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22 – рік діяльності Чернігівського земляцтва сплинув дуже швидко, але добрі справи,
зроблені земляками, залишили свій добрий слід у житті нашої Сіверщини.
Перемежовувалися і добрі і сумні події, і позитиви-негаразди, але загалом добрі
справи переважали. І сьогодні ми можемо з честю відзвітували рідній малій
батьківщині. Ми робили все від щирого серця задля розквіту та блага наших
маленьких і великих сіл і міст, і Новий рік можемо зустрічати з почуттям виконаного
обов’язку.
Як і в минулі роки, до багатьох великих і малих справ у рідному краї долучалися
наші земляки. Участь у святкуванні днів міст і сіл, проведення спортивних змагань,
організація конкурсів, підтримка юних талантів, вшанування ветеранів, учасників
АТО – не злічити кількість доброчинних справ, які вдалося втілити нашим
побратимам.
Традиційно
проводилися
засідання
Ради
земляцтва.
Кожна
зустріч
супроводжувалась обміном досвідом, поширенню кращих починань земляків по
Чернігівщині, впровадженню їх у Всеукраїнські заходи.
У структурі земляцтва працюють 23 відділення. Делегації відділень відвідують
пам’ятні місця малої батьківщини, піклуються про збереження культурної та
історичної спадщини, допомагають соціальній інфраструктурі долати проблеми
сьогодення, які, на жаль, вразили всю нашу Україну.
Наприкінці минулого року кожне відділення узгодило свій план роботи, а окремі
відділення, за прикладом нашого Товариства, уклали угоди з органами місцевої
влади та самоуправління щодо діяльності впродовж року. Можна стверджувати, що
плідна дружба об’єднує активістів міст і сіл області зі столичними земляками. Кожен
спільно проведений захід – це крок до згуртування суспільства в цілому, адже
нинішній час вимагає максимального наближення до проблем земляків.
Отже, як належить у будь-якому звіті мова піде про роботу кожного окремого
відділення.
БАХМАЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Здійснювало свою діяльність відповідно до Плану роботи на 2017 рік та Договору
про співпрацю з Бахмацькою РДА та районною радою.
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Звичайно, саме життя вносило певні корективи в план роботи, і члени Бахмацького
відділення зробили чималу низку добрих справ поза планом, за власною ініціативою.
З найбільш значимих добрих справ можна відзначити наступні:
За сприяння голови відділення Олександра Пухкала нарешті завершено розробку
соціально-демографічного Паспорта Бахмацького району. Паспорт буде доступний
для широкого загалу та слугуватиме плануванню соціально-економічного розвитку
району відповідними структурами.
Впродовж року організовані концерти народного артиста України, лауреата
Національної Шевченківської премії, відомого кобзаря-лірника Василя Нечепи в
містах Бахмачі та Батурині, присвячені 203-й річниці від дня народження Тараса
Шевченка, а також у Ріпкинському районі для активу органів влади та місцевого
самоврядування.
Активісти відділення брали участь у проведенні IV Всеукраїнського фестивалю
«Відродження українського села, його духовності і культури» в селі Піски, в
обласному козацькому святі в Батурині, вшанували пам’ять козаків, які загинули,
захищаючи Гетьманську столицю Чигирин, що нині в Черкаській області, від
турецької навали.
Столичні бахмачани вітали ветеранів Другої світової з Перемогою, з 73–ю річницею
визволення Чернігівщини від нацистів, побували у активного члена земляцтва
Володимира Хільчевського та привітали його з 92-річчям.
Тамара Галюга-Кошіль впродовж року організовує виготовлення маскувальних
сіток, халатів для учасників АТО - в 2017 році їх виготовили понад 600 одиниць,
доправляють продукти, теплий одяг, книги тощо.
Іван Павленко вручив Бахмацькій СШ №2 бібліотечку збірників народних пісень,
передав голові Бахмацької РДА для вручення районному будинку культури
посібники з народно-пісенного виконавства.
