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«Мінялися епохи, покоління,
Лиш не мінялося воно –
В своїй красі завжди нетлінне
Моє замріяне село…»
П. Перебийніс
Благословенна земля українська… Овіяна таємницями її
багатотисячолітня історія.
Ідуть роки, проходить життя, підростають нові
покоління, які творять і творитимуть майбутнє краю, неньки України.
Однією з характерних рис життя сучасного суспільства є
звернення до своїх коренів, інтерес до вивчення історії рідного
краю.
Що ж про тебе розказати рідне село? Чи про твою
історію, чи культуру, чи про твоїх людей? Напевно, про все по
порядку.
Вищі Луб’янки – славне, цікаве та старовинне село.
Перша писемна згадка – 1463 рік. Для кожного, хто тут
народився, воно стало рідним, бо як затишно повертатися туди,
де набирався сили й розуму, щоб помандрувати в широкий світ
із засвоєними людськими цінностями – маминою піснею і
нелукавим батьковим почуттям, дідусевими казками і
бабусиними вишиванками, і незрадливістю рідного слова, де
тебе зустрічають з радістю, привітністю і любов’ю.
Моє село – це частина моєї України. Його доля – це
багатоголоса симфонія нашої історії. Отже, вслухаюся у
голоси історії мого села Вищі Луб’янки.
Рідне село. Починається від батьківського порогу, стежки
від рідного дому, тополі стрункої біля воріт, калини під вікном,
барвінку хрещатого, який стелиться ніжно в саду. А ще
починається воно з прадавніх коренів нашого роду.
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Рідний край – це мала Батьківщина, частина нашої
неньки – України.
Батьківщина – це те місце, де народилася людина, де
промайнуло її дитинство із дивом-казкою, матусиною піснею,
батьківською ласкою. Батьківщина – це рідний дім, де завжди
з любов’ю чекають нас наші рідні. Батьківщина – це стежка, по
якій ти пішов до школи.
В даному посібнику зроблена спроба по можливості
щонайповніше описати історію села Вищі Луб’янки, його
видатних людей.
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Географічне положення
Село Вищі Луб'янки належить до невеликих сіл
Тернопільської області Збаразького району. Село розташоване
в південно-східній частині району і межує з такими селами:
Нижчі Луб'янки, Новий Роговець, Добромірка, ЧагаріЗбаразькі, Максимівка і Кретівці. Село Вищі Луб'янки
знаходиться на березі річки Слотівки, яка через 4 км. впадає в
річку Гнізну.

Географічні координати села: 49°39'35'' пн.ш. і 25°51'19''
сх. д. Село знаходиться на схід від районного центру – міста
Збаража на відстані 7 кілометрів і на північний схід від
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обласного центру – міста Тернополя на відстані 25 км [4]. Село
знаходиться 9 км. від залізничної станції. Перші письмові
відомості про село датуються 1463 роком. Площа с.Вищі
Луб'янки становить 25 км2.
Територія Вищелуб'янківської сільської Ради становить
2 705 км2, до якої входить с. Новий Рогівець і хутір Ліски.
Кількість населення 1373 осіб. Поштовий індекс – 47362.
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Геологічна будова, рельєф і корисні
копалини
Село Вищі Луб'янки розташоване в межах ВолиноПодільської плити, яка є частиною давньої Східноєвропейської платформи.
На території села поширені породи неогенового періоду.
Неогенові відклади представлені нижнім неогеном (міоценом). Тут поширені пісковики, кварцові піски, мергелі,
вапняки. Територія села покрита четвертинними відкладами –
леси та лесоподібні плейстоценові відклади (суглинки,
супіски), еолові і еолово-делювіальні з горизонтами похованих
грунтів.
Територія села Вищі Луб'янки розташована на Подільській височині. Рельєф його рівнинний. Село розташоване
на Східно-Подільському плато, що межує з північно-східним
схилом Товтр. Його поверхня слабохвиляста. Абсолютні
висоти досягають 350 метрів На південному сході знаходиться
найвища точка – гора Могила з абсолютною висотою 385 м.,
вона знаходиться на межі сіл Вищі Луб'янки, Чагарі-Збаразькі
і Максимівка. Значний вплив на формування поверхні села в
сучасний період має діяльність людини. Ця діяльність може
бути як позитивною (закріплення схилів, запобігання
ерозійним процесам і зсувів), так і негативною (неправильна
оранка схилів, горбів і долин, що призводить до зростання ярів,
розробка кар’єрів тощо). Проте люди стараються боротися з
ярами – насаджуються дерева.
У східні частині села видобували пісок, який
використовували у будівельних цілях. Але з часом запаси піску
вичерпалися і родовище закрили.
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Кліматичні умови
Територія села знаходиться в межах
помірноконтинентального клімату із нежарким літом, помірною зимою
і достатньою кількістю опадів. Він сформувався під впливом
різноманітних чинників. Головним із них є географічна широта
з якою пов’язана висота сонця над горизонтом і величина
сонячної радіації, що надходить на поверхню області. Висота
сонця над горизонтом в червні в полудень досягає 63-65°, у
грудні 17-19°, а в дні рівнодення – 40-42° [18].
На клімат має вплив рельєф. Існують відмінності в
температурах повітря, кількості опадів, напрямі та силі вітру у
різних частинах області на межиріччях і в долинах рік, на
горбогір’ях і зниженнях.
Середньорічна температура в селі коливається від 6,8°С
до 7°С. Найтепліший місяць – липень, найхолодніший – січень.
Улітку середня температура становить 18,0°С – 18,5°С, а
взимку – -5°С – -6°С. В окремі дні влітку спостерігається
температура до +36°С, а взимку зафіксовано мінімум із
температурою -27°С.
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В усі пори року територія області перебуває під впливом
циклонів, які формуються над Атлантичним океаном.
Вегетаційний період триває 205-209 днів. Він
починається з квітня і триває до кінця жовтня [8].
На території села випадає достатня кількість опадів –
близько 600-650 мм. Найбільша кількість опадів випадає
влітку, найменша – узимку. Село знаходиться у своєрідній
долині, тому як правило більшість грозових злив оминають
його. У літній період часто бувають зливи, нерідко – грози, а
іноді – град. Сніговий покрив створюється в другій половині
грудня і тримається, як правило, до першої декади березня.
Товщина його незначна (8-10 см, інколи 22-26 см.). У другій
половині зими нерідко бувають завірюхи, ожеледиця.
Упродовж року переважають північно-західні та
північно-східні вітри. Швидкість вітру коливається в
середньому від 4,5 до 6,5 м/сек. Сильні вітри (понад 11 м/с)
дмуть рідко, найчастіше – узимку й навесні.
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На території села чітко виділяються пори року. Зима
настає тоді, коли середньодобова температура опускається
нижче від позначки 0◦С. Вона коротка і м’яка з частими
відлигами. Кількість днів зі сніговим покривом досягає 60-80.
Відлиги і різкі коливання температур взимку і на початку весни
нерідко наносять школу озимим культурам [15].
Весна починається із другої декади березня, після
переходу середньодобової температури через 0◦С, і триває до
останньої декади травня, після переходу середньодобової
температури через 15◦С. Погода навесні дуже мінлива: нерідко
тепло раптово змінюється різким похолоданням і навпаки.
Повторні похолодання у квітні-травні, викликані вторгненням
північних вітрів, призводять до приморозків. Весна
закінчується тоді, коли цвітуть конвалії та акації.
Літо починається в кінці травня і триває до другої декади
вересня. У першій половині літа часто бувають короткочасні
зливи, велика кількість опадів. Іноді випадає град, який
супроводжується сильними вітрами, що завдає неабиякої
шкоди сільськогосподарським культурам. Закінчується літо
достиганням ожини.
Осінь триває з вересня до кінця листопада. Перша її
половина відзначається погожими сонячними днями. Перші
заморозки починаються в середині жовтня. Уже наприкінці
цієї осені інколи випадає сніг і на дорогах буває ожеледиця.
Достатнє зволоження, сприятливий температурний
режим створюють режим створюють умови для вирощування
сільськогосподарських культур, зокрема озимої та ярої
пшениці ячменю, жита, вівса, цукрових буряків, картоплі,
овочевих і кормових культур.
На території села бувають кліматичні явища, які
негативно пливають на розвиток сільськогосподарських
культур. До них належать заморозки зливи, град тощо.
Заморозки є особливо небезпечними пізньої весни та ранньої
осені, бо призводять до вимерзання посівів.
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З розповідей найстаріших жителів села відомо про
стихійні явища, які були у нашому селі і завдали великої
шкоди, а саме:
 За часів правління Польщі – у літку випав сніг;
 1928 – була сильна злива і люди забирали до хати
поросят і телят;
 1944 р. – 5 квітня випав сніг.
 1946 р. – дуже сильна посуха. Врожай цього року
був дуже мізерний;
 1947 р. – випав на Покрови (14 жовтня) сніг і
лежав до кінця зими;
 1956 р. – сильний дощ на свято Вознесіння.
Старожили розповідають «Такий був дощ, що аж
вся птиця плавала»;
 1961 р. – випало багато снігу до 70 см;
 Зима 1964 р. – були дуже сильні морози;
 1967 р. – була сильна зима, випало багато снігу і
люди робили ходи в снігу, щоб дістатися до
худоби;
 Зима 1969 р. – випав сильний сніг ураз з
будинками;
 1972 р. – був сильний буревій, повалило багато
дерев і пообривало проводи. Дерева падали на
дороги і мішали рухатися транспорту;
 1974 р. – сніг засипав буряки і люди щоб вирвати
їх робили гаки;
 1987 р. – на Новий рік не було снігу, цього року не
було зими;
 Червень 1979 р. – на Зелені свята випав дуже
сильний град. Завдав шкоди культурним
рослинам, особливо пшениці;
 1992 р. – була рання весна і люди на початку
березня орали городи;
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20 листопада 1993 р. – був сильний мороз. Озима
пшениця втратила врожайність, а після морозу в
грудні – січні ще орали городи;
18 вересня 2001 р. – був сильний мороз. Змерзли
всі сільськогосподарські культури;
24 червня 2002 р. – був сильний град, який завдав
великої шкоди: з будинків позривало дахи,
повибивало вікна, зернові культури і овочі були
змиті і притовчені градом;
2002 р. – два літніх місяця не випадав дощ. Була
посуха і багато рослин загинуло;
2003 р. – був сильний приморозок і в людей змерз
увесь урожай.

Внутрішні води
Внутрішні води складаються із поверхневих та підземних
вод. Їхні запаси, особливості протікання залежать від клімату,
рельєфу, складу гірських порід. До поверхневих вод належать
ріки, озера, стави, водосховища, болота.
Через все село з південного-сходу на північний-захід
протікає річка Слотівка, яка впадає в річку Самець, що є
притокою р. Гнізни. Її довжина в межах села становить 2,3 км.
Річка бере початок в кінці села Вищі Луб'янки і протікає
долиною села і впадає в річку с. Нищі Луб'янки, де робиться
більш повноводною. Швидкість річки 2-3 м. на хвилину.
Колись ця дивовижна краса була глибока. Її глибина сягала 12 м, а ширина в деяких місцях біля 3-4 м. Зараз річка
перетворюється на болото, глибина приблизно 60 см., а
ширина 1 – 2 м, в деяких місцях 3 м. Річка Слотівка розділяє
село на дві частини Великий і Малий бік.
Чому ж річку назвали Слотівка? Достеменно не відомо,
але є декілька версій щодо назви річки. Одна із версій така: ріка
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брала свій початок від господарства де проживав пан Слота.
Можливо і тому ріку назвали Слотівка.
Не важко зрозуміти із слів людей похилого віку, що річка
в минулому була в кращому стані ніж зараз. До забрудненості
русла призвели сильні дощі і попадання у річку землі зі схилів,
а також люди викидають сміття і зливають каналізаційні
нечистоти. Про чистоту річки і її повноводність свідчить і те,
що вона мала багато джерел на яких споруджувались прачки.
Одна із прачок знаходилася, там де зараз проживає сім'я
Атаманець, вона була квадратної форми, глибина якої сягала
1,5 м і до якої із всього села жінки у вільний час ходили прати
вишиття, одяг. Друга маленька прачка знаходилася навпроти
сім'ї Похільчука, але після сильного дощу її замулило і більше
ніхто її не відновлював. А на річці навпроти сім'ї Твердого
щорічно на Йордань посвячували воду. Річка має 3 мости. Коли
сильні грози то річка сильно розливається, і мости затоплює. У
річки повільна течія, снігове і дощове живлення. Схили у річки
колись були круті, а зараз пологі. Найвищий рівень води
спостерігається навесні, під час танення снігів, найнижчий –
влітку. У минулому на весні при таненні снігу річка
розливалась і виходила із свого русла, чим спричиняла шкоду
жителям що живуть біля ріки.
Рослинний і тваринний світ невеликий. На берегах річки
ростуть красуні села: верби, тополі, бузок. Водяться: ондатри,
жаби (колись було досить риби). Літом на річці купаються
домашні качки, гуси.
Серед усієї
мальовничої краси
села Вищі Луб'янки – Луб'янецький
ставок, який розташований на півдні
села
неподалік
Татарського шляху. Він славився
своєю незрівняною красою.
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Колись в цій долині було 3 ставки. До сьогоднішнього
часу залишивсь тільки один, два інших висохли.
Там водяться: жаби, тритони, ондатри, нутрії, дикі качки.
Серед риб були: раки, карасі, окуні та багато інших риб. Серед
рослин є лепеха, сирогіз, очерет, а також біля берегів ростуть
верби.
Колись ставки були глибокі і широкі. Їхня глибина
досягала 4-5 м, а ширина 90-100 м. Вода була чиста без намули
і різного сміття.

Ґрунтовий покрив
Сучасний ґрунтовий покрив сформувався під впливом
ґрунтотворних порід, рельєфу, клімату, рослинного покриву
та господарської діяльності людини.
На території села найпоширенішими є чорноземи типові,
які одночасно є найродючішими ґрунтами. Вони утворилися на
лесах і лесоподібних щілинках. Ці ґрунти мало гумусні (4-4,5%
гумусу), лише подекуди – середньо гумусні (до 8% гумусу).
Глибина гумусового шару – 80-90 см. Мають сприятливі умови
для вирощування сільськогосподарських культур, добре
забезпечені поживними речовинами.
На знижених формах рельєфу (балках, терасах рік)
незначні ділянки займають лучно-чорноземні ґрунти. Ці
ґрунти мають глибокий гумусовий шар (до 120 см), значну
кількість гумусу 95-6 % і поживні речовини, що створюють
сприятливі умови, для вирощування сільськогосподарських
культур.
Ґрунтовий покрив села сприятливий для вирощування
сільськогосподарських культур. Значної шкоди родючості
ґрунтів завдає водна ерозія, інтенсивне розорювання схилів,
горбів. Для зменшення ерозійних процесів насаджують
полезахисні лісосмуги, проводять поперечну оранку схилів.
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Рослинний і тваринний світ.
Рослинний і тваринний світ дуже різноманітний,
оскільки територія села лежить в лісостеповій зоні
На території села є ліси. Це мішані ліси.
Найпоширенішими деревами є: сосна, береза, дуб, граб, бук,
ясен, осика, тополя, явір. У підліску зустрічаються: ліщина,
горобина, вовчі ягоди, калина, глід. Найнижчий ярус лісу
становлять мохи.
На луках ростуть ромашки, волошки, маки, мати-ймачуха, пирій, чебрець, осока. Багато лікарських квітів:
звіробій, подорожник, чебрець та інші.
Конвалію та підсніжники, що зустрічаються в лісах,
занесено до Червоної книги України.
Тваринний світ представлений в основному лісовими і
степовими видами. У лісі можна зустріти зайця, їжака, лисицю,
косулю, борсука. Серед птахів найпоширенішими є: круки,
ворони, сороки, граки, зозулі, дятли, солов’ї, горобці, шпаки.
Взимку до людських осель прилітають снігурі та синиці. На
луках можна побачити лелек, які чатують на свою здобич –
жаб.
На полях водяться миші, полівки, ховрахи та хом’яки.
У період пізнього літа та осені настає період збирання
грибів. Найбільш поширеними є: маслюки, опеньки, печериці,
лисички, сироїжки, зустрічаються і отруйні гриби – мухомор,
опеньок сірчано-жовтий, бліда поганка.

