
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про відзначення в районі 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році 

 

 

         Відповідно до постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2020 року 

№ 1092–ІХ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році», з метою 

консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, 

збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування 

пам’ятних дат і ювілеїв, розпорядження голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації від 14 січня 2021 № 25/01.02-01 «Про відзначення в 

області пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

        1. Урочисто відзначити в районі у 2021 році пам’ятні дати і ювілеї згідно з 

додатком. 

        2. Cтруктурним підрозділам районної державної адміністрації,  

рекомендувати виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування 

упродовж 2021 року забезпечити відзначення пам’ятних дат і ювілеїв, 

визначених цим розпорядженням. 

        3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

районної державної адміністрації Івану Заболотному. 

 

 

Голова адміністрації                                                        Арсен МАРЧИШАК  

   

 

 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 6/01-1 від 21.01.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000003AED540045509F01  

Підписувач МАРЧИШАК АРСЕН РОМАНОВИЧ 

Дійсний з 06.07.2020 12:15:18 по 06.07.2021 23:59:59 
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Людмила Мельник  

 

Іван Заболотний 

 

Галина Чайківська  

 

Володимир Коцюк  

 

Вікторія Байрак  

 

Ганна Бурак 

 

Додаток 

 

до розпорядження голови 
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районної державної адміністрації 

 

_______________№_______________ 

 

Пам’ятні дати і ювілеї, 

що відзначатимуться в районі у 2021 році 

 

         25 лютого – 150 років із дня народження Лесі Українки, письменниці, 

перекладачки, однієї з центральних постатей національної культури; 

         10 березня – 75 років з часу ініційованого та організованого радянською 

владою Львівського псевдособору, на якому було зроблено спробу ліквідувати 

УГКЦ; 

          26 березня – 70 років із дня народження Степана Сапеляка, політв’язня, 

письменника, публіциста, літературознавця, громадського діяча, лауреата 

Національної премії ім. Т. Шевченка; 

          27 березня – 110 років із дня народження Михайла Сороки, громадського 

та політичного діяча, члена Організації українських націоналістів; 

         26 квітня – 35 років з часу Чорнобильської трагедії; 

           9 травня – 150 років із дня народження Володимира Гнатюка, етнографа, 

фольклориста, громадського діяча, літературознавця, перекладача, вченого, 

академіка; 

         12 травня – 85 років із дня народження Івана Марчука, народного 

художника України; 

         18 травня – 30 років із дня заснування Тернопільського обласного 

художнього музею; 

         21 травня – 90 років із дня народження Ігоря Олещука, громадсько- 

політичного діяча, політв’язня, публіциста, краєзнавця; 

         25 травня – 95 років із дня вбивства Симона Петлюри; 

          14 червня – 130 років із дня народження Євгена Коновальця, військового 

та політичного діяча, голови Організації українських націоналістів; 

          21 червня – 100 років із дня народження Осипа Дяківа, учасника 

антинацистського Руху Опору, громадського та політичного діяча, учасника 

боротьби за незалежність України у ХХ столітті; 

          28 червня – 25 років із дня ухвалення Верховною Радою України 

Конституції України; 

          6, 7 липня – 80 років з часу Чортківської трагедії – масового арешту та 

вбивства органами НКВС інтелігенції Чортківщини та етапування в’язнів 

місцевої тюрми до міста Умань (Уманський етап), яке супроводжувалося 

масовими вбивствами; 

           7 липня – 100 років із дня народження Петра Яцика, мецената, 

громадського діяча, засновника Міжнародного конкурсу знавців української 

мови, що носить його ім’я; 

          20 липня – 85 років із дня народження Бориса Демківа, українського 

поета, публіциста, перекладача; 
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         10 серпня – 80 років із дня народження Романа Лубківського, 

письменника, громадського та державного діяча; 

         24 серпня – 30 років із дня ухвалення Верховною Радою України Акта 

проголошення незалежності України; 

         27 серпня – 165 років із дня народження Івана Франка, письменника, 

вченого, громадського діяча; 

         8 вересня – 105 років з часу боїв за гору Лисоня за участю легіону 

Українських січових стрільців; 

         20 вересня – 55 років із дня народження Івана Гавдиди, громадсько- 

політичного діяча, заступника голови проводу Організації українських 

націоналістів; 

         29 вересня – 155 років із Дня народження Михайла Грушевського, 

вченого, історика, політичного та державного діяча, голови Центральної Ради; 

         29 вересня – 80-ті роковини від початку масових розстрілів, здійснених 

гітлерівцями у Бабиному Яру; 

         жовтень – 175 років із часу перебування Т. Шевченка на Тернопіллі; 

         9 жовтня – 135 років із дня народження Іванни Блажкевич, української 

дитячої письменниці, потерпілої внаслідок пацифікації; 

         4 листопада – 110 років із дня народження Дмитра Клячківського, 

військового та політичного діяча, організатора і першого командира 

Української Повстанської Армії, керівника Української Повстанської Армії на 

Волині, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті; 

        5 листопада – 110 років із дня народження Дмитра-Мирона Орлика, 

ідеолога та діяча Організації українських націоналістів; 

        9 листопада – 45 років із дня утворення Української гельсінської групи; 

        27 листопада – 100-ті роковини від початку масового штучного голоду 

1921–1923 років в Україні; 

         27 листопада – 75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946 

–1947 років в Україні; 

         30 листопада – 70 років із дня народження Назарія Яремчука, співака;          

1 грудня – 30 років із дня проведення Всеукраїнського референдуму на 

підтвердження незалежності України; 

         2 грудня – 70 років із дня народження Степана Галябарди, поета-пісняра, 

заслуженого діяча мистецтв України; 

         6 грудня – 30 років із дня створення Збройних Сил України. 955 років із 

дня народження князя Василька Теребовлянського, правнука Ярослава 

Мудрого (1066 рік); 

         505 років із дня народження Дмитра „Байди” Вишневецького – уродженця 

Тернопільщини, князя, першого гетьмана Запорізької Січі (1516 рік); 

        425 років із часу укладення Берестейської унії – створення Української 

Греко-Католицької Церкви (1596 рік). 
 

 

Начальник відділу культури та  

зв’язків з громадськістю 
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райдержадміністрації                                                        Галина ЧАЙКІВСЬКА 
         

      

     Папала Людмила 

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