Микола Звєрєв надав фінансову та організаційну допомогу з облаштування
меморіалу пам’яті учасників Другої світової війни в селі Терешиха, забезпечив
оздоровлення в Латвії 25 дітей, батьки яких загинули в АТО, розпочав роботи з
організації молочного комплексу в селі Смольне.
Керівник відділення організував поїздки членів Спеціалізованої вченої ради НАДУ
при Президентові України та Василя Нечепи до Батурина, до Ніжина та Ніжинського
району, в Чернігівській ОДА провів семінар-практикум «Децентралізація влади:
проблеми та перспективи».
Провів навчання для апарату Ріпкінської РДА з питань ефективності управлінської
діяльності, а в гімназії імені Софії Русової (директор гімназії з Бахмацького району)
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– дискусію з вчителями гімназії щодо проблемних питань реформи освіти в Україні.
Олександр Пухкал виступив в програмі Українського радіо «Життя+» та на
телеканалі «Культура», де розповів про діяльність Чернігівського земляцтва.
Впродовж року надані консультації щодо вступу до вузів трьом молодим землякам,
працевлаштований у Києві молодий спеціаліст з Борзни; передані книги в
Пальчиківську школу та матеріальна допомога землякам з села Пальчики.
БОБРОВИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Свою роботу спрямовують на відтворення та збереження культурної спадщини
рідного краю. У Бобровиці земляки вшанували пам’ять відомого письменникапубліциста, філолога, українознавця Анатолія Погрібного, провели 17-й конкурс,
присвячений Павлу Григоровичу Тичині «Добридень тобі, Україно моя!», є частими
гостями у марківецьких митців-аматорів місцевого клубу «Джерело», поповнюють
експонатами «Світлицю старожитностей». продовжують доглядати земляцький сад,
висаджений 6 років тому на території сільського дитсадка. Упорядкували пам’ятні
знаки на в’їзді і виїзді з села Марківці.
Щорічно столичні марківчани турбуються про утримання сільської школи і дитячого
садочка. Стало традицією літні ремонтні роботи проводити за кошти земляків.
Виконали давню обіцянку відремонтувати асфальтове покриття центрального
майдану та прилеглих до нього вуличок, заасфальтували ще одну вулицю загалом
понад 2 млн. грн. у селі Марківці.
Постійними гостями на сільських заходах Нової Басані стали вихідці з села.У
нинішньому році на святі Дня села гостями були Віктор Ткаченко, Андрій Пінчук,
Тетяна Літошко, Григорій Шкребель – голова Носівського відділення з своєю
персональною виставкою та ще з десяток столичних гостей. Відвідали оновлену
братську могилу, в якій фашисти закопали 363 молодих хлопців 16-17 років та двох
дітей 3-річного віку.
Надія Голота провела семінар та екскурсію до столичного музею Тараса Шевченка
вчителів української мови та літератури району, передплатила професійну пресу для
Кобижчанської ЗОШ та спільно з очолюваним нею педагогічним колективом
Київської ЗОШ № 297 систематично доправляє для учнів села Стрітенки Донецької
області гуманітарну допомогу.
БОРЗНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Борзнянці постійно перебувають у пошуках нових форм роботи, але звітують повійськовому чітко:
Організована поїздка до Меморіального комплексу «Пам'яті героїв Крут» з нагоди
99-ї річниці бою під Крутами.
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Надана допомога та прийнято участь в організації виступу народного артиста
України Василя Нечепи в Борзні до 160-річчя з дня народження Івана Франка.
У Борзнянській районній бібліотеці членами земляцтва проведено літературне свято
з нагоди Всесвітнього дня поезії «На рандеву з книгою: «Письменники рідного краю
дарують нам творів розмай».
За підтримки та участю членів Борзнянського відділення проведений VIII
міжрайонний турнір зі спортивної риболовлі серед учасників бойових дій та
інвалідів, присвячений пам’яті загиблих земляків в АТО та Афганістані.
Надана матеріальна допомога Борзнянському районному відділенню ветеранів
бойових дій у розмірі 5 тисяч гривень для придбання офісної оргтехніки.