Населення
Тернопільщина належить до територій із дуже давнім
заселенням. М’який клімат із достатнім зволоженням,
рівнинна територія, наявність горбів і терас для стоянок, значні
лісові масиви із звіриною та ягодами сприяли активному
заселенню цієї території в давнину. Вчені відносять початки
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заселення нашого краю, як частини лісостепу України, до
раннього палеоліту (150 тисяч років тому). Поселеннями були
мисливські племена, які полювали на дичину в лісах,
займалися рибальством і збиральництвом, проживаючи у
стоянках [7].
У сучасний період в Тернопільській області відбулося
зменшення людності міських і сільських населених пунктів
через значні обсяги еміграції та природне скорочення
населення.
Зменшується населення і в селі Вищі Луб'янки
Збаразького району. Зараз чисельність населення становить
1373 чоловіки. Про зменшення кількості населення свідчать
дані таблиці 1. У селі більше проживає жінок, ніж чоловіків.
Станом на 2011 рік у селі проживає 777 жінок і 596 чоловіків,
тобто 57 % від всього населення становлять жінки, а чоловіки
43 %. Така тенденція спостерігалася з давнини. У дитячому віці
хлопчиків більше ніж дівчаток. Але у середньому і старшому
віці жінок стає більше, це зумовлено вищим показником
смертності чоловіків, більшою кількістю мігрантів серед них.
Таблиця 1

Чисельність населення та статева структура села
Вищі Луб'янки*
Рік
1991
1992
1994
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

Загальна
кіль-кість
населен-ня
(осіб)

Жінок

1490
1531
1538
1541
1524
1475
1482
1461
1420
1399

830
818
856
833
830
803
808
797
795
780
16

Чоловіків
660
693
652
708
694
672
674
664
625
619

2011
1373
777
*) Дані Вищелуб'янківської сільської Ради
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Також зменшенню кількості населення сприяють
міграції. Сучасні міграції населення мають соціальноекономічні причини. Щороку певна кількість працездатного
населення виїжджає з села на заробітки, деяка частина з них,
виїжджають на сезонні роботи у Росію, Польщу, Чехію,
Велику Британію, Грецію, Іспанію, Італію, Португалію.
Також приріст населення, який, на жаль, на сьогоднішній
день є від’ємним, тобто помирає більше людей, ніж
народжується. Природній приріст с. Вищі Луб'янки в 2011 році
становив -8 %. Це можна побачити із діаграми.

Природне скорочення населення села Вищі Луб'янки у 1990 –
2011 рр. (осіб) (за даними сільської Ради станом на 1.01.2012р.).

Кількість дворів у селі з кожним роком збільшувалася, в
1980 р. було 474 двори, в 1995 – 476 дворів, а на даний час в
селі 482 двори. Про збільшення кількості дворів свідчать дані
графіка.
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Кількість дворів села Вищі Луб'янки (за даними сільської
ради станом на 1.01.2012 р.).

Кількість шлюбів у селі також невпинно скорочується.
Найбільше в селі працездатного населення. У віковій
структурі населення можна виділити 3 групи:
1) діти і підлітки (до 16 років);
2) працездатне населення (жінки 17-55 років, чоловіки 17-60
років);
3) люди пенсійного віку.
У віковій структурі с. Вищі Луб'янки найбільша кількість
працездатного населення (648 осіб), найменша кількість дітей
і підлітків (278 осіб). Останніми роками частка дітей і підлітків
зменшується, а збільшується кількість пенсіонерів, у зв’язку із
зменшенням народжуваності.
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Вікова структура населення с. Вищі
Лубянки (за даними сільської ради)

33%

20%

діти і підлітки
працездатне
населення
люди пенсійного віку

47%

Середній вік тривалості життя людей: чоловіків – 60
років, жінок – 67 років. Найстарішій жінці (на сьогоднішній
день) виповнилося 95 роки, а чоловікові – 85 років. В селі Вищі
Луб'янки є люди, які входять до пільгової категорії населення,
про це свідчать дані таблиці 2.
Таблиця 2.

Пільгові категорії населення*
Назва пільгової категорії
Кількість осіб
Діти інваліди
Молоді інваліди
Діти напівсироти
Учасники війни
Реабілітовані
Члени сімей загиблих
Учасники боротьби ОУН-УПА
Ветерани праці
Учасники бойових дій
Інваліди війни І гр.
Інваліди війни ІІ гр.
Інваліди армії
Чорнобильці
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6
4
9
110
30
8
8
125
9
2
5
1
7

*) Дані Вищелуб'янківської сільської Ради за 2008 рік
Більша частина населення – українці. Є кілька поляків.
Такий склад населення сформувався під впливом політичних
та соціально-економічних умов і зазнавав у процесі
формування постійних змін. В першій половині ХХ ст. в США,
Канаду, Австралію виїхало 16 родин.

Історико-географічні умови й
чинники виникнення, становлення
й розвитку с. В. Луб'янки
Перша писемна згадка про село датована 1463 роком, в
історичних документах відоме з 1564 року. В народі зберігся
переказ, який говорить про походження назви села.
На території села росли ліси і було багато лип. Жителі
Збаража йшли в ліс і стягували з липи кору. Кора була потрібна
для домашніх потреб: майстри її сушили та використовували
при спорудженні драбин для возів, а шевці – на підошви для
чобіт. Кору лип називали «луб’я», і цю місцевість, де стягували
луб’я називали Луб’янками. Сама назва виникла раніше від
існування села.
Даний ліс одержав великий магнат, прізвище його не
збереглося. Він побудував у лісі будинок. У цьому будинку
жив лісник, який охороняв ліс. Будинок був побудований на
кордоні між Вищими і Нижчими Луб’янками. Пізніше цю
територію заселили люди, які працювали на магната. Ті
мешканці, що будувалися на схід від хати лісника, на вищому
покладі ґрунту, назвали своє поселення Вищі Луб’янки, а ті які
будували на захід від лісника – Нижчі Луб’янки.
В селі також з покоління в покоління передається ще одна
легенда про назву села, яку люди переповідають.
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…Колись давно на місці села нашого ріс старий,
престарий ліс. У ньому від людського ока у зелені дерев
заховалася хатиночка лісника. І була в того лісника донька. Ой,
яка гарна, яка красива, як писанка. Де вона ту вроду взяла?
Дівчина, як наливна груша. Скільки хлопців сватались до неї.
Заходили й збаразькі, й скалатські, і зборівські, а вона ні й ні,
всім відмовляла. Батьки журилися, стали тихенько докоряти їй.
А вона:
– Ще той не народився, щоб зі мною одружився.
Якось в тих сторонах блукав козак, десь мав бути, з
Дністрових степів. Ото шукав він лісове джерело. Бродив, коли
чує спів дівочий та такий милий. Пішов козак на той голос і
зайшов до лісника на подвір’я. Як побачив красуню, став, мов
заворожений. Дівчині також сподобався чорновусий парубок і
серце своє віддала йому. Одружилися вони і щасливо жили.
Серед краси лісової голубляться, воркують, як ті горлиці
сизокрилі. А від людського ока нічого не скриєш. Десь хтось
за малиною, хто за грибами ходив, хто води просив. І говорили:
«Ой, гарно живуть, як файні полуб'янки, ще не бачили, щоб
чоловік та жінка так любилися». І стали називати село
Луб’янки. Ото від любові пішла назва нашого села…
Основним заняттям жителів села В. Луб’янки було
сільське господарство, вирощували зернові культури,
розводили корів, свиней, кіз, овець, домашню птицю.
Спочатку Вищі Луб'янки входили до Волинського
князівства, а з 1199 р. до Галицько-Волинського.
Після падіння цього князівства Збаражчиною оволоділи
литовські князі Вітольд і Свидригайло, а в 1357 р. захопили
польські феодали. Після Люблінської унії, в 1569 р.
Збаражчина остаточно переходить до Польщі. В 1434 р.
польський король подарував Збаражчину Неовізьму Федькові,
а той у 1463 р. передав своєму сину Василеві, який почав
іменувати себе Збаразьким.
Розкішні та найбагатші луб'янецькі ліси, родючі поля –
все це принаджувало іноземців, і тому вони не один раз робили
набіги за медом і молоком.
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Скільки лиха і горя довелося зазнати нашій рідній землі.
Вся історія нашого села – це історія боротьби проти іноземної
навали, оборони рідної землі, мови і культури.
Біля нашого села проходив головний шлях, який
з’єднував Збараж із сходом – це Татарський шлях, якого
називали «чорним» шляхом. Він з’єднував КримКонстантинів-Підволочиськ-Зборі-Сокаль-Львів. Не один раз
тут лютували татарські орди, руйнували село, забирали
молодих в ясир, а дітей і старих вбивали.
В 1589 р. татари в друге напали на нашу землю. З того
часу замок, що знаходився в селі Старий Збараж, зруйнований
татарами, не відбудовувався, а князь Юрій Збаразький, у 1613
р. побудував новий замок, що зберігся ще й досі.
Оскільки Юрій Збаразький не мав нащадків, то замок
перейшов у руки князів Вишневецьких.
У 1631-32 р. вся Збаражчина була охоплена повстанням
проти царів і єзуїтів. На сході піднімалась заграва народних
повстань. Це козаки під проводом Богдана Хмельницького, в
1648 р. громили польську шляхту під Пилявцями.
В травні 1649 р. поляки знову укріпилися в замку.
19
червня сторожа донесла про наступ козаків, а вже 30 червня
1649 р. козацька кіннота і загони татар розбили 2 тис. польську
піхоту. Штаб Б. Хмельницького знаходився в Луб'янках. Під
час наступу на Збараж полковник Іван Богун тяжко поранений,
а полковник Морозенко загинув. Кільце все звужувалося.
Серед шляхти почалась паніка, не вистачало продуктів. І
тільки через зраду хана Іслан-Герея під Зборовом, облога
Збаража була знята.
В 1651 році татарська орда вдерлася на Збаражчину і
зруйнувала Збараж і навколишні села, в тому числі с. Вищі
Луб’янки, багато людей татари забрали в ясир.
У 1772 р. с. Вищі Луб'янки знаходилося під владою
Австрії. Але протягом 1810 – 1815 років Збараж, в тому числі
Вищі Луб’янки у складі частини Тернопільщини, на підставі
Шенбрунського трактату входили до Росії, а за Віденським
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договором 1815 року знову відійшли до Австрії. Відомо, що
жителі Луб'янок брали участь у битві 1812 р. під Бородіном.
На довгі роки село потрапило під владу австрійської
монархії. Це був період поступового розпаду феодальних
устроїв і зародження капіталістичних відносин, період
безземелля і зубожіння основної маси селянства.
В 1880 р. проживало 1527 чоловік. На їхню долю
припадало 4722 морги поля. Тим часом у поміщицькому
володінні перебувало 1615 морги орної землі, 207 моргів
пасовищ, 1592 морги лісу.
В 1902 р. в селах
Нижчих і Вищих Луб’янках
відбувся страйк селян.
Газета
«Громадський
голос»
так
змалювала
картину назрівання цього
страйку: «Колишуться від
подиву вітру буйні панські
лани, достигають поволі і
ждуть жнив. Пани вже роблять розрахунки, а тим часом над
тими ланами повисло, немов градова туча, або чорна хмара
сарани, грізне марево хлопського страйку і кладе чорний
штрих впоперек панських розрахунків. Працьовите
«бидлятко», що сотні літ покірно обробляло панські лани,
тепер ані руш не хоче пріти і мозолити руки за 12 крейцарів».
Поміщик змушений поступитися перед такою силою. Якщо до
цього за збирання жита він платив десятим снопом, пшениці і
ячменю – дванадцятим снопом, вівса – п’ятнадцятим, то після
страйку селяни стали одержувати дев’ятий сніп.
Не жили, а ледве животіли десятки селянських родин
наших Луб’янок. Поодинці та з сім’ями покидали свої рідні
оселі і їхали за океан шукати кращої долі і щастя, чого тут
важко було знайти. Лише в перші роки ХХ ст. в США, Канаду
і Австралію виїхало 16 родин.
Перша імперіалістична війна принесла багато горя і
страждань нашим селянам. Через село не раз проходили
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австро-угорські та польські війська які займалися грабунками,
знущалися над мирним населенням. Чимало місцевих жителів
загинуло.
Панська Польща знову
оволоділа
західноукраїнськими землями. Майже 20 років польський
буржуазний уряд жорстоко
знущався з селян, чинив
різні утиски населення.
Знову
найкращі
і
найродючіші землі потрапили до поміщиків, церкви і
польських колоністів. Досить сказати, що лише у хоромах
поміщика Бубера, у володіннях якого були кращі землі Нижчих
і Вищих Луб’янок, працювало 64 батраки. В нього було 18
жилих і господарських будівель, 57 коней, 46 корів,
спиртзавод, де постійно працювало 18 чоловік. Після 1920
року поміщик Бубер розпарцелював частину земель, де було
поселено польських колоністів.
1929 рік був роком загальної кризи капіталізму в усіх
країнах Європи і Америки. Вона зачепила і панську Польщу.
Польські поміщики не мали змоги збувати свій товар. Щоб
знайти вихід з цього становища, пани почали страхувати
скирти із збіжжям, а потім самовільно підпалювали їх,
звалюючи всю вину на
передових селян. Це робив і
наш пан Бубер. В цей час
почався економічний рух,
який
переплітався
із
національно-визвольним
рухом.
У 1934-1939 рр. село Вищі
Луб’янки
було
центром
сільської гміни Збаразького
повіту
Тарнопольського
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воєводства Польської республіки, до складу якої входили
сільські громади: Чагарі Збаразькі, Добромірка, Грицівці,
Кретівці, Нижчі Луб'янки, Вищі Луб'янки, Новий Роговець.
Налічувалось 1524 житлові будинки.
17 січня 1940 року ґміна ліквідована у зв’язку з
утворенням Збаразького району.( https://uk.wikipedia.org/wiki/Вищі_Луб%27янки_(ґміна)).
В 1938 році десятки безземельних і малоземельних родин
одержали землю, стали повновладними господарями своєї
долі. Це такі, як Пастушенко Володимир, Фершлядин Іван,
Козар Тадей, Мар'яш Іван та Григорій, Бочар Іван та інші.
У вересні 1939 р. Червона Армія вступила на землі
Західної України. У селах Збаражчини почалися сталінські
репресії. Було знищено в таборах, у підвалах КДБ багато
людей. Кращих господарів села було вивезено в Сибір.
Боротьбу за незалежну вільну Україну очолив Степан Бандера.
У рядах Бандери боролися і вихідці з Луб’янок.
6 липня 1941 року німці вже були в нашому селі. Багато
односельчан стали на захист своєї Вітчизни. В цей страшний
час з села влилося понад 30 людей в ряди Червоної Армії.
Серед них Бочар Дмитро, Зажинський Михайло, Перчишин
Дмитро та інші. Масовий терор і грабіж принесли трудівникам
села фашисти, яким активно стали допомагати в цьому
українські буржуазні націоналісти. Вони почали гоніння за
активістами села. Це вони вирішили вислати в Німеччину
колишнього голову сільради Мар'яша Григорія, секретаря
Мулика Терентія та агента фінансів Бочара Івана. Понад 20
юнаків і дівчат села гітлерівці вивезли на примусові роботи в
Німеччину. Звірство окупантів не зламало волі людей до
свободи, до визволення.
В пам’яті односельчан назавжди збережеться липневий
ранок 1943 року. Через нашу територію проходило
партизанське з’єднання С. А. Ковпака, яке 6-7 липня 1943 року
перебувало в нашому лісі. Ними було вбито чотирьох поліцаїв
та кількох фашистських карателів. З метою увіковічення
пам’яті легендарного партизанського рейду С. А. Ковпака
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населення села обсадили тополями шлях, по якому проходили
партизани, а згодом і спорудили пам’ятний знак у
Луб'янецькому лісі за старанням колгоспу ім. Кірова та
товариства охорони пам’ятників. 6 березня 1944 р. село було
звільнено від фашистських загарбників. Від важких ран і
хвороб в 1944 році в нашому селі померло десять воїнів, які
були похоронені на місцевому кладовищі, а в 1953 році їх
останки було перевезено до братської могили в м. Збаражі. На
фронт пішли 257 чоловік і з них не вернулося 99 чоловік. Після
війни народ приступив до відбудови села.

