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окально-інструментальний ансамбль “Земляки” під керівництвом Романа
Остапчука створений при пасажирському вагонному депо Львів у 2003
році, щоправда, тоді він називався “П’ятий парк”. Попри це, творчість
цього гурту близька і знайома багатьом залізничникам з усіх куточків Львівської
залізниці, адже “Земляки” неодноразово робили творчий дарунок делегатам з
усієї магістралі під час різноманітних офіційних та урочистих заходів. Цей колектив вирізняється серед інших своїм репертуаром, у якому переважають авторські пісні, слова і музику до яких пишуть учасники гурту. Тому пісні у виконанні ансамблю “Земляки” завжди тепло сприймаються глядачами.
– Коли влаштувався на роботу радіомеханіком у пасажирське вагонне депо Львів,
до мене звернувся начальник депо Ярослав
Волівендер і голова профкому Богдан
Смолінський із пропозицією створити творчий колектив, – розповідає керівник гурту
Роман Остапчук (на фото крайній зліва).
– Оскільки за другою освітою я музикант,
диригент класичної форми, то з радістю погодився на цю пропозицію. Так і почалося
створення нашого ансамблю. Завдяки підтримці керівництва та профкому депо маємо хороші музичні інструменти та концертні
костюми.
– Яким колектив був колись, яким став
нині? І чому, зрештою, “П’ятий парк” став
“Земляками”?
– У депо завжди були колективи художньої самодіяльності, та на початку нового
тисячоліття у цьому питанні стався певний
занепад. Тому серед деповчан почалися пошуки працівників, які мали б бодай якусь уяву
про музику, і врешті відгукнулося кілька хлопців, які грали на весіллях. Були в колективі і
дівчата, одні учасники відходили, приходили
інші. Першими учасниками гурту були Ігор
Голдак, Ярослав Хом’як, Павло Андріїв та
Ольга Кушнір. На жаль, Ігор Бень та Василь
Савка уже відійшли у вічність, однак багато
пісень на вірші Василя Савки досі є в репертуарі гурту. Згодом до колективу почали залучати молодих виконавців. Прийшов Юрій
Стрільчук, щоправда, станом на сьогодні він
уже два роки не співає у “Земляках”. Зараз у
складі колективу є талановитий співак Богдан
Шустер, переможець V огляду-конкурсу народної творчості працівників залізничного
транспорту України в Харкові у номінації
“Окремі виконавці класичного жанру”, а також наші музиканти-композитори – Василь
Марцинюк та Ігор Яснюк. Їхні пісні теж виконує наш колектив. Можна сказати, що перша
назва ансамблю “П’ятий парк” виникла спонтанно, бо саме так у народі досі часто називають пасажирське вагонне депо Львів. А
чому ми згодом стали “Земляками” – це окрема історія. У 2005 році на гастролях у США

відбулося об’єднання з гуртом “Світозари”.
Власне тоді і зародилася співпраця з Ігорем
Яснюком. Унаслідок такого об’єднання
виникла наша робоча назва за кордоном
– “Земляки”. А до нашого гурту приєдналися
Ігор Яснюк та Василь Марцинюк. Ці два музиканти-композитори створюють власні пісні,
які користуються популярністю у глядачів.
– Мабуть, не всі знайомі з репертуаром
“Земляків”?
– Наш ансамбль виконує авторські пісні
“Галичина”, “Посмішка”, “Хата моя”, “Чарівна
горянка” (на слова Василя Савки), “Живи,
Україно”, “Зроби сопілку із верби”, “Марія” та
інші, більшість із яких стали хітами і серед
залізничників. Завдяки студії звукозапису ви-

конуємо аранжування пісень як власних, так і
інших авторів, які в результаті звучать по-новому. У концерти часто включаємо твори на
слова Тараса Шевченка, як-от “По діброві вітер
виє”, “Ой літав орел”... До речі, якраз у святковому концерті до Міжнародного жіночого свята,
який проводився у нашому депо, згадали цими
творами і Великого Кобзаря. Є в репертуарі
“Земляків” і пісні Володимира Івасюка та Ігоря
Білозіра, щоправда, у власному аранжуванні.

До Ігоря Білозіра в мене особливе ставлення,
адже свого часу він викладав музику у моїй
рідній сільській школі, коли я там навчався у
шостому класі. Він створив шкільний вокально-інструментальний ансамбль, у якому я грав
на бас-гітарі. За дев’ять років існування колективу ми випустили два диски – “Вишиванка”
та “Дзвенить вона, дзвенить”. Звісно ж, у нашому репертуарі є пісня про залізницю “Де
Харків, а де Львів”, яку виконуємо на різних
урочистостях.
– Де доводиться виступати вашому колективу?
– Звичайно, це залізничні підприємства.
Найчастіше нас бачать і чують працівники
пасажирського вагонного депо Львів, хоча

виступали і в локомотивному депо ЛьвівЗахід, у вагонному депо Клепарів, у Стрию, у
Ходорові, в Ковелі та в інших містах. Минулого
року нас запросили виступити для колективу
Львівського локомотиворемонтного заводу,
який святкував 150-річчя. На оглядах-конкурсах народної творчості серед залізничників України наш гурт неодноразово посідав
призові місця.
– З ким ще співпрацює гурт “Земляки” і
які плани маєте на майбутнє?
– Зараз співпрацюємо зі львівським співаком Зеновієм Гучком, на День святого
Валентина у кінотеатрі ім. О. Довженка на
Сихові ми виступали зі спільною концертною
програмою. На День матері, який святкуватимемо у травні, у Шевченківському гаї плануємо провести спільний концерт зі співаком
Ігорем Богданом, який чи не щороку приїжджає в Україну з Канади, аби заспівати з українськими колективами для львів’ян і гостей
нашого міста.
У нашому репертуарі постійно з’являються
нові пісні, адже ми – творчий колектив, і кожний новий твір – це результат творчості кожного учасника колективу.
– Нерідко вам вдається віднайти та
розкрити молоді таланти. Розкажіть про
них докладніше.
– Минулого року результатом такого пошуку став юний талант – Микола Хомин, син
начальника поїзда пасажирського вагонного
депо Львів Галини Хомин. Він став переможцем другого туру огляду-конкурсу творчості
дітей залізничників “З Богом у серці”, присвяченого 65-річчю від дня народження Георгія
Кірпи. На конкурсі друге місце посів і студент
другого курсу Львівського музичного училища, баяніст Роман Мушинський, батько якого
теж працює у нашому депо. Інженер Оксана
Лихошест пише поезію, сценарії наших концертних програм. Взагалі, коли бачу у людях,
особливо у молоді, артистичний потенціал,
який випромінює позитивну енергетику, пропоную допомогу у творчому плані. Нещодавно
дізнався, що один працівник нашого депо
грає на саксофоні, тож спробуємо щось
зробити разом.
Готуємося до Великодня – на завершенні
чотири нові пісні, які залізничники зможуть
почути у наших нових концертних програмах.
Запрошую усіх читачів “Львівського залізничникника” на наші концерти. Приходьте, отримуйте задоволення від наших пісень, ми намагалися вкласти у них якнайбільше любові і
душевного тепла.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА

