Стисла інформація
про головні події в роботі Сосницького відділення
з 1 січня по 15 грудня 2015 року
Вся робота у зазначений період поточного року організовувалася таким чином, щоб охопити
пункти Угоди про співпрацю Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської
обласної ради, ради Товариства «Чернігівське земляцтво» в місті Києві на 2015 рік в частині,
що стосується Сосницького району та відділення, а також внести максимальний доробок у
загально-земляцький «кошик добрих справ», постійно пам’ятаючи про те, що йдемо до 20річчя від дня створення Товариства, зокрема:
Взяли активну участь у загальних зборах земляцтва 16 січня (подія висвітлена в публікаціях:
«19-ті загальні збори Чернігівського земляцтва відбулися» від 17 січня та «Збори відбулись –
обговорення тривають» від 22 січня).
«Сини гинуть, герої не вмирають, а сльози матерів не висихають» - такий трагічний стан у
державі та на Чернігівщині, зокрема, спонукав на публікації: «Сумна новина з Сосниці» від
31 січня, «Довженків край окутий сумом» від 4 лютого, «Чернігівщина продовжує прощатися
зі своїми синами-героями» від 6 лютого, «Чернігівщина вкотре прощалася з героямиземляками» від 15 лютого.
Делегація відділення 27 лютого взяла участь у відкритті документальної виставки «І
неоплаканий своїми…», присвяченої пам’яті видатного українського письменника,
кінорежисера, драматурга, поета, художника, класика світового кінематографа Олександра
Петровича Довженка, що відбулося в рамках проекту «Народжені Україною» на території
Архівно-музейного комплексу «Літературно-мистецькі Плюти» (відділ Центрального
державного архіву-музею літератури і мистецтва (ЦДАМЛМ) України) (подія висвітлена в
публікації «І неоплаканий своїми …» від 28 лютого).
Організували 24 березня екскурсію для вчителів і старшокурсників з Сосницького району
Чернігівщини до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва (ЦДАМЛМ)
України та Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, передали
художню і краєзнавчу літературу та навчальні посібники для поповнення книжкових фондів
бібліотеки Великоустівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а також Сосницької ЦРБ (події висвітлені в
публікаціях: «Бажана екскурсія до столиці» від 26 березня, «Земляки з Сосниччини побували
на екскурсії в ЦДАМЛМ України» від 28 березня та «Екскурсія на кіностудію імені Великого
Українця» від 29 березня).
З 75-річним ювілеєм 6 квітня привітали Тараса Миколайовича Дудка – племінника
Олександра Петровича Довженка та присвятили цій події публікацію «Наш дорогий ювіляр –
справжній патріот України» від 6 квітня.
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Використовуючи публікацію «Від Кавказу до Берліна через Україну» від 13 квітня, у
Великоустівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 24 квітня провели засідання літературно-краєзнавчого
гуртка, яке присвятили 70-річчю від дня геройської загибелі 26-річного Героя Радянського
Союзу Василя Матвійовича Валькова, що народився в селі Авдіївка Сосницького району та
прославив наш край своїми героїчними вчинками в роки Другої світової війни –
найжорстокішої за всю історію людства (подія висвітлена в публікації «Пам’яті тих, хто не
повернувся з війни» від 28 квітня).
Представники відділення 17 травня взяли участь у заході з нагоди Міжнародного дня музеїв,
який проходив на території садиби Сосницького літературно-меморіального музею
Олександра Довженка (подія висвітлена в публікації «Довженків дім радо приймав гостей»
від 24 травня).
Взяли участь 25 травня в Київському міському будинку учителя у мистецькій імпрезі «Світло
душі» мистецького веб – порталу «Жінка–УКРАЇНКА», заснованого нашими земляками –
Юрієм Пероганичем і Тетяною Череп-Пероганич (подія висвітлена в публікації «Мистецька
імпреза «Світло душі» відбулася» від 28 травня).
На запрошення Міжнародної громадської організації «Івано-Франківське земляцтво» 12-14
червня 2015 року представники відділення побували в Національному музеї народної
архітектури та побуту України, де проходив Національний фестиваль під відкритим небом за
підтримки Міністерства культури України та участі чисельних спонсорів, серед яких були й
івано-франківці (подія висвітлена в публікації «Національний фестиваль під відкритим небом
відбувся» від 14 червня).
З метою надання конкретної допомоги Довженковому краю щодо залучення ефективних
інвесторів та інвестицій, 17 і 25 серпня, а також 25 вересня з виїздом на місце були проведені
робочі наради з керівниками району (події висвітлені в публікаціях: «І словом, і ділом …» від
2 вересня, «Зустріч у Сосниці» від 27 вересня), результатом яких стало створення одним з
членів відділення (Олександром Чуприною) у Сосниці підприємства, що має забезпечити
сосничан робочими місцями, а місцевий бюджет - надходженнями.
За ініціативи молодіжного активу відділення провели екскурсії до відомих історикокультурних центрів держави, до створення яких причетні наші земляки. Зокрема, 27 вересня,
в День туризму, відвідали «Замок-музей Радомисль» Житомирської області (подія висвітлена
в публікації «На гостині у твердині духу на гранітній скалі» від 28 вересня), а 3 жовтня Густинський Свято-Троїцький монастир та Національний історико-культурний заповідник
(НІКЗ «Качанівка» (подія висвітлена в публікації «На гостині у Густині та Качанівці» від 4
жовтня).
