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Інформаційна довідка має на меті ознайомити
користувачів бібліотеки з іменами людей, які мали честь стати
«Почесними громадянами міста Збараж» і тих, які занесені в
Почесну книгу міста.
Тут також подається коротка інформація про їх основні
заслуги і надається перелік документів, на основі яких винесені
такі рішення.
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Комп’ютерний набір:
Г. Ігнатьєва.
Відповідальна за випуск:
О. Бойко, директор ЦБС.
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Їх життєве кредо:
«Все для рідного краю,
все в ім’я його».
Збараж – легендами і славою овіяне місто, яке завжди
приваблювало до себе людей не тільки тихоплинною річкою
Гнізна, закучерявленими лісами, багатою героїчною історією,
пам’ятками старовини, але й працьовитими, привітними,
обдарованими людьми.
Звання «Почесний громадянин Збаража» на підставі
рішення міської ради:
№ 265 від 15. 06. 2000 р. присвоєно громадянину
Канади
Іллі Яремчуку
за посильну допомогу жителям міста Збараж і району, за
синівську любов до матері – України і батьківську турботу про
її дітей, активному діячеві української просвітянської ниви
Канади.
Міський голова м. Збараж: Р. Г. Білик.

№ 306 від 15. 06. 2000 р. присвоєно
посмертно
Анатолію Павловичу Малевичу
вчителю, активному громадському діячеві,
пристрасному краєзнавцю, невтомному
просвітянину.
Міський голова м. Збараж : Р. Г. Білик.
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№ 426 від 07. 02. 2001 р. присвоєно
директору
Міжнародного
інституту
менеджменту, академіку
Богдану Павловичу Будзану
за
активну життєву позицію
та
меценатську діяльність в підтримці
обдарованої освітянської молоді.
Міський голова м. Збараж: Р. Г. Білик.

№ 522 від 20 08. 2001 р. присвоєно
незмінному голові районної організації НРУ
Дикому Мирону Петровичу
з нагоди 10-ї річниці Самостійності України
за багатолітню діяльність як лідеру з
національно-визвольної боротьби на
Збаражчині та утвердження Держави Україна.
Міський голова м. Збараж: Р. Г. Білик.

№ 528 від 25. 09. 2001 р. присвоєно
посмертно уродженцю міста Збараж,
єпископу–емериту, преосвященішому Киру
Івану Прашку
Екзарху для українців Австралії, Нової
Зеландії та Океанії за батьківську турботу
про долю України та вагомий внесок в
утвердженні її самостійності.
Міський голова м. Збараж: Р. Г. Білик.
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№ 373 від 11. 07. 2003 р. присвоєно,
посмертно, уродженцю м. Збараж, патріоту,
борцю за Україну, активісту громадського і
національного життя Збаражчини, члену
«Просвіти», «Рідної школи», «Бесіди», члену
Українського лікарського товариства у
Львові, організатору і першому головному
лікарю Збаразької ЦРКЛ
Тарасу Білинському
з нагоди 100-річчя від дня народження.
Міський голова м. Збараж С. І. Паровий.

№ 572 від 17. 09. 2004 р. присвоєно
депутату міської ради призеру міжнародних
турнірів, володарю кубків України, чемпіону
України, члену збірної України, майстру
міжнародного класу з гирьового спорту
Багрію Петру Федоровичу
за вагомий внесок у розвиток спорту та
прославлення держави України в світі.
В.о. голови міста Збараж: В. Хворостяна.

№ 973 від 17. 03. 2004 р. присвоєно уродженцю села
Чумалі Збаразького району триразовому чемпіону Студентської
універсіади, призеру світових першостей, учаснику Зимових
Олімпійських ігор в складі Збірної України
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Дольному Тарасу Васильвичу
за вагомий внесок у розвиток спорту та
прославлення держави України в світі.
В.о. голови міста Збараж: В. Хворостяна.

№ 1281 від 16. 05. 2005 р. присвоєно
жителю м. Збараж
Кіріндасю Володимиру Григоровичу
за творчий доробок як журналіста так і
письменника, за публікації і книги про
духовне відродження українства, його мови і
культури, до 70-річчя від дня народження.
В.о. голови міста Збараж: В. Хворостяна.

№ 1401 від11. 01. 2006 р. присвоєно
посмертно жителю м. Збараж
Ленартовичу Богдану Івановичу
за вагомий внесок у становлення і розвиток
Української
держави,
спорудження
пам’ятника Івану Франку в м. Збараж.
В.о. голови міста Збараж: В. Хворостяна.
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№ 1402 від 11. 01. 2006 р. присвоєно
жителю м. Збараж, депутату міської ради
кількох скликань
Москалику Онуфрію Миколайовичу
за активну життєву позицію, вагомий внесок
у розвиток місцевого самоврядування.
В.о. голови міста Збараж: В. Хворостяна.

№ 762 від 29. 07. 2008 р. присвоєно
жителю м. Збараж, завідуючому хірургічним
відділенням ЦРКЛ, заслуженому лікарю
України
Ломазі Євгену Юрійовичу
за активну життєву позицію, чуйність,
людяність, професіоналізм та вагомий
внесок у розвиток охорони здоров’я.
Міський голова м. Збараж: М. Г. Бочаров.

