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Тетяна Череп-Пероганич

Народилася 18 листопада 1974 в сім’ї вчите-
лів на хуторі Тимки, що в селі Стара Басань Бобро-
вицького району Чернігівської області.

1992 – закінчила Старобасанську середню 
школу, 1999 – Київський університет імені Тараса 
Шевченка, Інститут журналістики.

1992-2006 – завідувач відділом громадсько-
політичного життя, заступник головного редактора 
Бобровицької районної газети «Наше життя».

2006-2010 – директор Бобровицького район-
ного історико-краєзнавчого музею.

2010-2011 – завідуюча відділом організації 
виставково-масової роботи Київського літератур-
но-меморіального музею-квартири П. Г. Тичини.

2011 – літературний редактор журналу «Ветеринарна медицина України», 
Київ.

Зараз працює у ТОВ «Видавнича група «Нова інформація».
Автор збірки поезій «Ідуть дощі» (Прилуки, 1996).
Упорядник літературно-художнього видання «Як хочеш буть поетом...» 

(Київ, 2011), до якої увійшли поезії учасників конкурсу «Добридень тобі, Украї-
но моя!»

Редактор збірки учнівських оповідань «Яблуневоцвіття» (Київ, 2011). До 
збірки увішли твори переможців конкурсу «Вся і давність, і обнова – українська 
мова».

Вірші та статті Тетяни Череп друкувалися також у газетах «Просвіта», 
«Сіверщина», «Слово Просвіти», «Гарт», «Деснянська правда», «Отчий поріг», 
«Кримська світлиця»; журналах «Літературний Чернігів», «Слово жінки» тощо.
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Василь Сторонський 

Педагог, композитор, поет. Час народження 
– 17 листопада 1949 р., місце народження – с. Ясе-
ниця Сільна на Дрогобиччині. Освіта вища, педаго-
гічна.

Трудова діяльність: завклубом (с. Жупани 
на Сколівщині), художній керівник Бориславської 
взуттєвої фабрики, засновник і художній керівник 
гурту «Молоді Галичани» при дрогобицькому Па-
лаці школярів, Львівський академічний обласний 
музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича. 
Тепер – на творчій роботі.

Основні книги: “Калинова повінь” – піс-
ні (1996), “Два крила” – вірші, у співавторстві з 
О.Стронським (2002), “Чекаю Тебе” – вірші (2004), 

“Віночок з квітів” – пісні на слова В.Смереки (2007), “Крила” – збірка пісень для 
дітей на слова Й.Фиштика (2007), “Берег Любові” – пісні у співпраці з А. Гру-
щаком (2007), “Іду до Тебе” – поезії (2007), “Дует нев’янучих сердець” – збірка 
пісень у співавторстві з В.Умновим (2008), “Я весь перед Тобою” – поезії (2008), 
“Лебеді кохання” – збірка пісень у співавторстві з В. Романюком (2008), “Тебе 
боготворю” – поезії (2009) та “Співають “Молоді Галичани” (2009), “Другий по-
верх. Балкон” – поезії (2012), “Моє небо” – вибрані поезії (2013), збірки пісень 
на слова Анатолія Власюка “Поховайте мене в вишиванці” (2013) і “Сивий ту-
ман” (2014), збірки пісень на слова Олени Пекар “Про дівчинку Оленку” (2013) 
та “У цвітінні сакури” (2014), фотозбірник “Незабутні миттєвості” (2013), збірка 
пісень на слова Тетяни Хоменко “Тремтлива струна” (2014), збірка віршів “За-
писано зі слів Василя Сторонського” (2014), збірки пісень на слова Ярослави 
Сторонської “Мить життя” (2013) і “У нас весло одне” (2014), збірка пісень на 
слова Івана Хланти “У Копашнові на згірку” (2014). Періодично друкується в 
альманасі “Гомін Підгір’я”. Дитячі казки В.Сторонського “Недоторка”, “Світло-
фор-Моргайко”, “Чарівниця Акварина” (музичне оформлення) у глядачів театру 
мають неабиякий успіх. Разом із С. Гейшевим видали дитячі музичні казки “Та-
ємниця планети Шкереберть”, “Новорічні пригоди Солом’яного Бичка”, “Пода-
рунок мамі”, “Золота бартка”.
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