Сільськогосподарське
виробництво
Основним заняттям жителів села Вищі Луб’янки було
сільське господарство. Після закінчення Великої Вітчизняної
війни народ приступив до відбудови народного господарства
села. Помітні зрушення сталися в сільському господарстві.
Цьому сприяв перехід селян до колективного господарства.
Так, у 1948 р. в с. Вищі Луб’янки було організовано колгосп
«Більшовицька перемога», цю назву він носив до 1973 року.
Першими фундаторами цього колгоспу були селяни-бідняки:
Козар Тадей, Станіш Стах, Брила Григорій, Боднар Григорій,
Левчук Григорій та ін. В колгоспі нараховувалося 2400 га всіх
сільськогосподарських угідь, з них 2200 га орні землі. Через
відсутність агрономічної науки та сільськогосподарської
техніки колгосп в перші роки свого існування одержував лише
по 9-11 центнерів зернових з кожного гектара посіву. Коли
з’явилася в колгоспі техніка, тоді стали запроваджувати
агрономічну науку, врожайність зернових з кожним роком
збільшувалася. Уже в 1960 році врожайність зернових в
середньому зросла до 23,5 ц. з 1 га. Колгосп в основному
спеціалізувався на вирощуванні зернових та технічних
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культур, а також на розведенні свиней та ВРХ. Першим
головою артілі був
Боднар
Григорій
Миколайович. Понад 18
останніх
років
до
об’єднання
артілі
«Більшовицька
перемога» з колгоспом
ім. Кірова працював
головою Левчук Г.С. За
цей період часу колгосп
досяг
високих
показників
в
усіх
галузях колгоспного вироб-ництва. Так, виробництво пшениці
з 10-12ц, зросло до 25-30ц, ячменю – з 10-11ц, зросло до 30ц,
цукрових буряків – з 180-200ц до 500ц і більше з 1 га.
За самовіддану працю ряд колгоспників та спеціалістів
господарства
були
нагороджені
урядовими
нагородами.
Серед
них
бувший голова колгоспу
Левчук Г. С. – нагороджений
орденом
Жовтневої
революції та орденом Знак
Пошани; бригадир рільничої
бригади Станіш С. І –
орденом Леніна і орденом
Трудового
Червоного
Прапора; комбайнери Кошіль Г. Г. та Кошіль І. С. – орденом
Знак Пошани. Інші колгоспники нагороджені медалями.
29 травня 1973 року колгосп «Більшовицька перемога»
був об’єднаний із сусіднім колгоспом ім. Кірова і став носити
назву ім. Кірова. Спочатку головою об’єднаного колгоспу був
Герой Соціалістичної Праці Тимофій Степанович Гевко, а з
лютого 1976 року очолив артіль – Петро Богданович Вовчук.
На території с. Вищих Луб’янок знаходилося три бригади (по
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колгоспу п’ять бригад), а також на території села була
розміщена тракторна бригада та свинокомплекс.
Вирішальною силою в розвитку і піднесенні артільного
господарства стала партійна організація, що була створена у
колгоспі «Більшовиць-ка перемога» в 1953 році. До її складу
ввійшли три комуністи, а саме: Пайонк В.Т, Левчук Г. С.,
Цісецький Б. П. Своїм першим невідкладним завданням
первинна партійна організація поставила землевпорядкування
і піднесення культури землеробства. За її ініціативою у
колгоспі було введено кілька сівозмін – польова, кормова та
овочева. Це дозволило позбутися строкатості посіву,
налагодилася система удобрення полів, піднеслася справа
насінництва. Почала вирощуватися озима пшениця
«Білоцерківська
198»,
«Миронівська
264»,
горох
«Білоцерківський 1» та інші нові сорти насіння. Це призвело до
збільшення виробництва зернових, овочевих та технічних
культур. Після об’єднання
колгоспів
партійна
організація зросла до 20
членів.
Секретарем
партійного бюро був
Савицький О. З.
Результатом
господарювання колгоспу
ім. Кірова за 1976 – 1978
рр. є наступні дані:
виробництво
валової
продукції зросло, порівняно за час дев’ятої п’ятирічки на 6,5%,
капіталовкладення із 2860 тис. крб. зросло за три роки десятої
п’ятирічки майже на 3 млн. крб. Якщо середньорічна
врожайність зернових у дев’ятій п’ятирічці становила до 25,2ц,
цукрових буряків – 439ц, то за 3 роки десятої п’ятирічки
врожайність зернових зросла на 2,5ц, а цукрових буряків – на
20 ц з 1 га ріллі. Виробництво м’яса на 100 га
сільськогосподарських угідь із 147 ц зросло до 240 ц.
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У першому (1976 році) десятої п’ятирічки працівники
нашого колгоспу прийняли такі соціалістичні зобов’язання:
1) по рослинництву –
довести валовий збір
зерна до 62 тис. ц,
цукрових буряків до
239,400 ц, картоплі до
27000 ц, овочів до
7500 ц;
2) по тваринництву –
виробити на 100 га
сільсько-господарських угідь: м’яса – 245 ц, молока –
1550 ц.
В 1986 році колгосп ім. Кірова розпався, з’явився новий
колгосп «Колос» головою якого став Дорогінський Іван
Сидорович, пізніше головою колгоспу був Бочар Григорій
Григорович. В 2000 році колгосп розпався остаточно.
Зараз колгоспу в селі немає, паї селян взяли в оренду
підприємства «Колосок», директор Грегоращук Б.Л. (667 паїв)
і «Оберіг добра» (20 паїв), обробляють землі та віддають
селянам певний відсоток від врожаю, деякі селяни самі
обробляють паї. Звичайно що це не є найкращий варіант, але
селяни не в змозі обробляти такі великі площі самотужки.
Колись оброблялися землі вручну, люди мали роботу, а тепер
землі обробляються новою сучасною технікою. На території с.
Вищі Луб’янки були розміщені такі приватні підприємства:
ПП «Джеміні», вирощування поголів’я свиней; ПП Козар Ігор
Теодорович, пилорама, СВГ «Колосок».
Розподіл земель, що належали до Вищелуб'янківської
сільської ради подано у таблиці 3.
Таблиця 3

Розподіл земель, які належали до Вищелуб'янківської
сільської ради
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Землі
ТОВ «Довіра»
Резервний фонд
Приватний сектор
Заклади культури, охорони
здоров’я, освіти
Підприємства промислові
Транспорт і зв’язок
Пам’ятники
Землі загального користування
Лісогосподарські підприємства
Землі запасу

Площа, га
1204, 82
38,5
1012,65
6,72
0, 19
3, 62
0,40
34,0
227,0
177,03

Таблиця 4

Розподіл земель по землекористувачах, власниках землі та
угідь станом на 01 січня 2012 року
(за даними сільської ради).
Землекористувач-орендар
Громадяни, яким надані землі
Фермерське господарство «Колосок»
Орендатор Парій М. І.
Орендатор Парій Б. І.
В стані заключення договорів
Ділянки для ведення товарного
виробництва
Паї самостійно обробляються
Особисті підсобні господарства
Ділянки для будівництва та
обслуговування ж/б

Площа, га
2259,5900
985,0
1,52
1,53
152, 99

Ділянки для сінокосіння і випасання

187,0
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449,04
264,22
524,6
103,9

Заклади, установи, організації
Промислові та інші підприємства
Підприємство та організації
транспорту
Лісогосподарські підприємства
Землі запасу та землі не надані
Землі запасу
Землі резервного фонду
Землі загального користування
Всього

2,79
0,19
3,62
227,0
211, 81
80,91
58,50
72,40
2705,0

Заклад освіти (школа)
«Життя не чекає: воно кличе нас до роботи, і доля, щастя
нашого народу залежать від того, як ми переведемо в життя
дороге, велике гасло: вільна національна школа для виховання
вільної, свідомої, дужої нації.» (С. Русова)
Згадаємо дещо з історії розвитку освіти у селі Вищі
Луб’янки. 1878 р. – в селі організовано чотирикласову школу.
Учителями були Парфус, Каменський, Степан Старицький та
Адольф Струтинській. Село дало українській громаді
декількох студентів, що закінчили вищі школи: о. Григорій
Хомицький, о. Семен Чепіль, о. Григорій Яструбецький, Іван
Храпливий та Антін Сторож.
Початкова школа була безоплатна, щоб дальше вчитися
за навчання треба було платити. Лише половина селянських
дітей ледве закінчували початкову школу, а решта з 2-3 класів
відсівались і йшли в найми до куркулів за «пастушка».
Викладалися в школі усі предмети, крім українського читання,
навчання велося на польській мові. Дітям ця мова була
малозрозумілою, а тому успішність дітей була низькою. По 1015 і більше учнів залишалися на повторний рік в одному класі,
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з них 5-6 і вдруге. Як правило друго- і третьорічники в
більшості випадків залишали школу.
В 1940 році було добудовано дві класні кімнати для
реорганізації початкової школи у семирічну. В 1940-1941
навчальному році уже працював п’ятий клас. Директором
школи-прогресівки, вірніше управителем була Стоцька
Євгенія Андріївна, родом із м. Збаража. В цьому ж
навчальному році в школі навчалося 145 учнів. Мікрорайоном
школи були села Вищі та Нижчі Луб’янки і Новий Рогівець.
Діти цих сіл навчалися у п’ятому класі. Вони охоче відвідували
школу, бо навчалися безоплатно і навчання проходило на
рідній українській мові.
Нова школа в селі Вищі Луб’янки збудована і здана в
експлуатацію 1 вересня 1969 року. Її будівництво розпочалося
з ініціативи правління колгоспу «Більшовицька перемога» та
виконкому сільської ради. Головою в цей час був місцевий
житель Левчук Григорій Степанович, а головою сільради –
Мариновський Петро Семенович.
У 50-60 рр. минулого століття держава зовсім не
будувала сільських шкіл. Але на той час існувала ініціатива
щодо будівництва сільських шкіл, або «народний метод».
Полягав він у тому, що громада села на свої кошти закладала
фундамент школи, а потім зверталася до держави з проханням
виділити кошти для повного будівництва. Саме так
розпочалося будівництво школи в с. Вищі Луб’янки.
На початку 60-х рр. було виготовлено документацію –
проект на будівництво школи. Це був проект № 260,
кошторисна вартість будівництва школи була приблизно
500000 крб.
Будівництво затягувалося, вартість будматеріалів зросла
і кошторис школи зріс до 1 млн. крб. За проектом будинок
школи мав вигляд букви «П». Щоб навчальні класи були
вікнами до сонця, проектанти «перевернули» план і головний
вхід до школи змінили. Контрольно-проектний документ був
виготовлений Тернопільським інститутом «Цивіль Діпробуд»
(автор проекту Л. Дубіжанський). Почали звозити блоки
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доброводівського каменю. Але здійснитись «народному
почину» не судилося. Держава не виділила грошей, а
придбаний камінь розтягли колгоспники, частину його забрали
на будівництво колгоспних приміщень.
Знову заговорили про будівництво школи в 1965 р. (в цей
час вже велося будівництво шкіл в селах Синява і Н. Луб’янки).
Тоді ж директором місцевої школи був призначений
Савицький О. З. Від документації (а це 4 широкоформатних
альбоми на 120 сторінок кожний) залишилися лише клаптики
розірваного паперу і відновити їх було важко. Знову виникли
проблеми: потрібно було зробити копію проекту школи і
потрапити в список будівництва шкіл по Тернопільській
області (до речі, на одну п’ятирічку планувалося по області
будувати лише 5 шкіл, а бажаючих було не менше 100).
Будівництво розпочалося в 1966 році. Генпідрядником по
будівництву став трест «Тернопільсільбуд» (директор П.
Мельник). Здійснювала будівництво Тернопільська ПМК
(директор І. В. Гулий). Першим виконробом був наш земляк
Березовський Володимир, а закінчував будівництво виконроб
Кавка С. І. Саме будівництво велося з великими труднощами
та школа була побудована. Урочисте відкриття відбулося 31
серпня 1969 року.
Хоч школа офіційно була здана в експлуатацію, за
будівельниками і їх суміжниками було виявлено цілий ряд
недоробок. Щоб усунути їх, потрібно було ще декілька місяців.
Та за тодішнього режиму районні партійні органи і влада
змушені були здати школу до 1 вересня. Тодішній директор
школи відмовлявся підписати акти прийняття приміщення
школи. Та тиск з боку партійних можновладців зобов’язував
його прийняти заклад. І тут знайшовся вихід: на роботу
прийняли Заяця Р. М. – за професією електрика, сантехніка,
муляра, столяра. Він трудився не покладаючи рук, і майже всі
недоробки було усунено.
Доклали чимало сил та енергії у будівництво школи наші
земляки мулярі: Смолій І. П., Парій С. О., Матвіїв М. Д.,
Москалюк М. М., Мороз І. Ф., Ліпніцький Т. С., Яремусь Р. І.,
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Сосовський М. І., Цісецький Ф. М, Білик С. Г.; майстри по
дереву: Галещук Т., Зажинський М., Трач Є., Сокальський С.,
Козар І., Петринко Г., Івоса С., Левчук Т., Слободян Г., Гінка
Г.
Після переходу учнів до нового приміщення виникли
нові проблеми: не вистарчало парт і столів, наочності. Вчителі
разом з учнями під керівництвом вчителя біології Чорної
Стефанії Миколаївни зайнялися благоустроєм шкільного
подвір’я: ставили бордюри, розбивали клумби, садили дерева,
кущі і квіти. У школі було відкрито 6 груп продовженого дня,
навчалося ній 240 учнів, працював 21 вчитель.
Пізніше Савицький О. З. перейшов на роботу в колгосп,
а директором школи став Яремишин З. М., його заступником –
Пискір В. О. З 1 вересня 1973 р. заступником директора
призначено Купчик О. П. За цей час були переоформлені
коридори школи новими стендами, оформлений методичний та
інші кабінети, школа перейшла повністю на кабінетний метод
навчання. За роки радянської влади школа випустила у світ 20
вчителів, 6 лікарів, з них – Литвинчук М. Д. кандидат медичних
наук, доцент, викладач Львівського державного медичного
інституту, десять чоловік середнього медичного персоналу,
чотири інженери, шість агрономів та людей інших професій.
У зв’язку з переходом Яремишина З. М. на посаду голови
сільської ради, школою став керувати Фецович Володимир
Васильович. За його керівництва територія школи була
обгороджена ме-талевою огорожею та обсаджена живоплотом.
Згодом Фецовича В. В. призначено директором школи в с.
Залужжя, і до керівництва школою повернувся Савицький О.
З., який пропрацював на даній посаді до виходу на пенсію у
1997 р.
З 1997 року директоркою школи стала – Левчук О. М., яка
починала свою педагогічну діяльність з посади старшої
піонервожатої, пізніше працювала вихователем групи
продовженого дня, вчителем матема-тики. Працюючи
директором школи, тісно співпрацю-ючи з батьківським
комітетом, маючи підтримку жителів села, протягом одного
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року Левчук О. М. сприяла побудові газової котельні.
Котельню будували господарським способом: батьки, вчителі,
учні та колгоспники. У фінансуванні цього об’єкту посильну
допомогу надавали колишні випускники, особливо Римар Н. В.
та ін.
З 2001 року
директором школи
став
Таращук
Василь
Степанович.
За
його керівництва
заасфальтовано
подвір’я
біля
школи,
відкрито
комп’ютерний
клас.
З 2012 року директором призначено Совик Івана
Володимировича. У школі працював високопрофесійний,
дружній педагогічний колектив, про що свідчить таблиця.
Список педагогічного колективу школи
с. Вищі Луб’янки
Прізвище, ім’я, поПосада
батькові вчителів
Совик Іван
Директор школи, вчитель
Володимирович
інформатики
Виклюк Наталія
Завуч школи, вчитель укр.
Ярославівна
мови і літер.
Наконечна Галина
вч. укр. мови і літер.
Ярославівна
Васьків Світлана
вч. англійської мови
Богданівна
Чорній Оксана
вч. світової літер.
Зеновіївна
Левчук Мирослава
вч. історії і географії
Михайлівна
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Стаж
роботи
4
28
30
7
17
29

Перчишин Ольга
Михайлівна
Мінцюк Галина
Михайлівна
Зрайчик Ірина
Михайлівна
Кудрявцев Павло
Олександрович
Мельниківський Андрій
Романович

вч. біології та хімії

11

вч. алгебри і геометрії

19

вч. фізики

15

вч. фізкультури

7

вч. музики

5

вч. образотворчого
мистецтва

3

вч. трудового навч.

