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На роздоріжжі двох тисячоліть стою,
А їх вітри не гріють душу…
В.Кіріндась

Кіріндась Володимир Григорович – поет, активний громадський
діяч, публіцист, популяризатор літератури на Тернопіллі, народився 1
серпня 1935 року на мальовничій
Чернігівщині у Срібному в селянській
сім’ї. Закінчив Срібнянську середню
школу (1954 р.) та Київський
політехнікум зв’язку
(1963 р.). З
1954 до 1957-го року проходив дійсну
військову службу. Потім працював у
галузі зв’язку , заступником начальника районного вузла зв’язку в Збаражі, Корюківці
Чернігівської області, Теофіполі Хмельницької області, знову
у Збаражі. Більше 10 років працював інженером з охорони
праці і пожежної безпеки районного вузла електрозв’язку,
центру електрозв’язку №4 у Збаражі (до 25 червня 2001 року).
Очолював у Збаражі Оборонне товариство, обирався
заступником голови Збаразької міської ради.
Збараж став другою батьківщиною, де і розпочалося
входження у світ поезії та журналістики.
Із 1998 року – член Національної спілки журналістів
України, член обласного літературного об’єднання при ТТО
НСПУ та літературно-мистецького клубу «Золота троянда»
(м. Хмільник, Вінницької області), член районної
літературно-мистецької студії «Рушник».
Друкувався як критик та рецензент, поет у місцевій,
обласній, центральній пресі: «Народне слова» («Колгоспне
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життя»), «Свобода», «Вільне життя», «Тернопіль Вечірній»,
«Селянська доля», «Вісник історії краю», «Демократична
Україна», «Срібнянщина», «Амвон», журналах «Київ»,
«Дзвін» та інших виданнях.

Петро
Перебийніс
вручає
членський квиток НСПУ Івана
Горбатого Володимиру Кіріндасю.
13 листопада 1999р. м. Збараж

У 1997 році вийшла поетична збірка «Болюче слово
висію», у 2000 році – «Істина, що зорить», 2006 рік –
«Мелодія літа».
Багаторічні пошуки істини, суті життя сформували
неординарну особистість із своєрідними філософськосвітоглядними переконаннями.
Характеризуючи творчість Володимира Григоровича,
визначаючи слабкі та сильні аспекти у ньому, класик
української поезії Петро Перебийніс відзначив, що, попри
«невдале і недовершене», «зблискує у його слові та іскра
доброї душі, яка зігріває, викликає віру і довіру… Слово його
щире, чесне, і чисте».
Кожна його робота – приємна несподіванка для
шанувальників літературного слова. У його творчості вдало
поєднується громадянська та інтимна лірика. Маючи тонку
поетичну натуру, Володимир Григорович власними віршами
повертає усіх нас у роки юності.
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В. Кіріндась – ініціатор відкриття пам’ятної дошки
письменнику Івану Романовичу Горбатому та найменування
вулиці в його честь у селі Заруддя на Збаражчині. Опрацював
творчу спадщину та підготував до друку збірку новел
письменника-журналіста Василя Гриба «Незакінчена новела».
Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії імені
Братів Богдана і Левка Лепких. Почесний громадянин м.
Збараж.
На життєвому шляху Володимира Григоровича було
безліч перепон, поразок і втрат, невдач і розчарувань, образ.
Але це не зламало поета, навпаки – загартувало, вселило дух
боротьби з консервативністю, закостенілістю сьогочасного
суспільства.

Творчість Володимира Кіріндася
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