До розмови про початок, сьогодення і плани у творчості вокально-інструментального ансамблю
“Земляки” газета запросила керівника гурту Романа Остапчука.

– “П’ятий парк” – добре відома серед залізничників, бо в багатьох асоціюється саме з
нашим депо.
– Творчі пошуки відбувалися паралельно
з пошуками оптимального складу?
– Історія кожного колективу складається з певних етапів. Проте можу сказати, що
склад учасників гурту формувався швидше
шляхом природного добору, а коригували
його життєві обставини: хтось міняв місце
роботи чи проживання, а когось невблаганна доля забрала він нас. На жаль, перед-

– Нині в ансамблі працюють професійні музиканти. До нас приєднався Василь
Марцинюк, Віталій Дерев’янко. Свого часу
Ігор Яснюк виступав у складі ансамблю
“Світозари” з Тернополя. У 2005 році разом
із тернополянами ми готувалися до поїздки
на гастролі у США. На жаль, через певні
труднощі з отриманням візи не всім музикантам вдалося поїхати за кордон. Тому ми
вирішили об’єднатися для виступів в один
ансамбль. Так Ігор Яснюк опинився у нашому гурті. Його поява, а власне його талант
і працьовитість стали
для нас потужним
Уже традиційно візьмемо участь у святковоімпульсом в роботі.
му концерті до Дня матері, що відбувається в
Із розширенням гурШевченківському гаї. Торік ми виступали там спільту та географії нано із Зеновієм Гучком, Ігорем Богданом, який приїждших виступів назва
жав із Канади. До речі, цього року Ігор святкуватиме
“П’ятий парк” дещо
60-річчя. Після нашого спільного виступу він зателевтратила свій зміст,
фонував і запропонував провести спільне турне місми вирішили назвати
тами України, США та Канади. Розкрию невеличкий
ансамбль “Земляки”,
секрет, у серпні цього року мені виповниться 50 років
тим більше, що це абі з цієї нагоди хотів би організувати творчу зустріч з
солютно відповідало
друзями – співаками, музикантами – і, звісно, разом із
дійсності.
ними потішити слухачів гарним концертом”.
– Чи доводилося
Вам чути, що творчасно відійшли у вічність наші побратими чість ансамблю впливає на настрій колекІгор Бень і Василь Савка, який є автором тиву, скажімо, на продуктивність праці?
багатьох віршів, що згодом лягли на музику,
– Такі моменти дійсно траплялиа ще мав унікальний талант гумориста. Ще ся. Особливо під час наших репетицій.
один учасник гурту Юрій Стрільчук поїхав на Працівники підрозділів депо, що розташопостійне проживання в іншу країну. Ми про- вані в адмінбудинку, часто підходять і дідовжували працювати, і з часом, і це при- ляться враженнями, розповідають, що наші
родно, наш ансамбль набув професійності, пісні додають їм бадьорого настрою, і в ронас стали запрошувати на великі святкові боті все йде до ладу.
концерти в Палац залізничників, потім були
– “Земляки” виступали на різних
участі в дорожніх оглядах-конкурсах само- сценах, у різних містах і навіть країнах
діяльної творчості, згодом прийшли призи і перед різними слухачами. Як би Ви охаперемоги в галузевих творчих змаганнях.
рактеризували залізничну аудиторію?
– Яка історія нинішньої назви гурту
– Залізничники – дуже вимогливі
“Земляки”?
слухачі. І не дивно, адже залізниця на-

“

– Так склалося, що за фахом я і музикант, і залізничник, – розповідає Роман
Остапчук. – Нині працюю радіомеханіком
у радіоцеху пасажирського вагонного депо
Львів. Ансамбль на базі депо створювався за ініціативи начальника підприємства
Ярослава Волівендера. Коли він звернувся
з пропозицією відродити в депо художню
самодіяльність, я не довго розмірковував.
Наше депо – одне з найбільших підприємств на залізниці, тому серед працівників неважко було знайти талановитих
людей, які знаються на музиці. Тож невдовзі ансамбль дав перший концерт для
працівників депо. Перша назва колективу

