підга єць. Оче вид ці
роз по ві да ють, що то ді
на ста ді о ні про хо ди ли
зма ган ня. "Прос ві та" в
ра йо ні бу ла силь ною.
До цьо го свя та го ту ва ли
піс ні, щоб гар но вис ту -
пи ти, бу ли та кож силь -
ни ми спорт сме ни. Під
час зма гань від кли ка ли
од но го но во сіл ець ко го
хлоп ця і по ве ли до
війсь кко ма ту. Лю ди по -
ба чи ли це і за не по ко ї -
лись. До то го ж нав ко ло
бу ло ду же ба га то війсь -
ко вих. Не за ба ром по чу -
ли ся пос трі ли. Тим ча -
сом доп ри зов ни ків ото -
чи ли. У той день поп ро -

ща ли ся з жит тям мо ло ді
юна ки: Ку бай Пав ло,
Ста щук Ва силь, Крайду -
ба Фе дір, Ко ва ний Ми -
ко ла, Зо зу ляк Фе дір,
Ман дзин Пав ло, Роз до -
будь ко Пет ро, Твер душ -
ко Во ло ди мир, Пі дє інсь -
кий Фе дір, Ти му ра Сте -
пан, Вов чак Се мен, Буч -
ко Іван, Іваш ків Пет ро,
Іваш ків Фе дір, Ко ва ли -
шин Олек сій, Ми хай ли -
нин Іван, Ще па нівсь кий
Іван, Дем чик Іван, Ми ха -
ши нин Пет ро, Іваш ків
Те о дор, Ми ха ши нин Йо -
сип та Зьом ко Іван пе ре -
ве зе ні в Бе ре жансь ку
тюр му і там за мор до ва -
ні.

Чор на звіс тка блис -
кав кою об ле ті ла міс то і
нав ко лиш ні се ла. Ма те -
рі, не тям ля чи ні чо го від
го ря, по біг ли до Підга -
єць. Смер ка ло ся... ма -
ши на з вби ти ми та ра не -
ни ми хлоп ця ми ру ша ла
з міс та і за нею ли шав ся
кри ва вий слід. Всі бу ли
у не ві до мос ті - рід ні,
близь кі, зна йо мі. Тіль ки
в чет вер зран ку Під гай -
ця ми по ши ри лась чут ка,
що за гиб лих ви вез ли і
ні би то спа ли ли.

Хлоп ці, які за ги ну ли -
то цвіт на шої на ції. Се -
ред них бу ли чу до ві ма -
гіс три, спі ва ки. Про ви на
їх тіль ки у то му, що від -
да но лю би ли свою зем -
лю, свою Ук ра ї ну, за яку
і від да ли мо ло ді жит тя.

Хай що річ не вша ну -
ван ня пам 'я ті за гиб лих
юна ків ля гає ки ти цею
кві тів на нез на ну їх ню
мо ги лу.
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За риць ко го та світ лій пам 'я ті
чіль них под виж ни ків на ці о наль -
но-виз воль ної бо роть би в ла вах
ОУН-УПА под руж жя Ка те ри ни
За риць кої та Ми ро на Со ро ки).
12 чер вня 2009р.
У га зе ті "Віль не жит тя" над ру ко -
ва на стат тя А.Зо лот нюк "Єд -
нан ня ми ну ло го і сьо го ден ня"
(про 24-й з'їзд ге раль дис тів Ук -
ра ї ни).
17 чер вня 2009р.
Вис туп го лов но го спе ці а ліс та
Су ли ми О.Я. на пре зен та ції біб -
лі ог ра фіч но го по каж чи ка лі те -
ра ту ри "Бог дан Мель ни чук -
пись мен ник, ре дак тор, жур на -
ліст, кра єз на вець" у Тер но піль -
ській місь кій біб лі о те ці для мо -
ло ді.
22 чер вня 2009р.
Го лов ним спе ці а ліс том На та лі -
єю Сам борсь кою під го тов ле но
вис тав ку до   75-річ чя від дня на -
род жен ня П.Заг ре бель но го - на -
род но го ар тис та - "Сце ною пок -
ли ка ний". Ін фор ма ція про вис -
тав ку про де монс тро ва на ка на -
ла ми ТТБ, ТV-4, проз ву ча ла по
дер жав но му ра діо, а та кож роз -
мі ще на на сай ті об лдер жад мі -
ніс тра ції.
22 чер вня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий взяв
участь і вис ту пив на уро чис тос -
тях, прис вя че них 70-річ чю від
дня на род жен ня жур на ліс та Во -
ло ди ми ра Суш ке ви ча. Ін фор -
ма ція про уро чис тос ті над ру ко -
ва на у га зе ті "Віль не жит тя" "Всі
ми бу де мо в ар хі ві".
23 чер вня 2009р.
Ди рек тор Б.Ха ва рівсь кий вис ту -
пив на уро чи нах з на го ди 25-річ -
чя ство рен ня Бе ре жансь ко го
му зею кни ги.
26 чер вня 2009р.
Го лов ним спе ці а ліс том На та лі -
єю Сам борсь кою під го тов ле но
вис тав ку ар хів них до ку мен тів до
Дня Кон сти ту ції Ук ра ї ни "По сій
гра мо ті жи ві те, як на пи сав Вам,
так дер жі те".

ÕÐÎÍ²ÊÀ

Ар хі ви Ук ра ї ни : пу тів ник
/Дер жав ний ко мі тет ар хі вів
Ук ра ї ни; Ук ра їнсь кий на у ко во-
дос лід ний ін сти тут ар хів ної
спра ви та до ку мен тоз навс -
тва; за заг. ред. Іри ни Ма тяш. -
К., 2007. - 184 с.  

Бо фо ни: гро шо ві до ку -
мен ти ОУН і УПА / авт.-упо -
ряд. О. Кли мен ко; за ред. В.
Да ни лен ка. - К.: Уні вер си тет
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