6

вч. початкових класів

9

вч. початкових класів

20

вч. початкових класів

22

вч. початкових класів

18

педагог-організатор

21

вч. англійської мови

4

психолог

3

Панахида Марія Іванівна
Михайлечко Марія
Михайлівна
Бербих Тетяна
Василівна
Галиш Ганна
Володимирівна
Чепіль Ольга
Володимирівна
Ковальчук Стефанія
Андріївна
Мельниківська Марія
Тарасівна
Мельниківська Ганна
Богданівна
Козак Марія Іванівна

В школі створена «Світлиця», задум про створення якої
виник у 1991 році, коли у нашій країні почалось національнокультурне відродження. Учні школи і вчителі збирали
старовинний одяг, вишивки, старовині сорочки, рушники,
ліжники, речі хатнього вжитку, знаряддя праці. Кожен рік
«Світлиця» поповнюється новими експонатами, роботами
учнів, подарунками наших випускників і гостей.
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В «Світлиці» є наступні стенди:
1) Стенд «Національний одяг українців». На цьому стенді
зібрано старовинний одяг. Це старовинний костюм селянки
ХІХ століття. У цьому костюмі бабця вчительки брала шлюб.
Сорочки чоловічі на білому і чорному полотні. На чорному
полотні носили сорочки у час Великого посту або жалоби.
2) Стенд «Українська народна вишивка». На ньому ми
бачимо українські вишивки, давні і сучасні, вишиті нашими
учнями, їхніми бабусями, мамами. Тут і доріжки, і салфетки, і
подушки, і картини.
3) Стенд «Воскресни, писанко». Тут представлені рушнички,
якими накривали кошики, виставка писанок, Великодній
кошик.
У «Світлиці» є розділ «Народні промисли українців», у
якому представлені вироби з лози, плетений кошик з соломи,
дерев’яні ложки. Також знаходяться предмети народного
вжитку: терлиця, веретена, праски, праники, ціп, серп.
Кожен рік у школі проводиться Шевченківський
тиждень. Учні випускають газети і листівки, найкращі
знаходяться у «Світлиці». Також розміщена виставка робіт
випускниці школи Веселович Олі, це – намальовані картини,
вироби із бісеру, скла, шкіри.
У «Світлиці» проводяться фольклорні свята, уроки
народознавства, літератури, історії. Тут створено куточок
селянської хати, в якій є піч, бамбетель, скрині, лави.
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Заклади культури
У 1923 році в селі силами громадськості на території села
Вищі Луб’янки було збудовано клуб. Ініціатором цього був
Роман Пастушенко. При клубі працювала невелика бібліотека
на 250-500 пр. книг, при читальні діяли товариства «Січ» і
«Сокіл». Працював також драматичний та співучий гурток
(диригент Захарій Яструбецький), читальний гурток (керівник
Григорій Петравський) і діяв «Союз Українок» (керівник
Марія Мулик). Польські поліцаї намагалися за всяку ціну
придушити вогнище культури, забороняли ставити п’єси
деяких класиків української та російської драматургії,
відзначати історичні події, дати видатних українських
письменників, співати народні пісні.
В 1978 – 1979 рр. було реставровано клуб на 300 місць. У
80-х роках всі люди сходилися щонеділі до клубу на перегляд
кінофільму (крутив кіно Самотіс Григорій), а також на танці.
При клубі діяли різні гуртки.
В 80-х роках клуб стає будинком культури, керівником
призначено Мерещака Степана Тарасовича, він сумлінно
виконує свої обов’язки і до сьогодні.
У будинку культури активізувалася робота таких
масових колективів художньої самодіяльності: драматичного,
вокального ансамблю, змішаного хору, ансамблю народних
музик, духового оркестру. Було підготовлено багато виступів
окремих індивідуальних виконавців. При будинку культури
працює духовний оркестр, без якого не відбувається жодний
концерт і весілля.
У будинку культури за 2011-2012 рр. проводилися певні
ремонтні роботи: поміняно двері, вікна, поставлено 4
конвектори, зроблено стелю у головному залі. У будинку
культури є зала в якій знаходяться більярдні і тенісні столи, де
активно відпочиває молодь. Також в будинку культури є
актовий зал на 300 місць і знаходилась сільська бібліотека.
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Вже традиційними стали: новорічно-розважальні
програми "З Новим роком"; тематичні вечори, присвячені
вшануванню Т. Г. Шевченка; вечори до дня Матері; святкові
концерти до Дня Незалежності України; концерти, присвячені
Дню села і Дню молоді. Щосуботи для молоді організовується
дискотека. Мешканці села приймають активну участь в
культурному житті Вищих Луб’янок, їздять в сусідні села із
концертами та виставами.

Осередок Союзу Українок в
с. Вищі Луб’янки
У «Союзу Українок» більш як вісімдесятирічна історія. У
1938 році польський уряд ліквідував осередок Союзу Українок
за те, що вони проводили збори, присвячені річниці
проголошення самостійності України та річниці битви під
Крутами. Але у селі Вищі Луб’янки осередок діяв ще і у 1939
році. Ці прості жіночки, які мали лише початкову освіту,
гаряче вболівали за оновлення і очищення життя, за
відновлення і пропагування національних традицій,
християнської моралі. Вони сіяли у людські серця зерна любові
до свого краю, до України, до Бога і до людини.
Після того, як у наш край прийшли «червонозоряні
брати», осередок було ліквідовано. І тільки у 1991 році
осередок Союзу Українок відновив свою роботу. Головою
осередку було обрано Левчук О. М., секретарем – Наконечну
Г. Я., заступником голови осередку – Левчук М. М.,
скарбником – Гевко О. Я., вістовим – Гевко Г. Д.
Союзянки ставили перед собою завдання духовного відродження України: повернути людям, перш за все, нашій
молоді, дітям, історію рідного краю, звичаї нашого народу,
нашого рідного села, створення клімату доброзичливості,
відзначати пам’ятні і національні свята і дати. СУ
співпрацював з бібліотекою, церквою, з дитячими будинками.
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Організовували вертепи, концерти, вистави, вечорниці,
зустрічі з видатними людьми, репресованими, фестини.
СУ відновили традиційні збори, щоб було так, як
колись, як робили наші
бабусі й матері у 30-і роки.
Збирались кожної середи у
сільській бібліотеці. Радо
зустрічала своїх подруг по
союзу, завжди привітна,
доброзичлива господиня –
Леся Козак, завідувачка
бібліотеки. Тут вчили молодих ведення домашніх справ,
виховання дітей, а союзянка Сурмяк Марія навчала всіх
кулінарної майстерності.
Проводили українські вечорниці. Сценарії складали з
розповідей членів Союзу Українок 30-х років. Подібні
вечорниці проводились у селі більш як шістдесят років тому.
Почесним гостем на вечорницях був колишній житель нашого
села пан Ізидор Яремчук, член Конгресу українців Канади.
Цікавим для жителів села був вечір поезії гумору і сатири, який
був проведений союзянками у день проголошення
Незалежності України. Проводили ранок-зустріч з гостями із
Запоріжжя.
У 1994 році влітку в селі з ініціативи СУ відбулися
фестини. Їх сценарій було складено із спогадів союзянок 30-х
років. Свято відбувалося на сільському стадіоні, усі жителі
села у вишиванках сходилися на свято. Тут звучали старовині
і сучасні пісні, декламувалися вірші, звеселяли публіку
гумористи, проводились різноманітні ігри. Музика тривожила
душу, запрошувала до танцю всіх присутніх. Працював буфет
організований союзянками.
Любомира Бедрій створила при осередку дитячий хор,
учасники хору співали у церкві, що радувало всіх односельців.
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Членкині СУ брали участь в конкурсі духовної пісні у м.
Збараж, за що були нагороджені призом. Неодноразово також
вони виступали у м. Збараж на святкуванні Дня Незалежності.
У 1995 році головою СУ обрано Бедрій Л. І.,
заступником – Левчук О. М., скарбником – Кальбу Н.
Союз Українок тісно співпрацює з о. Михайлом Бедрієм,
церковним комітетом, сільською радою і членами Конгресу
Українських Націоналістів села. Усі разом брали участь у
підготовці та відзначенні 20-річчя легалізації УГКЦ та 20-річчя
облаштування могили біля села Чагарі Збаразькі. Урочини
проходили 14-15 серпня 2010 року.

Сільська бібліотека
Українська книга цінувалася в селі з давніх-давен. Ще в
1920 році була створена читальня «Просвіта». Засновниками
були: Роман Пастушенко, Антін Галещук, Семко Чепіль, Гриць
Яструбецький, Дмитро Галещук. Вони доносили до людей
українське слово: вірші, оповідання, казки дітям. Важке
пригноблення наші книги витримали в роки війни, наступ
більшовиків, люди переховували українські книги і потайки
читали вдома. Книга витримала все і згодом була створена
бібліотека.
Однією з перших завідувачів бібліотеки була Надія
Коропчук, родом із Житомирщини (1946-1950 рр.), фонд
бібліотеки був невеликий, але люди знаходили цікаві книги.
1950-1964 рр. несла людям книгу Ліда Басій, яка вийшла
заміж і переїхала з чоловіком на Полтавщину.
В 1964-1973 роках працювала Надія Левчук. В ці роки
фонд бібліотеки поповнювався новими книгами. Бібліотека
знаходилася в центрі села біля «Читальні», а пізніше була
знесена і на цьому місці збудована школа, а бібліотеку
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перенесли в порожню хату (в селі її називали «будинок
Твердих»).
1973-1982 рр. працювала Водяниця Зеновія, бібліотекар
за фахом і покликанням. Бібліотека очолювана нею завжди
приваблювала своїм виглядом, любили бібліотеку діти, тут
завжди проводились цікаві масові заходи спільно з школою і
клубом. Бібліотека носила почесне звання «Бібліотека
відмінної роботи».
З 1982-2006 рр. бібліотеку очолювала Козак Олександра
Тарасівна віддана, порядна, чесна, ввічлива людина.
Допомагала всім і кожному: знайти потрібну книгу, дати
пораду з того чи іншого питання. За її клопотанням бібліотеку
перенесли в приміщення Будинку культури, де була одна, але
велика і затишна кімната. Фонд бібліотеки, на той час,
нараховував близько 6000 книг. Робота була малооплачувана,
але вона настільки любила книгу, що попри всі негаразди
продовжувала доносити книгу до читача. Олександра
Тарасівна багато читала, а тому легко могла порадити книгу
без сильних зусиль і підбирала їх за запитами і за віком
користувача. Очолювана нею бібліотека носила почесне
звання «Бібліотека відмінної роботи». За роки незалежності
України пані Олександра очолювала в селі товариство
«Просвіта» і була постійним членом «Союзу Українок» Вищих
Луб’янок.
З 2006 року в бібліотеці працює Козак Марія Іванівна.
Вона ще молодий працівник, але старається почерпнути,
навчитися, удосконалитися в даній професії.

Зв’язок (поштове відділення села)
У 1960 році в нашому селі відкрито поштове відділення,
яке обслуговувало і сусідні села. Поштові матеріали
доставлялись автомобілем.
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Начальником пошти спочатку була Зінкевич Віра,
листоноша – Телевяк Ярослава. З 1983 року начальником
пошти почала працювати Зінкевич Марія, а листоношею була
Слоцька Ганна.
З 1997 року начальником пошти стала Булковська Надія
Степанівна, яка сумлінно виконувала свої обов’язки.
Листоношею працює Тимків Оксана Ігорівна.
Жителі села виписуювали багато різних газет і журналів,
про що свідчать дані рисунка

Кількість періодичних видань, які отримували мешканці села
Вищі Луб’янки (за даними поштового відділення)

У поштовому відділенні нашого села люди оплачують
показники світла, газу, а також послуги Інтернету, отримують
і виписують періодику, працює відділення «Нова Пошта».

Духовні обереги краю
Церкву Різдва Пресвятої Богородиці почали будувати у
1871 році, а закінчилося будівництво у 1879 році. Церква була
побудована на пожертви жителів села. Великий вклад у
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будівництво церкви вніс парох Андрій Грабович. Він був не
тільки священником у селі, але також деканом і совітником
Львівської Митрополичої Консисторії. На стіні храму є
меморіальна дошка, яка засвідчує про великий вклад у
побудову храму о. Андрія Грабовича.
З документів церкви відомо, що храм у селі був під
патронатом графа Станіслава Стадницького та вельможі Єпіда
Вепберга.
У час, коли будувався храм, Галичина входила до
Австро-Угорщини. Над головними дверима церкви є напис
старослов’янською мовою такого змісту: «Цей храм
Рождества Пресвятої
Богородиці,
збудований жителями
села Вищі Луб'янки і
високого
пана
Станіслава
Графа,
його
заступника
благородного
Єгида
Вернберга, за царя
Франца і Йосифа ІХ,
римського папи Леона
ХІІІ, митрополита Йосифа Сембратовича, за пароха Андрія
Грабовича».
Церква – мурована і покрита ста-левим листом. Стіни
церкви дуже широкі, сягають більше одно-го метра. Церква
складається з трьох основних частин: притвор, храм вірних і
вівтар. У церкві є хори, які знаходяться над притвором, де на
Службах Божих співає хор. В середині церква розмальована,
має повний різьблений мальовничий іконостас. Іконостас
складається із чотирьох ярусів. У церкві ми бачимо багато
образів та ікон різних святих, вона є великою і просторою.
З 1991 р. церква стала греко-католицькою. На церкві три
куполи, які символізують Пресвяту Трійцю. Спочатку в церкві
не було опалення, але зараз її газифіковано.
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Площа церковного подвір’я 30 сотих. Уся площа була і є
обнесена муром, обсаджена деревами. На території церкви
споруджено такі хрести:
1)
для посвячення води;
2)
месійний хрест;
3)
камінний хрест, який
встановлено в 1873 році як
знак
боротьби
із
алкоголізмом;
4)
пам’ятник
Архангелу
Гавриїлу
–
охоронцю нашого села.
На церковному подвір’ї видніється старий, погрузлий в
землю камінний хрест. Але за сотні літ його напис не можливо
розібрати: чи це духовник старої
церкви
захоронений,
чи
фундатор храму Божого –
невідомо. У західному розі
церковної
площі
був
споруджений
дерев’яний
громадський шпихлір, в якому
селяни зберігали надлишок
свого зерна на «чорну годину».
Це зерно вони позичали один
одному та часто роздавали
бідним. У південній частині церковної площі у ХХ столітті
було споруджено будинок священника з садом.
Біля церкви споруджено дзвіницю, з трьома дзвонами,
яка почала працювати і скликати вірних на відправу у 1897
році.
Священниками церкви в минулому були: оо. Грабович,
Мацієвський, Ізидор Рейтаровський, Петро Кіжик, Григорій
Яструбецький, Петро Бочкай, Михайло Бай. Священник Ізидор
Рейтаровський (парох 1884 – 1915 рр.) був головою читальні
імені М. Качковського до 1904 року. Сам переконаний
москвофіл, він поширював цю суспільно-політичну течію в
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селі, за якого московський царський лад був нібито найліпшим
для слов’янських народів, заперечуючи тим самим право
українського народу на національне і політичне існування.
Інші вищезгадані священники були свідомими українськими
патріотами, які своєю працею багато зробили для культурного
і громадського розвитку села.
З 1990 року парохом став Михайло Бедрій. За час його
служіння було зроблено:
а) побудовано у 1997 р.
хресну дорогу навколо церкви, яка має 14
стацій;
б) у 1996 році газифіковано церкву;
в) побудовано каплицю,
де на Водохреще
відбуваються водоосвячення;
г) відремонтовано церкву ззовні і дах;
д) відремонтовано огорожу навколо церкви.
Пам’яткою природи є липа, яка посаджена при
посвяченні церкви і має більше 100 років.

Транспорт
Транспорт
–
одна
з
важливих галузей господарства,
яка значною мірою впливає на
розвиток виробництва і сфери
послуг. Через село Вищі Луб'янки
проходить дорога, яка з’єднує
село із районним і обла-сним
центрами. Довжина дороги Вищі
Луб’янки-Збараж – 7 кі-лометрів,
Вищі Луб’янки-Тернопіль – 25 кілометрів. Через село
проїжджають автобуси рейсами:
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Вищі Луб’янки – Збараж ;
Вищі Луб’янки – Тернопіль;
Збараж – Вищі Луб’янки;
У селі Вищі Луб’янки
центральна дорога знаходилася у не найкращому
стані, але в 2012 році за
стараннями сільського голови Біловус Н. Й. і за допомогою депутата Клименка
Володимира Олександровича
прокладено асфальтовану центральну дорогу довжиною
1,8 км.

Топоніми села Вищі Луб’янки
В народі зберігся такий переказ про походження назви
села Вищі Луб’янки. На території села росли ліси і було багато
лип. Жителі Збаража йшли в ліс і стягували з липи кору. Кора
була потрібна для домашніх потреб: майстри її сушили та
використовували при споруджені драбин для возів, а шевці –
на підошви для чобіт. Кору лип називали «луб’я», і цю
місцевість, де стягували луб’я називали Луб’янками.
Річка Слотівка – називається так, тому що ріка брала свій
початок від господарства де проживав пан Слота.
Вулиця Новосілка – називається так, тому що вона
заселялася найпізніше (нова вулиця села).
Лиса гора – місцевість, яка розташована на невеликому
підвищенні, а лиса, тому що місцевість ніколи не була
засаджена лісом.
Великий бік – центральна вулиця села, яка розташована
вздовж річки Слотівки.
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Малий бік – вулиця, яка знаходиться паралельно вулиці
Великий бік, але знаходиться на правому березі річки Слотівка.
Вулиця Кінець – назва походить від того, що вулиця
знаходиться в кінці села.
Перегін – горб в кінці села, на якому ніхто не живе, там
дуже сильні вітри.
Дубина – місцевість, де росло багато дубів.
Міцюкова долина – поля, які колись належали панові
Міцюкові.
Татарський шлях – дорога, яка проходить через поля, за
переказами, по ній йшли татари.

Видатні люди, вихідці із села
Вищі Луб’янки
Велич кожного краю – в людях, які тут живуть. І
особливо в тих людях, котрі своїми справами зробили внесок у
розвиток науки, культури. Багато видатних людей, що
прославили Україну, народилося і виросло в с. Вищі Луб’янки.

Будзан Богдан
Богдан Павлович Будзан народився
5 січня 1944 р. у с. Вищі Луб’янки, та
одразу після його народження сім’я
переїжджає
на
постійне
місце
проживання у м. Збараж З 1968 по 1991
рр. працював інженером і дослідником
Інституту електрозварювання ім. Є. О.
Патона НАН України. Водночас закінчив
Київський політехнічний інститут, у 1979
р. захистив кандидатську дисертацію. У
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80-х рр. очолив відділ науково-економічного розвитку
зварювального виробництва інституту, брав активну участь у
розробці та реалізації комплексних програм СРСР, координації
діяльності дослідних, проектних і виробничих організацій,
забезпечував взаємодію інституту з урядовими установами. У
1991 р. запрошений на роботу в апарат Кабінету Міністрів
України, де очолив відділи з питань власності та
підприємництва, а згодом – по зв’язках із міжнародними
фінансовими організаціями (Світовий банк, Міжнародний
валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку
та ін.).
У 1993 р. Богдана Павловича як успішного менеджера
запросили очолити благодійний міжнародний фонд
«Відродження», де розроблено і здійснено понад 100 проєктів
і 50 програм, спрямованих на розвиток в Україні
громадянського суспільства, науки і освіти. З 1996 по 2005 рр.
очолював першу в Україні бізнес-школу – вищий навчальний
заклад – Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ),
впровадив розроблену ним структуру та стратегію розвитку
інституту, ініціював та разом з колегами забезпечив
будівництво сучасного приміщення європейського рівня, а
також міжнародну акредитацію установи. Викладав
дисципліни
«Основи
менеджменту»,
«Стратегічний
менеджмент»
і
«Самоменеджмент».
Водночас
був
позаштатним радником віцепрем’єр міністрів України, членом
Наглядової ради Міжнародного центру перспективних
досліджень. У 2009–2010 рр. – професор кафедри суспільних
наук Міжнародного інституту бізнесу в Києві та президент
Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація
менеджменту». Засновник і директор (2006-2016 рр.)
приватного Консультативного центру менеджменту (КЦМКиїв), лектор, бізнес-консультант та коуч в Україні, Росії,
Казахстані, Угорщині та ін. З 2015 р. – старший радник
агропромислової компанії «Астарта-Київ». Член Ради
директорів Вашингтонської транснаціональної освітньої
групи, Асоціації менеджмент-освіти країн Центральної та
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Східної Європи, Почесний член Асоціації українських
професіоналів США («Вашингтонська група»), член
Наглядової ради Фонду вільного підприємництва для країн
Східної Європи (США). З 2016 р. очолює Наглядову раду
благодійного фонду «Повір у себе» (Україна).
Автор понад 160 праць, книг «Менеджмент в Україні:
сучасність і перспективи», «Роздуми менеджера» та «Дорогою
до себе. Майже сповідь». Удостоєний почесних звань:
«Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти
України», «Почесний громадянин м. Збараж», «Наставник
року» компанії «Астарта-Київ». Одружений, має двох доньок
та двох онуків. Цікавиться історією та літературою з питань
менеджменту, філософією, мистецтвом.

Попович Матвій
Народився 1890 року в с. Вищі
Луб’янки в сім'ї селянина-бідняка. Ще
навчаючись
у
Заліщицькій
вчительській семінарії, М. Попович
приєднався
до
студентського
соціалістичного гуртка, а згодом і
очолює його. В 1910 році він емігрував
у США, де вступив в ряди
соціалістичної партії Канади. Там він
бере активну участь в революційному
русі, зокрема серед емігрантів українців, друкувався у
прогресивній українській газеті «Робочий народ».
М. Попович був одним із засновників першого
українського робітничого дому у Вінніпегу. Відомий він і
своєю перекладницькою діяльністю. З-під його пера вийшло
ряд нарисів з історії робітничо-фермерського руху в Канаді. За
свою революційну діяльність М. Попович зазнавав
переслідувань. З 1931-1933 рр. перебував у в’язниці, а в 1940
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році був кинутий в концентраційний табір, з якого вийшов
інвалідом. Помер у 1943 році.

Токарчук Ігнатій
Народився 1 лютого 1918
року у с. Вищі Луб'янки біля
Збаража на Тернопільщині.
Протягом
1937-1942
рр.
навчався у Львівській Вищій
Духовній семінарії. 21 червня
1942
року
єпископпомічник Євгеній Базяк висвятив його на священника.
Працював спочатку вікарієм у
парафії св. Станіслава у
Золотниках, а потім у львівській парафії св. Марії Магдалини.
У листопаді 1945 року був змушений виїхати до Катовіц
(Польща), де працював вікарієм парафії Христа Царя. Після
навчання у 1946-1951 рр. у KUL отримав науковий ступінь
доктора філософії. У 1952-1965 рр. душпастирював в Ольштині, Ожехові, Плюшках, Гуткові та Любліні, а також викладав у семінаріях.
3 березня 1965 року був призначений єпископом
Перемишльським. 03.06.1991р. Папа Йоан Павло ІІ підніс його
до гідності архієпископа ad personam, а 25.03.1992р. призначив
Перемишльським
митрополитом
архієпископом.
Комуністична влада вважала його поряд з кардиналами
Вишинським та Войтилою головним своїм ворогом. За 28 років
його урядування в архідієцезії повстало понад 220 нових
парафій, споруджено близько 200 костелів парафіяльних та 170
філіальних. 17.04.1993 р. Папа Йоан Павло ІІ прийняв зречення
архієпископа Ігнатія Токарчука.
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Єпископ Ігнатій Токарчук залишився пов’язаний з
Україною, надавав Католицькій Церкві на наших теренах
величезну допомогу: сприяв у зборі коштів для побудови та
відновлення храмів, підтримував проведення історичнокультурних заходів (виставок, лекцій тощо), чимало підтримав
також і видавництво «Волання з Волині».
29 грудня 2012 р., о 8.30 ранку в Перемишлі єпископсеньйор Ігнатій Токарчук помер – незламний свідок віри,
міцний противник комуністичної влади, перший митрополит
Перемишльський.
Похорон єпископа Токарчука відбувся 2 січня 2013 року.
Не можливо не згадати також полковника авіації
Камінського Володимира Романовича, Заслуженого лікаря
України, завідувача урологічним відділенням обласної лікарні
м. Харкова Базаринського Г. Г., шахтара Філіпа М. С. –
випускника Вищелуб’янецької школи 1958 року.