За матеріалами, що були викладені у публікації «Пам’яті нашого земляка – відомого вченогохіміка» від 24 вересня, у Великоустівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 9 жовтня провели
загальношкільний позаурочний виховний захід, приурочений визначній даті – 170-річчю від
2

дня народження Якова Барзиловського (подія висвітлена в публікації «Наслідуємо добрі
справи земляцтва» від 16 жовтня).
До Дня захисника України, Дня українського козацтва та Дня Покрови Пречистої Богородиці
спільно з головою районної ради Геннадієм Смаглюком 10 жовтня організували поїздку
учнів і вчителів Великоустівської ЗОШ І-ІІІ ступенів до «Соколиного хутора» (подія
висвітлена в публікації «Цікава поїздка» від 22 жовтня).
Доставили 20 жовтня в Сосницю пам’ятні дошки в кількості 20 штук для майбутньої Алеї
визначних сосничан, які були передані на тимчасове зберігання до Сосницького краєзнавчого
музею імені Юрія Виноградського. Цього ж дня в Сосницю була доставлена частина
медичної апаратури і обладнання на суму більше 40 тис. грн. (всього для медзакладу завезено
медапаратури і обладнання на суму більше 300 тис. грн.), що призначене для Комунального
лікувально – профілактичного закладу «Сосницька центральна районна лікарня» Сосницької
районної ради (подія висвітлена в публікації «Виконуємо зобов’язання перед земляками» від
20 жовтня).
З метою активізації громадської думки щодо належного вшанування пам’яті вихідців з
Чернігово-Сіверського краю, що в різні періоди історії внесли значний вклад у його
культурний і соціально-економічний розвиток, продовжували започатковане в минулі роки
дослідження, результати якого викладені в публікаціях: «Випускник школи з відомим
прізвищем» від 26 липня, «Пам’яті нашого земляка – відомого вченого-хіміка» від 24
вересня.
Організували 28 жовтня екскурсію для вчителів та учнів Сосниччини до Національного
історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», хімічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та Державного музею авіації України
(подія висвітлена в публікації «Екскурсія пам’яті Якова Барзиловського» від 28 жовтня).
В пам’ять про земляків, що загинули в роки Другої світової війни були проведені
дослідження, результати яких викладені в публікаціях: «Молодь має знати правдиву історію»
від 11 лютого, «Авдіївські трагедії часів Другої світової війни» від 5 квітня, «Від Кавказу до
Берліна через Україну» від 13 квітня, «Братська могила замість звання Героя?» від 2 травня,
«Пам’яті загиблих воїнів-односельчан» від 8 травня, «Бондарівські соколи» від 22 червня.
На практичні результати наявності колективного виду пам’яті у земляків-сосничан у роки,
коли українське суспільство періоду незалежності (1991–2015) стало «хворим на історію»,
таким, що болісно реагує на будь-які проблеми, пов’язані з власним минулим, була звернута
увага в публікації «Колективна пам’ять земляків та її результати» від 24 листопада.
Продовжували висвітлювати питання, що пов’язані з вшануванням пам’яті Олександра
Довженка (публікації: «До 55-річчя музею Олександра Довженка в Сосниці» від 6 січня,
«Річницю музею відзначили, але скромно» від 29 січня, «Президент України нагадав про
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Олександра Довженка» від 10 травня, «Найпочесніша спадщина» від 30 травня, «Зустріч і
«Воля до життя»» від 29 червня).
Чергове зібрання відділення 25 листопада присвятили річним підсумковим зборам і
вшануванню пам’яті Олександра Петровича Довженка, мужнє серце якого перестало битися
саме в цей день 59 років тому. В роботі зборів взяли участь керівники Сосницького району –
голова райдержадміністрації Валентин Очередько, заступник голови райдержадміністрації
Олег Трамана, директор хлібокомбінату Олег Стешенко (подія висвітлена в публікації
«Пам’ятне суміщення» від 25 листопада).
З метою надання допомоги щодо започаткування співпраці органів влади та підприємств
Сосницького району з ТОВ «Дніпровська асоціація-К», яке займається розробкою та
впровадженням у різних галузях господарської діяльності технологій застосування
ферментних препаратів (при будівництві доріг, переробці побутових відходів, покращанні
родючості грунтів), 4 грудня була організована робоча зустріч з генеральним директором
підприємства, Героєм Соціалістичної Праці Юрієм Самойленком і головним технологом
Василем Сокирським, у якій взяли участь заступник голови Сосницької районної державної
адміністрації Олег Трамана, голова СВК «Зоря» села Шаболтасівка, депутат районної ради
Віктор Іващенко, Шаболтасівський сільський голова Андрій Ірха та начальник Сосницької
дорожньо-експлуатаційної дільниці Леонід Дмитрович Титаренко (подія висвітлена в
публікації «Започаткували співпрацю» від 4 грудня).
Вітали 15 грудня в Сосниці аматорський фольклорний колектив «Криниці» з 35-річчям
створення (подія висвітлена в публікації «Сосницьким «Криницям» 35!» від 15 грудня).
Щоб реалізовувати всі почини, треба мати надійних помічників. До них у відділенні
належать: Галина Орєхович, Валентина Артюх, Микола Волощук, Микола Гнип, Ніна
Грицай (до дня народження їй була присвячена публікація «Надійний помічник у починах
земляцтва» від 3 листопада), Михайло Давиденко, Михайло Кашич, Людмила Коваленко,
Василь Кочубко, Валентина Мовчан, Петро Пархоменко, Іван і Оксана Придухи, Микола
Швед.
Більш детальну інформацією про роботу відділення можна почерпати на офіційному сайті
земляцтва http://chz.org.ua/.
Олексій ОРЄХОВИЧ, голова Сосницького відділення
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