На підставі рішення міськвиконкому № 4 від 18. 01. 2001
року «Про відзначення Дня Подяки» в м. Збараж занесені в
Почесну книгу:
Богдан Миколайович Андрушків –
19. 06. 1947 року народження, колишній
начальник ККП міста Збараж, доктор
економічних наук України, науковецьраціоналізатор, заслужений діяч науки і
техніки.
Український
письменник
–
публіцист, голова облпрофради;
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Марія Антонівна Басій – 16. 03. 1931
року народження, вчитель-пенсіонер, член
Організації
Українських
Націоналістів,
провідник Лановецького ОУН,
голова
жіночого товариства імені Олени Теліги
м. Збараж;

Богдан Степанович Бабій – 30. 07.
1941 року народження, колишній заступник
голови міськвиконкому, член міськвиконкому, голова правління ВАТ «Збаражгаз»;

Петро Федорович Багрій – 19. 06.
1960 року народження, депутат міської
ради, викладач Збаразького ПТУ-25,
майстер спорту міжнародного класу;
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Ольга Миколаївна Брик – 13. 10.
1945 року народження, вчителька фізики
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1,
методист вищої категорії, відмінник освіти
України;

Володимир Петрович Виклюк –
01. 07. 1934 року народження, мистецький
керівник та диригент народної самодіяльної
капели «Прометей» і народної самодіяльної
мішаної
капели
«Гомін»,
заслужений
працівник культури України;

Володимир Ярославович Гавіловський –
01. 03. 1958 року народження, колишній
начальник будинкоуправління, член міськвиконкому, директор МПП «Зустріч-2»;
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Мирон Петрович Дикий – 17.02.1945
року
народження,
редактор
першої
демократичної газети «Гомін», (1990-1994
рр.), депутат обласної ради двох скликань
(1990- 1994 рр.), (1994-1988 рр.), голова
Збаразької райдержадміністрації (1997-1998
рр.), голова Збаразької районної організації
Народного Руху України,
начальник
районного відділу статистики, заступник голови районної
ради;

Андрій Степанович Дмитраш –
15. 10. 1935 року народження,
колишній
директор Збаразького цукрового заводу (19711999), пенсіонер, член виконкому міської ради,
кандидат технічних наук;

Віталій Станіславович Добровольський –
17. 04. 1947 року народження, депутат міської
ради, директор Збаразької музичної школи з
1988 року, самодіяльний композитор;
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Володимир Ярославович Кравчук –
10. 11. 1960 року народження, поет, учасник
ліквідації аварії на ЧАЕС, керівник
літературно-мистецької студії «Рушник»,
член НСП України, помічник лікаря по
гігієні праці Збаразької санепідемстанції,
лауреат
літературно-мистецької
премії
ім. Іванни Блажкевич (2000), дипломант
літературної премії ім. Володимира Вихруща (2001), дипломат
за участь у колективному збірнику Giorni nostri («Наші дні»)
м. Мілан (2007);

Богдан Іванович Ленартович –
14. 03. 1929 року народження, вчительпенсіонер, відмінник народної освіти, член
товариства «Просвіта»;

Анатолій Вікторович Маціпура –
27. 09 1963 року народження,
член
міськвиконкому,
директор Збаразького
Державного історико-архітектурного Національного заповідника «Замки Тернопілля»;
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Лідія Павлівна Познанська – 15. 04.
1936 року народження, вчителька-пенсіонер,
володарка міжнародної премії імені Джоржа
Сороса;

Анатолій Григорович Ткаченко –
29. 09. 1940 року народження, колишній
директор музичної школи (1960-1988 рр.),
ветеран праці, вчитель музичної школи.

На підставі розпорядження міського голови № 21 від
15. 03. 2001 р. «Про відзначення свята – Дня працівників
житлово-комунального господарства» занесені в Почесну
книгу:
Володимир Богданович Берестянський –
01. 07. 1949 року народження, колишній
начальник УЖКГ міськвиконкому, депутат
міської ради,
лісничий Збаразького
лісництва;
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Богдан Іванович Каплан – 05. 06.
1958 року народження, голова Збаразького
земляцтва в м. Київ,
кандидат фізикоматематичних наук. Президент закритого
акціонерного товариства «Київметал»;

Василь Михайлович Олійник 14.01.1948 року народження, колишній
перший керівник Збаразького району
(1983 – 1988 рр.), доктор економічних
наук, професор, академік економічних
наук України, заслужений працівник
сільського господарства України, автор
наукових праць в галузі економіки
агропромислового комплексу, голова Тернопільської обласної
ради.
Міський голова м. Збараж: Р. Г. Білик.

На підставі рішення міськвиконкому № 131 від 24. 04.
2001 року «Про відзначення 790-річчя Збаража» занесені в
Почесну книгу:
Роман Юрійович Гралюк – (29. 01. 1925 – 05. 05. 1969)
посмертно,
командир відділення професійної пожежної
частини № 13 м. Збараж;
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Зіновій Іванович Галиш – 21. 01. 1938 року
народження, начальник Збаразького районного бюро технічної
інвентаризації;

Галина Парфенівна Дика – 14. 04.
1948 року народження, журналіст, колишній
викладач СПТУ-25,
керуюча справами
виконкому міської ради з 1991 року;

На підставі рішення міськвиконкому № 422 від 14. 08.
2001 р. «Про відзначення 10-ї річниці Самостійності України»
занесено в Почесну книгу:

Ігора Андрійовича Залевського –
першого голову Збаразької міської ради
першого демократичного скликання.
Міський голова м. Збараж: Р. Г. Білик.
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