Пам’ятники та меморіальні
знаки села Вищі Луб’янки
Фігура Матінки Божої з маленьким Ісусом Христом
на руках знаходиться на центральній вулиці біля садиби
Яструбецької Марії у вишневому садку. Ця фігура збудована в
1898 р. за старанням Мулика Ліона і його дружини Параскевії.
За радянських часів, коли руйнували релігійні пам’ятки, фігуру
сховали і лише в 1958 р. її знову поставили на своє місце.
Перекази твердять, що фігуру поставила родина для того, щоб
вона допомогла перебороти сварки і прокльони між двома
родинами сусідів.
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Марійський комплекс побудовано на початку села, зразу
за вивіскою по лівій стороні. Матінка Божа ніби притаїлася в
печері та охороняє наше село від всіх бід і невдач, несе спокій,
мир і любов нашим односельцям.
Там колись був пустир –
Викидали тут сміття.
Парк чудовий там зацвів,
Став окрасою села.
Перехожий, зупинись
Божій Матінці вклонись.
За здоров’я і життя
Та за своє майбуття.
Марійський комплекс збудовано у 2002 р. за ініціативи
Купчик О. П. та на пожертви жителів вулиці Кавалок. Будували
комплекс – Борщ Д., Прокопович І., Прокопович В., Кошіль І.
З весни і до зими там цвітуть барвисті квіти: тюльпани,
нарциси, півники, півонії, хризантеми, чорнобривці та рідкісні
кущі – форзиція, ялівець козачий, ялівець ягідний, дерева –
ялина, туя, пихта, липа широколиста.
Впорядковували територію Купчик О. П., Голод М. Г.,
Кошіль М. І., Борщ Н. та учні місцевої школи: Прокопович І.,
Самотіс С., Булковська І., Тимків О., Прокопович С. Сюди
приходять часто молитися люди похилого віку, молодь і діти.
Вони просять Матінку Божу здоров’я, успіхів у праці та в
навчанні.
Цікавою пам’яткою на подвір’ї церкви є камінний
хрест, встановлений в 1873 році як знак боротьби із злом –
алкоголізмом.
Ще однією цікавою пам’яткою історії є хрест,
встановлений 26 квітня 1999 року в честь проголошення
Незалежності України.
Тим, хто загинув за свободу і незалежність Батьківщини
на фронтах Вітчизняної війни і від рук окупантів в селі
споруджено обеліск воїнам. Відкрито пам’ятник у 1968 році,
обеліск висотою 3,5 м. На п'єдесталі здіймається велична
постать воїна-визволителя, в якій поєдналися усі риси та
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якості, притаманні безстрашним українцям. Це – широкоплечий чоловік з гвинтівкою в руках. У нього – мужнє
слов'янське обличчя. В очах солдата – гнів і ненависть до
завойовників і велике бажання миру. Герой стоїть, піднявши
голову. В його постаті – незборима твердість духу.
На обеліску – напис: «Воїнам-односельчанам, які
загинули в боях за Батьківщину». Обеліск завершується
хрестом. Нижче хреста – голуб і напис: «Миру-мир». Чітко
викарбувано прізвища та імена тих, хто віддав своє життя за
щасливе сьогодення (137 односельчан).
До нього ведуть сходи. Перед монументом – дві клумби:
їх щороку засаджують квітами учні нашої школи. Біля обеліска
завжди чисто і прибрано. Сюди ніколи не заростає стежина, тут
завжди квіти. Монумент витесано з каміння. Скульптор –
Василь Волошин, наш земляк.
Гнучкі коси плакучих верб в мовчанні схилилися над
ними і ніби тихо шепочуть:
Куди б не йшов і їхав ти,
Але тут зупинись.
Цій дорогій могилі
Всім серцем вклонись.
На подвір’ї школи розміщена ще одна історична пам’ятка
– меморіал тим, які загинули за визволення України від
різного роду поневолювачів.
Тут величне місце
займає барельєф Нестора
Морозенка, корсунського
сподвижника
Б.
Хмельницького, начальника
козацької кінноти, який
загинув під Збаражем 26
липня 1647р. і за переказами
похований під селом Вищі
Луб’янки.
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Ой, Морозе, Морозенку,
Славний наш козаче.
За тобою, Морозенку
Вся Вкраїна плаче.
Важливе місце також відведено Січовим стрільцям,
жителям нашого села, імена яких викарбувані на камінній
плиті. Також є імена та прізвища людей, наших односельців,
які закатовані в Тернопільській і Львівській тюрмах та були
вбиті радянською владою.
Територія меморіалу – святе місце для нашого села. Тут
часто проводяться мітинги пам’яті, відправляються панахиди і
кожного разу звучить пісня :
Ви жертвою в бою нерівнім лягли
За честь і свободу народу.
Ви все віддали, що віддати змогли –
Життя, славу, честь і свободу.
Меморіальну
дошку
загиблому в Афганістані
земляку
встановлено
на
Вищелуб’янській школі, де
він навчався. Її урочисте
відкриття відбулося 28 січня
2014 року.
Пам’яткою природи є
липа, яка посаджена при посвяченні церкви і має більше 100
років.
На межі села Вищі Луб’янки, Максимівка і Чагарі
Збаразькі розташована могила, за переказами – козацька. Біля
могили пролягає дорога, названа Татарським шляхом, яким
проходили татари і на місці могили відбулася битва козаків з
татарами. Там і виросла козацька могила. Відкрито пам’ятний
знак у 1949 році.
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Історія та сьогодення
адміністративного устрою села
За часів панської Польщі спочатку селяни на своїх
сходинах обирали так званого «війта». Таким «війтом» довгий
час
був
простий
малограмотний
селянин
Семен
Станіславський. Але він не мав ще таких прав, коштами не
користувався. У 1935 році в селі була створена так звана «гміна
збйорова», в яку входило сім навколишніх сіл. Першим її
«вітом» став якийсь Кравпа, але недовго. Потім став
Голубйовський. Ця гміна уже мала більші права. Вона
оподатковувала селян, притягала до тієї чи іншої
відповідальності жителів села. Одночасно із створенням гміни,
була створена і дільнична поліція. Ці організації стали опорою
Польської держави, вірними помічниками панів у гноблені
селян.
В кінці 1939 року в селі Вищі Луб’янки створено сільську
раду народних депутатів. Першим її головою був обраний
селянин-бідняк Мар'яш Григорій Іванович. В перші роки свого
існування робота сільської ради була направлена на виконання
державних настанов, на вирішення різних питань
внутрішнього сільського значення. В період Великої
Вітчизняної війни сільська рада проводила велику роботу по
військовій мобілізації, вела в селі організаторську роботу по
наданню допомоги фронту, турбувалася про створення умов
для роботи школи, клубу. Після війни велику роль сільська
рада відіграла у проведенні колективізації сільського
господарства. Виконком сільської ради брав активну участь у
піднесенні колгоспного виробництва, благоустрої села.
В 60-70 роках сільська рада об’єднувала в собі 35
народних депутатів із сіл Вищі Луб’янки, Новий Рогівець.
Серед депутатів були хороші працівники, які своєю
самовідданою працею примножували багатство свого села,
колгоспу. До них можна віднести Сокальського Степана
Бартковича, Кошіль Марію Іванівну та Самотіс Антоніну
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Михайлівну. При виконкомі сільської ради створено шість
постійно-діючих комісій, а саме: планово-бюджетну,
сільськогосподарську, благоустрою та будівництва, соціально-культурну, торгівлі і побутового обслуговування.
Виконком два рази в місяць проводив свої засідання, а один раз
на два місяці проходила сесія.
Вся організаційно-масова робота сільської Ради
спрямовувалася на виконання взятих соціалістичних
зобов’язань та рішень партії і уряду з різних питанняь
господарського та культурно-побутового життя селян.
З 60 років ХХ ст. головами сільської ради були:
Мариновський Петро Семенович, Левчук Григорій Степанович, Яремишин Зеновій Михайлович, Бучак Ярослав
Володимирович
З 2010 року головою сільської Ради обрано Біловус
Надію Йосипівну. Секретар – Гв'язда Ольга Дмитрівна (з 1993
року), головний бухгалтер Цісецька Ельвіра Василівна (з 1995
року), бухгалтер – Росіл Надія Григорівна (з 2009 року) і землевпорядник – Гарматюк Василь Васильович (з 2005 року).
Бюджет сільської ради на 2012 рік :
- разом доходів – 114500 грн.;
- дотація вирівнювання – 452900 грн.
За роки керівництва Біловус Н. Й. на території села
зроблено:
- відновлено вуличне освітлення;
- газифіковано сільський будинок культури (встановлено 4 конвектори);
- поміняно вікна у будинку культури;
- розроблено проектно-кошторисну документацію на
капітальний ремонт перекриття Вищелуб'янківської
ЗОШ І-ІІ ст.;
- впорядковано сміттєзвалище;
- перекрито дах автобусної зупинки;
- відремонтовано 1 км. дороги.
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В 2021 році село Вищі Луб’янки увійшло до складу
Збаразької об’єднаної територіальної громади. Старостою села
обрано Гвязду Ольгу Дмитрівну.
Рідна моя Україна, земля зі славною багатовіковою
історією і мудрими, талановитими людьми.
Рідна моя земля – це наша Україна, з її славною
героїчною історією, але й трагічною долею. Нам, українцям,
всім серцем потрібно любити й гордитися своєю
найпрекраснішою матір'ю.
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Амрожій (Дячун) Євгенія Дмитрівна, 1912 р., с.
Красносільці, освіта початкова. Мати Р. К. Амрожія.
Проживала в с. Вищі Луб’янки. Заарештована 23.06.1948 р.
Збаразьким РВ МДБ (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Підтримувала
зв’язок з ОУН та УПА. Засуджена 05.08.1948 р. ВТ військ МВС
у Терноп. обл. на 25 р. ВТТ. Покарання відбувала у Мордовії
(нині РФ). Звільнена 28.04.1956 р. Повернулася в с. Вищі
Луб’янки. Реабілітована 03.03.1992 р. Померла 24.02.2001 р.
(8457-П).
Амрожій Роман Климович, 1931 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта середня. Син Є. Д. Амрожій (Дячун). Вбитий 25.06.1948
р. співробітниками МДБ під час облави в селі.
Бабій (Шарко) Ольга Теодорівна, 1924 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 10.05.1945 р.
Збаразьким РВ НКДБ. Член ОУН, станична, зв’язкова.
Засуджена 18.07.1945 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 15 р.
ВТТ. Покарання відбувала у м. Воркута (нині Республіка Комі,
РФ). Звільнена 1958 р. Повернулася в Україну 1969 р.
Проживала в м. Донецьк. Реабілітована 16.01.1992 р.
Базарбаєва (Михайловська) Ганна Петрівна, 1927 р., с.
Вищі Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 24.03.1946 р.
Збаразьким РВ НКДБ (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР).
Підтримувала зв’язок з УПА. Засуджена 20.04.1946 р. ВТ
військ МВС у Терноп. обл. на 10 р. ВТТ з конфіскацією майна.
Покарання відбувала в Комі АРСР (нині Республіка Комі, РФ).
Звільнена 01.03.1955 р. Проживала в м. Біробіджан
Хабаровського краю (нині РФ). Реабілітована 23.09.1993 р.
(11024-П).
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Баран Володимир-Петро Прокопович, 1908 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Заарештований 09.08.1933 р.
нарядом Волочиського прикордонного загону при спробі
нелегального переходу державного кордону в СРСР (ст. 54-6
КК УСРР). Згідно з постановою «трійки» при колегії ДПУ
,УРСР від 17.01.1934 р. ув’язнений на 3 р. у ВТТ. Після
звільнення перебував на спецпоселенні в с. Сторожевськ (нині
Республіка Комі, РФ). Заарештований 22.09.1941 р. (ст. 58-10
КК РРФСР). Засуджений 23.11.1941 р. ВС Комі АРСР до
розстрілу. ВС РРФСР замінив смертну кару на 15 р. ВТТ.
Звільнений 1956 р. Повернувся в родинне село. Реабілітований
30.05.1989 р. Помер 12.12.1991 р.
Белей (Щербай) Михайлина Петрівна, 1924 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 19.04.1945 р.
Збаразьким РВ НКВС (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Зв’язкова
ОУН. Засуджена 17.07.1945 р. ВТ військ НКВС у Терноп. обл.
на 15 р. каторжних робіт з конфіскацією майна. Звільнена
29.02.1956 р. Реабілітована 03.04.1992 р. (9417-П).
Бичак (Яструбецька) Ольга Захарівна, 1924 р., с. Козлів,
нині смт Козівського р-ну. Проживала в с. Вищі Луб’янки.
Заарештована 22.08.1947 р. Член ОУН, зв’язкова У ПА.
Засуджена 29.09.1947 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 10 р.
ВТТ і 5 р. позбавлення прав. Покарання відбувала в
Красноярському краї (нині РФ) і Казахстані. Звільнена
09.05.1956 р. Повернулася в с. Вищі Луб’янки. Реабілітована
22.01.1992 р.
Богай Михайло Григорович, 1927 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта 6 кл. Вбитий 19.04.1945 р. співробітниками НКВС під
час облави в родинному селі.
Бочар Теодор Матвійович, 1915 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта 7 кл. Заарештований 26.05.1941 р. Збаразьким РВ НКВС
(ст. 54- 2, 54-11 КК УРСР). Член ОУН. Страчений без суду
наприкінці червня 1941 р. в тюрмі м. Тернопіль.
Реабілітований 14.06.1990 р. (5918-П).
Будзан Ганна Іванівна, 1926 р., с. Вищі Луб’янки, освіта
середня неповна. Загинула 02.09.1949 р. разом з братом
Михайлом і друзями під час облави в родинному селі. Тлінні
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останки перепоховані 1990 р. на цвинтарі м. Збараж.
Будзан Михайло Іванович, 1928 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта 7 кл. Загинув 02.09.1949 р. разом з сестрою Ганною та
друзями під час облави в родинному селі. Тлінні останки
перепоховані 1990 р. на цвинтарі м. Збараж.
Будзан (Чепіль) Марія Пилипівна, 1906 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Мати Г. 1. Будзан і М. І. Будзана.
Заарештована 09.11.1949 р. Збаразьким РВ МДБ (ст. 54- 1а КК
УРСР). Засуджена 14.12.1949 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл.
на 25 р. ВТТ і 5 р. позбавлення прав. Покарання відбувала в м.
Воркута і Мордовії (нині РФ). Звільнена 16.05.1956 р.
Повернулася в родинне село. Померла 1978 р. Реабілітована
29.12.1992 р. (9154-П).
Будка Степан Костянтинович, 1909 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештований 17.09.1945 р. Збаразьким РВ
НКВС (ст. 54-1а КК УРСР). Член ОУН, вояк УГІА. Засуджений
29.10.1945 р. ВТ військ НКВС у Терноп. обл. на 25 р. ВТТ з
конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав. Покарання
відбував на Уралі (нині РФ). Загинув в ув’язненні за невідомих
обставин. Реабілітований 11.08.1993 р. (13847).
Буряківська Наталія» Миколаївна, 1897 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 04.03.1946 р.
Новосільським РВ НКДБ (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР).
Підтримувала зв’язок з ОУН. Засуджена 11.05.1946 р. ВТ
військ МВС у Терноп. обл. на 10 р. ВТТ з конфіскацією майна.
Загинула в ув’язненні 15.02.1948 р. Реабілітована 06.05.1993 р.
(10280-П).
Бутирлин Марія Михайлівна, 1925 р., с. Новий
Люблинець, Любачівського пов., Польща, освіта початкова.
Проживала в с. Вищі Луб’янки. Заарештована 25.04.1949 р.
Збаразьким РВ МДБ (ст. 54-10, 54-12 КК УРСР). Підтримувала
зв’язок з ОУН. Засуджена 09.06.1949 р. Терноп. облсудом на
25 р. ВТТ. Покарання відбувала в м. Балхаш (Казахстан).
Звільнена 26.01.1955 р. Проживала в м. Тернопіль. Померла
13.02.1991 р.; похована в с. Вищі Луб’янки. Реабілітована
22.06.1992 р. (7995-П).
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Всрбішькпй Костянтин Андрійович, 1903 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Заарештований 18.05.1941 р.
Збаразьким РВ НКВС (ст. 54-2, 54-11 КК УРСР). Член ОУН.
Страчений без суду наприкінці червня 1941 р. в тюрмі м.
Тернопіль. Реабілітований 18.04.1989 р. (4399-П).
Вербицький Теодор Пилипович, 1919 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Заарештований 12.05.1941 р.
Збаразьким РВ НКВС (ст. 54-2, 54-11 КК УРСР). Член ОУН.
Помер 25.04.1942 р. у тюрмі м. Верхньоуральськ Челябінської
обл. (нині РФ). Реабілітований 26.01.1990 р. (5657-П).
Возняк Григорій Іванович, 1894 р., с. Жужель
Грубешівського пов., Польща, освіта початкова. Проживав у с.
Вищі Луб’янки. Батько І.І. та М.І. Возняків. Заарештований
28.11.1948 р. СВ УМДБ у Терноп. обл. (ст. 54-10 КК УРСР).
Згідно з постановою ОН при МДБ СРСР від 28.05.1949 р.
ув’язнений на 10 р. у ВТТ. Покарання відбував в Іркутській
обл. (нині РФ). Повернувся у с. Вищі Луб’янки 1953 р. Помер
1968 р. Реабілітований 29.06.1989 р. (4754-П).
Возняк Іван Григорович, 1919 р., с. Жужель
Грубешівського пов., Польща, освіта 7 кл. Проживав у с. Вищі
Луб’янки. Син Г.І. Возняка, брат М. Г. Возняка, чоловік Г. М.
Возняк (Човган). Заарештований у березні 1946 р. в м.
Кам’янка-Струмилівська (нині Кам’янка-Бузька) Львівської
обл. Член ОУН, псевдо “Бас”, вояк УПА. розвідник.
Засуджений 1946 р. ВТ військ МВС у Львівській обл. на 10 р.
ВТТ і 5 р. позбавлення прав. Покарання відбував у містах Інта
і Норильськ (нині РФ). Звільнений 10.10.1954 р. Повернувся в
с. Вищі Луб’янки. Помер 1993 р. в м. Червоноград Львівської
обл.; похований у смт Красне тієї ж області. Реабілітований.
Возняк Михайло Григорович, 1922 р., с. Жужель
Грубешівського пов., Польща, освіта початкова. Проживав у с.
Вищі Луб’янки. Син Г. І. Возняка, брат І. Г. Возняка.
Заарештований 28.11.1948 р. СВ УМДБ у Терноп. обл. (ст. 5410 КК УРСР). Підтримував зв’язок з ОУН та УПА. Засуджений
28.12.1948 р. Терноп. облсудом на 10 р. ВТТ. Покарання
відбував у Донбасі. Звільнений 19.03.1955 р. Повернувся у с.
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Вищі Луб’янки. Реабілітований 25.05.1992 р. Помер 24.07.1998
р. (7936-П).
Возняк (Човган) Ганна Михайлівна, 1928 р., м.
Станіслав, нині Івано-Франківськ, освіта7 кл. Дружина І. Г.
Возняка. Заарештована 1945 р. ВКР СМЕРШ. Член ОУН,
псевдо “Муравка”, медсестра, розвідниця УПА. Засуджена у
листопаді 1945 р. ВТ 38-ї армії на 10 р. ВТТ. Покарання
відбувала в містах Воркута і Норильськ (нині РФ). Звільнена
1954 р. Повернулась у с. Вищі Луб’янки. Потім проживала в м.
Львів. Реабілітована.
Возур Євген Степанович, 1929 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештований 25.06.1948 р. Збаразьким РВ
МДБ. Ув’язнений у ВТТ. Доля невідома.
Волинець Дмитро Якимович, 1905 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештований 26.02.1950 р. СВ УМБД у
Терноп. обл. (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Підтримував зв’язок з
ОУН. Засуджений 13.04.1950 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл.
на 25 р. ВТТ з конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав.
Звільнений 16.02.1955 р. Повернувся в родинне село. Помер
24.01.1992 р. Реабілітований 29.12.1992 р. (9302-П).
Волошин (Судима) Галина Іванівна, 1925 р., с. Тиневичі
Ярославського пов., Польща. Дочка К. К. Сулими, сестра М. І.
та С. І. Сулим. Проживала в с. Вищі Луб’янки. Заарештована
12.07.1947 р. Збаразьким РВ М ДБ. Член ОУН. Зуміла втекти з
попереднього ув’язнення. Проживала в Станіславській (нині
Івано-Франківська) обл.
Гаврилюк Андрій Теодорович, 1916 р., с. Нижчі
Луб’янки, освіта початкова. Проживав на х. Ліски, нині в
складі с. Вищі Луб’янки. Заарештований 20.07.1950 р. Член
ОУН, псевдо ‘'Ходачок”, станичний, вояк УПА. Згідно з
постановою ОН при МДБ СРСР від 17.07.1951 р. ув’язнений на
10 р. у ВТТ. Покарання відбував у Казахстані. Звільнений
06.06.1956 р. Повернувся у с. Вищі Луб’янки. Помер
23.10.2002 р. Реабілітований.
Гаврилюк Іван Якубович, 1890 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештований 26.02.1950 р. СВ УМДБ у
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Терноп. обл. (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Підтримував зв’язок
з ОУН. Засуджений 13.04.1950 р. ВТ військ МВС у Терноп.
обл. на 25 р. ВТТ з конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав.
Покарання відбував у м. Караганда (Казахстан). Звільнений
01.03.1955 р. Повернувся в родинне село. Помер 1958 р.
Реабілітований 28.12.1992 р. (9302-П).
Гаврилюк Ярослав Васильович, 1925 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта 7 кл. Заарештований 02.08.1947 р. Збаразьким
РВ МДБ (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Підтримував зв’язок з
ОУН, виконував завдання районового проводу. Засуджений
24.10.1947 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 10 р. ВТТ з
конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав. Покарання
відбував у Магадані (нині РФ). Звільнений 22.10.1954 р.
Повернувся в родинне село 1956 р. Реабілітований 23.03.1992
р. (7717-П).
Галещук Дмитро Теодорович, 1900 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Батько Г. Д. Самотіє (Галещук).
Заарештований 1947 р. Підтримував зв’язок з ОУН та УПА.
Перебував 9 місяців під слідством у м. Збараж. Втік з-під варти
перед відправленням на спецпоселення в Сибір. До 1950 р.
переховувався, потім проживав у родинному селі.
Галиш (Павлишпн) Ганна Сидорівна, 1931 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта 6 кл. Заарештована 31.07.1948 р. Збаразьким
РВ МДБ. Член ОУН. Засуджена 24.09.1948 р. ВТ військ МВС
у Терноп. обл. на 25 р. В ГТ з конфіскацією майна і 5 р.
позбавлення прав. Покарання відбувала в м. Інта (нині
Республіка Комі, РФ). Звільнена 03.09.1954 р. Повернулася
в родинне село. Реабілітована 27.03.1992 р. Померла
05.09.1998 р. Реабілітована.
Грушка Петро Іванович, 1929 р., с. Опарівка
Краківського воєв-ва, Польща, освіта 8 кл. Син Т. П. Грушки.
Проживав у с. Новий Роговець. Заарештований 1948 р.
Підтримував зв’язок з ОУН. Засуджений Терноп. облсудом на
15 р. каторжних робіт і 5 р. позбавлення прав. Покарання
відбував у містах Заярськ та Ангарськ Іркутської обл. (нині
РФ). Звільнений 1954 р. Повернувся в с. Новий Роговець.
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Потім проживав у с. Нижчі Луб’янки. Помер 2005 р.
Реабілітований.
Грушка Текля Пилипівна, 1905 р., с. Опарівка
Краківського воєв-ва, Польща, освіта 5 кл. Мати П. 1. Грушки.
Проживала в с. Новий Роговець. Заарештована 12.07.1947 р.
Збаразьким РВ МДБ (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Підтримувала
зв’язок з ОУН. Засуджена 21.08.1947 р. ВТ військ МВС у
Терноп. обл. на 10 р. ВТТ з конфіскацією майна і 3 р.
позбавлення прав. Покарання відбувала в Мордовії (нині РФ).
Звільнена 10.11.1954 р. Проживала в м. Тернопіль.
Реабілітована 11.12.1991 р. (7439-П).
Двигал Степан Михайлович, 1930 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта 7 кл. Заарештований 19.03.1950 р. Збаразьким РВ МДБ
(ст. 54- 1а, 54-11 КК УРСР). Член ОУН, вояк УПА. Засуджений
09.06.1950 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 25 р. ВТТ з
конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав. Покарання
відбував у Комі АРСР і Мордовії (нині РФ). Звільнений
29.06.1956 р. Повернувся в родинне село. Помер 01.11.1985 р.