самперед асоціюється з дисципліною і
порядком. Тому до виступів перед залізничниками треба готуватися дуже серйозно і відповідально. Якщо твій виступ
сприймають тепло – це найвища оцінка
виконаної роботи.
– Із яким творчим доробком “Земляки”
зустріли своє десятиліття?
– Ми вже випустили два повних альбоми своїх пісень. Є достатньо матеріалу для
третього альбому. Проте нині на ринку, на
жаль, нема професійного виробника, який
виготовив би якісний продукт. Можливо,
цей бізнес не є прибутковим, тому інтерес
до нього не надто великий.
– Які творчі плани у “Земляків” на
найближче майбутнє?
– Можу сказати, що ми і надалі братимемо участь у святкових заходах, що відбуваються в пасажирському депо. Зокрема
щороку в серпні до Дня незалежності
чи у вересні на свято Різдва Пресвятої
Богородиці влаштовуємо концерт у сквері
депо, перед фонтаном. Будемо раді відгукнутися на запрошення інших підрозділів
залізниці. Уже традиційно візьмемо участь
у святковому концерті до Дня матері, що
відбувається в Шевченківському гаї. Торік
ми виступали там спільно із Зеновієм
Гучком, Ігорем Богданом, який приїжджав
із Канади. До речі, цього року Ігор святкуватиме 60-річчя. Після нашого спільного
виступу він зателефонував і запропонував
провести спільне турне містами України,
США та Канади. Розкрию невеличкий секрет: у серпні цього року мені виповниться
50 років, і з цієї нагоди хотів би організувати творчу зустріч з друзями – співаками,
музикантами – і, звісно, разом із ними потішити слухачів гарним концертом.
Спілкувалася Тетяна АНДРУШКО
Реклама

ПРИВІТАННЯ

Керівництво та профспілковий комітет ВП “Львівська механізована
дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт” вітає

начальника дистанційної майстерні

Юрія Євгеновича АНДРУШКА
із 40-річчям!
Хай ладиться скрізь – на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас –
Все світле, хороше, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
машиніста автомобільного крана Івано-Франківської дільниці станції Хриплин

Василя Михайловича ЛОНИЧА
із 60-річчям!
Нехай сьогодні кожне привітання
У серці Вашому залишить добрий слід,
Прийміть й від нас ці щирі побажання
Щастя безмежного на многая літ!
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!
ПОГОДА

У п’ятницю сильний сніг, у південних і східних регіонах дощ та мокрий сніг.
Місцями штормовий вітер. Температура впродовж доби 2-7° морозу, на Буковині,
Івано-Франківщині, Закарпатті, у східних районах Тернопільщини від 2° морозу до
3° тепла. У суботу вночі невеликий сніг, вдень опади припиняться. Температура
вночі 6-11°, місцями до 15°, на Закарпатті 3-8° морозу, вдень 1-6° нижче нуля,
на Закарпатті від 1° тепла до 4° морозу. У неділю без опадів. Температура вночі
9-14°, при проясненнях 15-18° морозу, на Закарпатті 6-11° нижче нуля, вдень від 0
до 5° морозу, на Закарпатті від 2° тепла до 3° морозу. У понеділок переважно без
опадів. Температура вночі 7-12°, на Волині, Рівненщині та в горах при проясненнях
13-15° морозу, на Закарпатті та Буковині 3-8° нижче нуля, вдень від 0 до 5° тепла,
на Закарпатті 3-8° тепла. У вівторок, окрім Івано-Франківщини та Буковини, часом
опади. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 1-6° тепла,
вдень від 0 до 5° тепла, на Буковині, Івано-Франківщині 6-9° тепла, на Закарпатті
7-12° вище нуля. У середу невеликий дощ. Температура вночі близько нуля, вдень
2-7°, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині 8-13° тепла. У четвер часом невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 0 до 5° тепла,
на Закарпатті 4-9° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
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