
Знаменні та пам`ятні дати видатних людей Теребовлянщини на 
2012 рік. 

 
Січень 
 
 4 – 130 років від дня народження Євгена Турули (4.01 1882 – 3.12. 
1951) – диригента і композитора, засновника великого мішаного хору при 
читальні «Просвіти» в Теребовлі (1907) та гімназійного хору (1914). 
 

19 – 100 років від дня народження  Ярослава Стецька – провідника 
ОУН. 

 
19 – 60 років від дня народження  о. Мітрата Івана Сивака, священника, 

краєзнавця (19.01.1951). 
 
19 – 90 років від дня народження Стояновського Степана – вченого-

фізіолога, професора, доктора біологічних наук (1965), академіка Української 
Академії Національного Прогресу, громадського діяча. 

 
24 – 90 років від дня народження Анни Дідух – живописця, яка 

проживає у США. 
 
Лютий 
 

1 – 100 років від дня народження Мар’яна Борачка – художника, 
громадського діяча. 
 
 6 – 70 років від дня народження Богдана Дерев’янка – відомого 
музикознавця, композитора, диригента. 
 
 17 – 120 років від дня народження кардинала Йосифа Сліпого 
(Коберницького) – митрополита Галицького, одного з найвизначніших 
церковних та громадських діячів ХХ ст. 
 
Березень 
  
 14 – 80 років від дня народження Адама Брантюка – доцента, кандидата 
біологічних наук. 
 
Квітень 
 
 18 – 115 років від дня народження Мар’яна Крушельницького – 
знаменитого актора. 
 



29 – 140 років від дня народження Григорія Гарматія – доктора 
медицини, культурного і громадського діяча Теребовлянського повіту. 

 
Травень 
 
 4 – 90 років від дня народження Снітовського Івана – культосвітнього 
працівника, педагога, краєзнавця. 
 
Червень 
 
 27 – 80 років від дня народження Мар’яна Субчака – художника, 
педагога, краєзнавця. 
 
 19 – 145 років від дня народження Євгена Купчинського – відомого 
церковного і мистецького діяча Галичини, композитора. 
 
Липень 
 
 5.07.1987 – у Мюнхені помер Ярослав Стецько. 
 
 13.07.1937 – у Київській катівні загинув видатний художник-
монументаліст Михайло Бойчук, уродженець села Романівка. 
 
Серпень 
 
 27.08.1992 – 20 років перепоховання Блаженнішого Патріарха УГКЦ 
Йосифа Сліпого на Святоюрській горі у Львові. 
 
Жовтень 
 
 30 – 130 років від дня народження Михайла Бойчука – видатного 
художника-новатора, засновника Київської школи монументалістики 
 
Листопад 
 

18 – 165 років від дня народження Володимира Навроцького – 
українського публіциста, літературознавця, економіста, статиста із с. Котузів 
Теребовлянського району. 