Реабілітований 23.06.1993 р. (10663-П).
Добридень Василь Михайлович, 1916 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Брат І. М. та М. М. Добриденів.
Заарештований 1944 р. під час служби в армії. Підтримував
зв’язок з ОУН. Загинув в ув’язненні за невідомих обставин.
Добридень Іван Михайлович. 1920 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Брат В. М. і М. М. Добриденів.
Заарештований 1944 р. під час служби в армії. Член ОУН. Доля
невідома.
Добридень Михайло Михайлович, 1918 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта середня. Брат В. М. та 1. М. Добриденів.
Заарештований 1941 р. СВ УНКВС по Терноп. обл. Член ОУН.
Страчений без суду в тюрмі м. Тернопіль у кінці червня 1941
р.
Дранка Іван Іванович, 1922 р., с. Жуків Любачівського
повіту, Польща, освіта початкова. Проживав у с. Новий
Роговець. Заарештований 15.02.1952 р. СВ У МДБ у Терноп.
обл. (ст. 54-2, 54-11 КК УРСР). Член ОУН, псевдо “Дуб”, вояк
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УПА. Засуджений 25.09.1952 р. ВТ військ МДБ у Терноп. обл.
на 25 р. ВТТ з конфіскацією майна. Покарання відбував у м.
Норильськ, згодом у м. Тайшет Іркутської обл. (нині РФ).
Звільнений 29.08.1956 р. Проживав у Зборівському р-ні.
Реабілітований 26.09.1956 р. (1929).
Дячун Ольга Казимирівна, 1914 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта 7 кл. Заарештована 02.08.1945 р. Збаразьким РВ НКДБ
(ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Підтримувала зв’язок з УПА.
Засуджена 29.10.1945 р. ВТ військ НКВС у Терноп. обл. на 10
р. ВТТ з конфіскацією майна. Звільнена 27.06.1955 р.
Реабілітована 12.10.1993 р. (11373-П).
Загводська (Штокайло) Ганна Григорівна, 1928 р., с.
Вищі Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 02.08.1945 р.
Збаразьким РВ НКДБ (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Член
Юнацтва ОУН, псевдо “Леся”, зв’язкова УПА. Засуджена
20.11.1945 р. ВТ військ НКВС у Терноп. обл. на 20 р.
каторжних робіт з конфіскацією майна. Покарання відбувала у
м. Воркута (нині Республіка Комі, РФ). Звільнена 28.05.1956 р.
Проживала в м. Черкаси. Померла в м. Миколаїв 1997 р.
Реабілітована 19.08.1991 р. (7041-П).
Кальба (Максимович) Ганна Григорівна, 1929 р., с.
Вищі Луб’янки, освіта 7 кл. Заарештована 11.10.1945 р. ВББ
УНКВС по Терноп. обл. (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Член
Юнацтва ОУН, псевдо «Орися», зв’язкова УПА. Засуджена
21.12.1945 р. ВТ військ НКВС у Терноп. обл. на 5 р. ВТТ.
Покарання відбувала у м. Львів, потім у м. Тайшет Іркутської
обл. (нині РФ). Звільнена 18.10.1950 р. Повернулася в родинне
село. Реабілітована 1992 р. (13609-П).
Кіжик Марія Петрівна, 1915 р., с. Вищі Луб’янки, освіта
середня. Сестра Т. П. Кіжик. Заарештована навесні 1941 р.
Член ОУН, зв’язкова. Померла від тортур у тюрмі м. Львів.
Кіжик Теодозія Петрівна, 1913 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта середня. Закінчила Львівську гімназію. Сестра М. П.
Кіжик. Заарештована 09.08.1946 р. СГ МДБ УРСР (ст. 54-2 КК
УРСР). Підтримувала зв’язок з ОУН. Засуджена 21.10.1946 р.
ВТ військ МВС у Київ, обл. на 5 р. ВТТ умовно з
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випробувальним терміном на 3 р. Звільнена. Проживала в м.
Коломия Івано-Франківськоїобл. Реабілітована 01.11.1991 р.
(7173-П).
Колодійчук Зіновій Петрович, 1925 р., с. Опарівка
Краківського воєв-ва, Польща, освіта 7 кл. Проживав у с.
Новий Роговець. Заарештований 29.04.1948 р. Збаразьким РВ
МДБ (ст. 54-1 а КК УРСР). Член ОУН, складав пісні
антирадянського змісту. Засуджений 28.05.1948 р. ВТ військ
МВС у Терноп. обл. на 25 р. ВТТ з конфіскацією майна і 5 р.
позбавлення прав. Звільнений 07.04.1955 р. Повернувся у с.
Новий Роговець. Потім проживав у м. Тернопіль.
Реабілітований 23.09.1993 р. (11020-П).
Кучма Ольга Андріївна, 1921 р., с. Вищі Луб’янки, освіта
початкова. Виселена 22.05.1941 р. в Тюменську обл. (нині РФ).
Повернулася зі спецпоселення 20.01.1948 р. Заарештована
23.01.1949 р. Збаразьким РВ МДБ (ст. 54-10 КК УРСР). Член
ОУН. Засуджена 30.03.1949 р. Терноп. облсудом на 10 р. ВТТ
і 5 р. Позбавлення прав. Покарання відбувала в
Карагандинській обл. (Казахстан). Звільнена 30.04.1955 р.
Повернулася в родинне село. Реабілітована 02.04.1992 р.
(12749-П).
Кушнір Ярослав Никифорович, 1910 р., с. Новий
Роговець, освіта початкова. Вбитий восени 1946 р.
співробітниками МДБ в с. Добромірка під час облави.
Похований у с. Нове Село Підволочиського р-ну.
Левицька Ярослава Григорівна, 1924 р. с. Опарівка
Краківського воєв-ва, Польща, освіта початкова. Проживала в
с. Новий Роговець. Заарештована 12.07.1947 р. Збаразьким РВ
МДБ. Підтримувала зв’язок з ОУН та УПА. Звільнена за
недоведеністю провини.
Левчук (Ручннська) Євгенія Михайлівна, 1908 р., с.
Вищі Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 10.08.1947 р.
Збаразьким РВ МДБ (ст. 54-1а КК УРСР). Член ОУН.
Засуджена 23.09.1947 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 10 р.
ВТТ з конфіскацією майна. Звільнена 14.03.1956 р.
Повернулася в родинне село. Реабілітована 26.12.1991 р.
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Померла 1992 р. (7484-П).
Лях Андрій Йосипович, 1890 р., с. Крамарівка
Ярославського пов., Польща, освіта початкова. Проживав у с.
Вищі Луб’янки. Заарештований 25.06.1948 р. Збаразьким РВ
МДБ (ст. 54-1а КК УРСР). Підтримував зв’язок з УПА.
Засуджений 06.08.1948 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 25
р. ВТТ з конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав. Загинув
в ув’язненні 12.10.1953 р. Реабілітований 03.03.1992 р. (8457П).
Максимович (Ющишин) Ганна Паньківна, 1890 р., с.
Вищі Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 1947 р. СВ У
МДБ у Терноп. обл. (ст. 54-12 КК УРСР). Підтримувала зв’язок
з УПА. Засуджена 10.11.1947 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл.
Звільнена 02.03.1953 р. Повернулася родинне село. Померла
1960 р. Реабілітована 04.12.1992 р. (8954-П).
Мамрега Степан Левкович, 1927 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта середня. Заарештований 18.08.1945 р. Член ОУН, псевдо
“Дуб”, вояк УПА. Засуджений 31.10.1945 р. ВТ військ МВС у
Терноп. обл. на 10 р. ВТТ і 5 р. позбавлення прав. Покарання
відбував у містах Магадан і Норильськ (нині РФ) та Казахстані.
Звільнений 22.09.1954 р. Повернувся в родинне село 1971 р.
Реабілітований 15.05.1992 р. Помер 18.03.2005 р.; похований у
м. Збараж.
Мар’яш Павло Лук’янович, 1895 р., с. Нижчі Луб’янки,
освіта початкова. Воював 1918-1920 рр. в УГА. Проживав у с.
Перегонівка, нині Голованіського р-ну Кіровоградської обл.
Пожежник на цукровому заводі. Заарештований 12.02.1938 р.
(ст. 54-11 КК УРСР). Згідно з рішенням “трійки” при УНКВС
по Київській обл. від 25.04.1938 р. розстріляний у м. Київ
28.05.1938 р. Реабілітований 11.04.1959 р.
Мельнпківська-Різник (Галещук) Ольга Степанівна,
1922 р., с. Вищі Луб’янки, освіта 6 кл. Заарештована 31.07.1948
р. Збаразьким РВ МДБ (ст. 54-12 КК УРСР). Член ОУН,
зв’язкова УПА. Засуджена 24.09.1948 р. ВТ військ МВС у
Терноп. обл. на 10 р. ВТТ з конфіскацією майна і 5 р.
позбавлення прав. Покарання відбувала в містах Інта і Печора
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(нині РФ). Звільнена 28.01.1955 р. Повернулася в родинне село.
Реабілітована 27.03.1992 р. (12393-П).
Микптюк Антоніна Федорівна, 1922 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 04.08.1945 р.
Збаразьким РВ НКДБ (ст. 54-3 КК УРСР). Член ОУН.
Засуджена 20.11.1945 р. ВТ військ НКВС у Терноп. обл. на 10
р. ВТТ з конфіскацією майна. Покарання відбувала у
Свердловській обл. (нині РФ). Звільнена 08.01.1955 р.
Повернулася в родинне село. Померла 15.08.1983 р.
Реабілітована 12.05.1993 р. (7041-П).
Мулик Роман Тарасович, 1928 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештований 08.03.1949 р. СВ УМДБ у
Терноп. обл. (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Член ОУН,
підтримував зв’язок з УПА. Засуджений 13.04.1949 р. ВТ
військ МВС у Терноп. обл. на 25 р. ВТТ і 5 р. позбавлення прав.
Покарання відбував у Магаданській обл. (нині РФ). Звільнений
29.06.1956 р. Повернувся в родинне село 1958 р.
Реабілітований 06.02.1992 р. (12728-П).
Наконечна (Яструбецька) Ярослава Григорівна, 1926 р.,
с. Вищі Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 19.04.1945
р. Збаразьким РВ НКДБ (ст. 54-1 а, 54-11 КК УРСР). Член
Юнацтва ОУН, зв’язкова. Засуджена 17.07.1945 р. ВТ військ
НКВС у Терноп. обл. на 10 р. ВТТ з конфіскацією майна.
Покарання відбувала в містах Кіров (нині Твер, РФ) і
Караганда (Казахстан). Звільнена 10.10.1954 р. Повернулася в
родинне село 1968 р. Реабілітована 13.03.1992 р. (9417-П).
Нестировська (Климів) Ганна Олексіївна, 1924 р., с.
Вищі Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 02.08.1945 р.
Збаразьким РВ НКДБ (ст. 54-3 КК УРСР). Член ОУН, зв’язкова
УПА, господарча. Засуджена 20.11.1945 р. ВТ військ НКВС у
Терноп. обл. на 10 р. ВТТ. Покарання відбувала у
Свердловській обл., Мордовії і Красноярському краї (нині РФ).
Звільнена 16.11.1954 р. Повернулася в родинне село.
Реабілітована 18.12.1992 р. (7041-П).
Никонова Ганна Лук’янівна, 1930 р., смт. ЗнобНовгородське Середино-Будського р-ну Сумської обл., освіта
7 кл. Проживала у с. Вищі Луб’янки. Завідуюча бібліотекою.
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Заарештована 22.07.1948 р. Збаразьким РВ МДБ (ст. 54-12 КК
УРСР). Підтримувала зв’язок з ОУН та УПА. Засуджена
09.09.1948 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 5 р. ВТТ. Доля
невідома. Реабілітована 28.07.1993 р. (10902-П).
Павлишин Євдокія Василівна, 1910 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештована 31.07.1948 р. Збаразьким РВ
МДБ (ст. 54-1а КК УРСР). Підтримувала зв’язок з ОУН.
Засуджена 24.09.1948 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 25 р.
ВТТ з конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав. Звільнена
17.01.1955 р. Повернулася в родинне село. Померла 21.04.1971
р. Реабілітована 04.09.1991 р. (12393-П).
Паламарчук Софія Василівна, 1901 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештована 1945 р. Підтримувала зв’язок з
ОУН та УПА. Померла під час допитів у РВ НКВС у м. Збараж.
Перчишин Ярослав Андрійович, 1932 р., с. Вищі
Луб’янки,
освіта
середня.
Комбайнер
колгоспу.
Заарештований 07.10.1964 р. (ст. 56-1, 62-1, 64, 222-1 КК
УРСР). Засуджений 26.04.1965 р. Терноп. облсудом на 10 р.
ВТТ. Покарання відбував на Уралі і в Мордовії (нині РФ).
Звільнений 1974 р. Повернувся в родинне село.
Пилипчук Василь Миколайович, 1927 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта 7 кл. Вбитий співробітниками МВС-МДБ
23.02.1949 р. в с. Киданці під час облави.
Пилипчук (Вербицька) Михайлина Петрівна, 1919 р.,
с. Вищі Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 14.06.1945
р. Засуджена 29.11.1945 р. ВТ військ 907-го ск на 10 р. ВТТ.
Покарання відбувала в АРСР (нині Республіка Комі, РФ).
Звільнена 27.10.1954 р. Повернулася в родинне Реабілітована
03.03.1992 р.
Поврознік Ганна Семенівна, 1912 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештована 22.05.1947 р. Збаразьким РВ
МДБ (ст. 54-1 а, 54-11 КК УРСР). Підтримувала зв’язок з ОУН
та УПА. Згідно з постановою ОН при МДБ СРСР від
23.08.1947 р. ув’язнена на 8 р. у ВТТ. Звільнена 12.10.1954 р.
Повернулася в родинне село. Реабілітована 09.12.1991 р.
(7454-П).
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Похильчук Андрій Григорович, 1930|с. Вищі Луб’янки,
освіта 6 кл. Заарештований 16.03.1950 р. Збаразьким РВ МДБ
(ст. 54-1; 54-11 КК УРСР). Підтримував зв’язок з ОУЬ
Засуджений 09.07.1950 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 25
р. ВТТ з конфіскацією майна. Покарання відбував на Колимі
(нині РФ). Звільнений 11.09.1956 р. Повернувся в родинне село
1957 р. Помер 29.10.1987 р. Реабілітований 23.06.1993 р.
(10663-П).
Похильчук (Старицька) Ольга Федорівна, 1925 р., с.
Нижчі Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 11.10.1945 р.
Збаразьким РВ НКВС (ст. 54-1а КК УРСР). Член ОУН,
зв’язкова УПА. Засуджена 29.11.1945 р. ВТ військ НКВС у
Терноп. обл. на 10 р. ВТТ з конфіскацією майна і 5 р.
позбавлення прав. Покарання відбувала в Комі АРСР (нині
Республіка Комі, РФ). Звільнена 16.03.1955 р. Реабілітована
28.02.1992 р. Померла 19.04.2004 р.; похована в с. Вищі
Луб’янки. (9692-П).
Різник Йосип Григорович, 1889 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештований 21.09.1947 р. Збаразьким РВ
МДБ (ст. 54-1а КК УРСР). Підтримував зв’язок з ОУН.
Засуджений 04.10.1947 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 10
р. ВТТ з конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав.
Звільнений 21.08.1954 р. Реабілітований 23.03.1993 р. (9962П).
Різник Марія Андріївна, 1903 р., с. Вищі Луб’янки, освіта
початкова. Заарештована 04.09.1947 р. Збаразьким РВ МДБ (ст.
54-1а КК УРСР). Член ОУН. Засуджена 04.10.1947 р. ВТ військ
МВС у Терноп. обл. на 10 р. ВТТ з конфіскацією майна і 5 р.
позбавлення прав. Звільнена 23.09.1955 р. Реабілітована
23.03.1993 р. (9962-П).
Самотіс (Галещук) Ганна Дмитрівна, 1927 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта 7 кл. Заарештована 12.05.1945 р. Збаразьким
РВ НКДБ (ст. 54-1 а КК УРСР). Член ОУН, зв’язкова УПА.
Засуджена 18.07.1945 р. ВТ військ НКВС у Терноп. обл. на 10
р. ВТТ з конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав.
Покарання відбувала в Комі АРСР та Іркутській обл. (нині РФ).
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Звільнена 22.07.1954 р. Повернулася в родинне село.
Реабілітована 16.01.1992 р. (7613-П).
Слободян Михайло Климович, 1912 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештований 1949 р. Підтримував зв’язок
з ОУН та УПА. Ув’язнений на 15 р. у ВТТ. Після звільнення
1956 р. виїхав у Польщу.
Сулима Катерина Кирилівна, 1901 р., с. Тиневичі
Ярославського пов., Польща. Проживала в с. Вищі Луб’янки.
Мати Г. І. Волошин (Сулими), М. І. та С. І. Сулим.
Заарештована в грудні 1939 р. Збаразьким ПВ НКВС.
Ув’язнена 1940 р. на 5 р. у ВТТ. Після звільнення проживала в
смт Бурштин Галицького р-ну Івано-Франківської обл.
Реабілітована 08.10.1992 р.
Сулима Марія Іванівна, 1922 р., с. Тиневичі
Ярославського пов., Польща, освіта 7 кл. Проживала в с. Вищі
Луб’янки. Дочка К. К. Сулими, сестра Г. І. Волошин (Сулими)
і С. І. Сулими. Вбита співробітниками МВС-МДБ 12.07.1947 р.
в с. Новий Рогівець під час облави. Член ОУН, друкарка
районового проводу ОУН. Тлінні останки перепоховані 1990 р.
на цвинтарі м. Збараж.
Сулима Степан Іванович, 1929 р., с. Тиневичі
Ярославського пов., Польща. Проживав у с. Вищі Луб’янки.
Син К. К. Сулими, брат Г. 1. Волошин (Сулими) та М. І.
Сулими. Заарештований 1948 р. Згідно з постановою ОН при
МДБ СРСР від 19.01.1949 р. ув’язнений на 25 р. у ВТТ.
Покарання відбував у м. Воркута (нині Республіка Комі, РФ).
Після звільнення переїхав у м. Осінники Кемеровської обл.
(нині РФ). Потім проживав у м. Бурштин Галицького р-ну
Івано-Франківської обл. Помер 10.01.1991 р. Реабілітований
22.04.1993 р.
Тверда Парасковія Григорівна, 1919 р., с. Вищі
Луб’янки освіта початкова. Заарештована 03.11.1947 р.
Збаразьким РВ МДБ (ст.54-1а,54-11 ККУРСР). Підтримувала
зв’язок з ОУН. Згідно з постановою ОН при МДБ СРСР від
28.07.1948 р. ув’язнена на 8 р. у ВТТ. Звільнена 20.05.1955 р.
Реабілітована 23.12.1991 р. (7549-П).
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Цісецький Андрій Онуфрійович, 1928 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Заарештований 18.08.1945 р. Вояк
УПА, псевдо “Горіх”. Засуджений 17.04.1946 р. ВТ військ
МВС у Терноп. обл. на 10 р. ВТТ і 5 р. позбавлення прав.
Покарання відбував в м. Інта (нині Республіка Комі, РФ).
Звільнений 18.08.1954 р. Проживав у с. Нижчі Луб’янки.
Реабілітований 18.03.1992 р.
Цісецький Степан Степанович, 1906 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Заарештований 22.11.1948 р.
Збаразьким РВ М ДБ (ст. 54-1 а, 54-11 КК У РСР). Підтримував
зв’язок з ОУН. Згідно з постановою ОН при МДБ СРСР від
16.04.1949 р. ув’язнений на 10 р. у ВТТ. Загинув в ув’язненні
28.09.1952р. Реабілітований 28.09.1993 р. (11199-П).
Чепіль Іван Михайлович, 1908 р., м. Піттсбург (шт.
Пенсільванія, США), освіта початкова. Проживав у с. Вищі
Луб’янки. Заарештований 18.05.1941 р. Збаразьким РВ НКДБ
(ст. 54-2, 54-11 КК УРСР). Член ОУН. Помер 31.08.1942 р. в
тюрмі м. Верхньоуральськ Челябінської обл. (нині РФ).
Реабілітований 27.11.1997 р. (16894-П).
Чепіль Михайло Генріхович, 1920 р„ с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештований 22.06.1941 р. СВ УНКВС по
Терноп. обл. (ст. 54-2, 54-11 КК УРСР). Член ОУН, районовий
провідник. Розстріляний без суду 27.06.1941 р. в тюрмі м.
Тернопіль. Реабілітований 08.06.1997 р. (16715-П).
Чепіль Семен Степанович, 1892 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта вища духовна. Закінчив Львівську духовну семінарію.
Священник. У 1919-1920 рр. – капелан-сотник УГА.
Заарештований 11.10.1945 р. СВ УНКДБ у Терноп. обл. (ст. 541а КК УРСР). Член ОУН. Засуджений 15.04.1946 р. ВТ військ
МВС у Терноп. обл. на 10 р. ВТТ з конфіскацією майна.
Покарання відбував у с-щі Абезь (нині Республіка Комі, РФ).
Звільнений 27.09.1955 р. Проживав у м. Снятин ІваноФранківської обл. Помер 1985 р. Реабілітований 23.03.1992 р.
(8031-П).
Шарко Григорій Федорович, 1919 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештований у червні 1941 р. СВ УНКВС
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по Терноп. обл. Член ОУН. Розстріляний без суду 28.06.1941
р. у тюрмі м. Тернопіль.
Шарко Ольга Теодорівна, 1924 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Заарештована 10.05.1945 р. Збаразьким РВ
НКДБ (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Член ОУН, зв’язкова УПА.
Засуджена 18.07.1945 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 15 р.
ВТТ з конфіскацією майна. Звільнена 03.01.1955 р.
Реабілітована 16.01.1992 р. (7613-П).
Яворська Марія Михайлівна, 1927 р., с. Вищі Луб’янки,
освіта початкова. Вбита співробітниками МВС 02.09.1949 р. в
родинному селі під час облави. Перепохована в м. Збараж.
Яремишин (Шевчук) Єфимія Степанівна, 1912 р., с.
Вищі Луб’янки, освіта початкова. Заарештована 17.05.1949 р.
Збаразьким РВ МВС (ст. 54-10 КК УРСР). Засуджена
11.08.1949 р. Терноп. облсудом на 10 р. ВТТ і 5 р. позбавлення
прав. Покарання відбувала в Архангельській обл. (нині РФ).
Звільнена 19.03.1955 р. Повернулася в родинне село.
Реабілітована 05.02.1992 р. (12933-П, 13984-П).
Яремишин (Бочар) Марія Йосипівна, 1927 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта 6 кл. Заарештована 28.01.1947 р. ВББ У МВС
у Терноп. обл. (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Член ОУН.
Засуджена 26.02.1947 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 10 р.
ВТТ і 5 р. позбавлення прав. Покарання відбувала в Бурятії,
містах Тайшет, Абакан й Інта (нині РФ). Звільнена 23.12.1954
р. Перебувала в м. Осінники Кемеровської обл. Від 1964 р.
проживала в м. Збараж. Реабілітована 1991 р. Померла
31.05.1995 р.; похована в родинному селі. (14986-П).
Яремишин Стефанія Степанівна, 1925 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта
початкова.
Вбита
05.04.1946 р.
співробітниками МВС-МДБ в родинному селі під час облави.
Яремусь Ярослав Михайлович, 1923 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта початкова. Заарештований 14.11.1944 р.
Збаразьким РВ НКВС (ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР). Член ОУН.
Засуджений 23.01.1945 р. ВТ військ НКВС у Терноп. обл. на 20
р. ВТТ. Покарання відбував у Магаданській обл. (нині РФ).
Звільнений 04.06.1957 р. Повернувся в родинне село. Помер
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05.09.1978 р. Реабілітований 28.12.1993 р. (11749-П).
Яструбецька Стефанія Захарівна, 1919 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта 7 кл. Дочка 3. Г. Яструбецького.
Заарештована 27.08.1947 р. Збаразьким РВ МДБ (ст. 54-1а КК
УРСР). Підтримувала зв’язок з ОУН та УПА. Засуджена
29.09.1947 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 10 р. ВТТ з
конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав. Покарання
відбувала в м. Караганда (Казахстан). Звільнена 29.05.1956 р.
Проживала в м. Донецьк. Переїхала в родинне село 1990 р.
Реабілітована 22.01.1992 р. Померла 26.09.1992 р. (7709).
Яструбецький Григорій Васильович, 1888 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта вища. Брат 3. В. Яструбецького. В 1918- 1920
рр. – офіцер УГА. Студіював медицину, а потім теологію у
Львівському університеті. Священик у селах Вищі Луб’янки і
Нижчі Луб’янки. Заарештований 15.05.1950 р. СВ УМДБ у
Терноп. обл. (ст. 54-1а, 54-10, 54-11 ККУРСР). Засуджений
15.12.1950 р. ВТ військ МВС у Терноп. обл. на 25 р. ВТТ з
конфіскацією майна і 5 р. позбавлення прав. Покарання
відбував у с-щі Абезь (нині Республіка Комі, РФ). Звільнений
17.07.1956 р. Повернувся в Україну 1958 р. Від 1975 р.
проживав у смт Делятин Надвірнянського р-ну ІваноФранківської обл. Помер 1984 р.; похований у родинному селі.
Реабілітований 13.09.1990 р. (5960-П).
Яструбецький Захар Васильович, 1892 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта середня. Батько С. 3. Яструбецької, брат Г. В.
Яструбецького. В 1918-1920 рр. – четар УГА. Заарештований
04.06.1941 р. Збаразьким РВ НКВС. Звільнений за
недоведеністю провини. Від катувань на допитах невдовзі
помер.
Яструбецький Максим Васильович, 1909 р„ с. Вищі
Луб’янки,
освіта
середня.
Студент
Кременецького
вчительського інституту. Заарештований 04.06.1941 р.
Кременецьким РВ НКВС. Страчений без суду в кінці червня
1941 р. у тюрмі м. Львів. Реабілітований 02.12.1964 р. (3591).
Яструбецький Михайло Захарович, 1920 р., с. Вищі
Луб’янки, освіта середня. Закінчив гімназію в м. Бережани.
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Начальник поштового відділення в смт Козлів, нині
Козівського р-ну. Заарештований 1944 р. під час служби в
армії. Член ОУН, псевдо “Крук”. Помер 1945 р. в тюрмі м.
Караганда (Казахстан).

Жителі села ніколи не стояли осторонь подій,
які відбувалися в країні. Ось імена тих, кому доля
відвела місію рятувати світ від чорнобильської
загрози:






Бойко Степан Андрійович – 1952 р. н.
Герасимлюк Володимир Петрович – 1955 р. н.
Парій Степан Кирилович – 1933 р.н.
Парій Ярослав Григорович – 1948 р. н.
Росіл Олег Тимофійович – 1964 р. н.

97

Використані та рекомендовані
джерела
75 років від дня народження Будзана Богдана Павловича
[Текст] // Календар знаменних і пам’ятних дат Збаражчини на
2019 рік / Збараз. централіз. бібл. система, метод.-бібліогр. від.;
уклад.: Н. Сенчишин; ред. Т. Кульпа. – Збараж, 2018. – С. 1719.
Боднар, І. На перехресті мого життя [Текст]: спогади / Ігор
Боднар. – Збараж, 2021. – 121 с.: фотогр.
Бучак, Я. Вищі Луб’янки [Текст] / Я. Бучак, В. Уніят //
Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль,
2004. – Т.1: А-Й. – С. 271-272.
Вищелуб’янська сільська рада [Текст] // Реабілітовані історією
/ упоряд.: О. Г. Бажан, Є. О. Гасай, П. З Гуцал. – Кн.2. –
Тернопіль, 2012. – С. 534-544.
Вищі Луб’янки (545 р. з часу першої писемної згадки) [Текст]
// Збараз. централіз. бібл. система, метод.-бібліогр. від.; уклад.:
Н. Сенчишин; ред. Т. Кульпа. – Збараж, 2007. – С.22-23.
Вищі Луб’янки [Текст] // Історія міст і сіл. Тернопільська
область. – Київ, 1973. – С.310-312.
Лисогір, І. Село, окрилене духом співпраці: Просвіта Вищих
Луб’янок [Текст] / І. Лисогір // Збаражчина: зб. статей,
матеріялів і споминів. – Київ, Торонто, 1985, Т.2. – С. 21.
Малевич, А. Нас до криниці пам’яті ведуть [Текст]: роздуми
про свято відкриття пам’ятника Морозенку в с. В. Луб’янки /
А. Малевич // Народне слово. – 1992. – 20 жовт.
98

*****
Вищі Луб’янки [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна
енциклопедія. – Електрон. текст. та граф. дані. – [Україна], 2020. –
Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вищі_Луб%27янки,
UKRAINE. Podolia Galichina Volhynia. Вищі Луб’янки
[Електронний ресурс] // JIMDO. – Електрон. текст. та граф. дані. –
[Україна],
[?].
–
Режим
доступу:

https://templesua2.jimdofree.com/церкви-муровані/вищі-лубянки/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено
22. 01. 2021.
Вищі Луб’янки, Збаразький район, Тернопільська область
[Електронний ресурс] // Історія міст і сіл Української РСР. –
Електрон. текст. та граф. дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу:

http://ukrssr.com.ua/ternop/zbarazkiy/vishhi-lub-yanki-zbarazkiyrayon-ternopilska-oblast, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр.
– Опис зроблено 22. 01. 2021.
Вищі Луб’янки (Ґміна) [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна
енциклопедія. – Електрон. текст. та граф. дані. – [Україна], 2020. –
Режим
доступу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вищі_Луб%27янки_(ґміна), вільний. –
Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 22. 01. 2021.

99

ЗМІСТ
Передмова…………………………………………...3
Географічне положення ...………………...............5
Геологічна будова, рельєф і
корисні копалини .………………………………….7
Кліматичні умови …………………………………..8
Внутрішні води …….………………………………12
Ґрунтовий покрив ...……………………………….14
Рослинний і тваринний світ ……………………...15
Населення ...……………………………………..….15
Історико-географічні умови й
чинники виникнення, становлення
й розвитку села Вищі Луб'янки ..………………..20
Сільськогосподарське виробництво ..……..……26
Заклад освіти (школа) ..……………………..…….31
Заклади культури ………………………….……...38
Осередок Союзу Українок в
с. Вищі Луб’янки ………..…………………………39
Сільська бібліотека …………………………..........41
Зв’язок (поштове відділення села) ………………42
Духовні обереги краю ..……………………………43
Транспорт ………………………………………....46
Топоніми села Вищі Луб’янки ………………...…47
100

Видатні люди, вихідці із села
Вищі Луб’янки ..…………………………………….48
– Будзан Богдан ……..……………………....48
– Попович Матвій ……..…………………...50
– Токарчук Ігнатій ……………….….……..51
Пам’ятники, меморіали та знаки
села Вищі Луб’янки ………………………..…..….52
Історія та сьогодення адміністративного устрою села …………………………....…56
Фотогалерея ………………………………….…….59
Реабілітовані
історією………………………………………………80
Список використаної
літератури …………………………………………..98

101