Зібрані кошти у розмірі 4 тисяч гривень жіночому колективу «Полісяночка» села
Носелівка, для прийняття участі у ІV Всеукраїнському фестивалі «Відродження
українського села, його духовності і культури».
Надана матеріальна допомога бібліотеці села Носелівка у розмірі 5 тис. грн. на
придбання принтера та бібліотеці села Миколаївка у розмірі 10 тис. грн. на
придбання комп’ютерної техніки.
На базі історико - меморіального музею-заповідника «Ганнина Пустинь» - на хуторі
Мотронівка прийнято участь в літературно-мистецькому святі, присвяченому 198-ї
річниці з Дня народження Пантелеймона Куліша.
Спільно з районним керівництвом в місті Борзна організований та проведений X
районний турнір з міні-футболу серед школярів 5-9 класів «Шураві», присвячений
пам’яті загиблих воїнів-земляків та Дню захисника України. Забезпечили дітей
(всього 80 чоловік) гарячим харчуванням.
З нагоди 21 річниці художньо-меморіального музею «Садиба народного художника
України Олександра Саєнка» проведено літературно-мистецьке свято. Організувала
та провела свято Ніна Олександрівна Саєнко.
Представники ВАРВИНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ беруть активну участь у
громадському житті району. Спільно з міською громадою відзначають пам’ятні дати,
залучаються до культурних і громадських акцій.
От і цього разу варвинчани, але вже на чолі з головою Ради земляцтва Віктором
Ткаченком відсвяткували День Варви, відвідали музей старожитностей села
Антонівка. Взяли участь у фестивалі «Картопле-фест».
Спільні заходи проводились до 30-річчя заснування Варвинської Чернігівської та
Вишгородської Київської області ветеранських організацій. Відділення подарувало
Раді ветеранів ноутбук. Вшанували поважних ювілярів відділення – Петра
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Даниловича та Ганну Іванівну Зуб.
З членами Варвинської ветеранської організації відвідали комплекс «Межигір’я» та
Державний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» в Нових Петрівцях
Вишгородського району.
18 заходів просвітницького, культурологічного, патріотичного спрямування
впродовж року здійснила заступник керівника відділення Надія Кольцова.
ГОРОДНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Городнянці з культурно-мистецьких заходів організували виставка картин Михайла
Хихлухи у Національному музеї медицини України, кілька сольних концертів у
райцентрі та селах провів Михайло Твердий, продовжувався збір матеріалів про
історію районів і окремих сіл для поповнення експозицій краєзнавчих музеїв району.
Делегація представників відділення брала участь в урочистостях з нагоди Дня міста
Городня, а керівник Микола Богдан брав участь у вшануванні пам’яті воїнівафганців у місті Городня.
Надана допомога Городнянській спеціалізованій школі-інтернат (одяг, взуття,
спортивні костюми, іграшки).
ІЧНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ продовжує багаторічну традицію підтримки історикокультурної спадщини краю.
Надана фінансова допомога у виданні поетичної збірки та журналу Літературного
об’єднання «Криниця», у виданні окремих буклетів та календарів для Національного
історико-культурного заповідника «Качанівка», у святкуванні 80-річчя з дня
народження лауреата багатьох премій в галузі літератури, Почесного громадянина
міста Ічня Станіслава Гавриловича Маринчика, підготовлене 2-е видання історії
Ічнянського краю «Енциклопедія Ічнянщини».
Надана фінансова допомога у придбанні та ремонті музичних інструментів школі
мистецтва в місті Ічня, придбанні спортивного інвентаря для гімназії імені Степана
Васильченка в місті Ічня, фінансова допомога випускникам Заудайської школи.
Знайшов своє продовження започаткований кілька років тому конкурс на кращу
роботу з історії міста, родини, вулиці учнями старших класів гімназії імені Степана
Васильченка в місті Ічня, за кошти відділення відзначені переможці. Земляки
сприяли проведенню районного конкурсу талантів дітей «Родина. Ічнянщина.
Україна»
Для творчої еліти Ічнянського краю організована зустріч з відомими письменниками,
лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка в місті Ічня.
Столичні ічнянці були почесними гостями на святкуванні Дня міста Ічня,
традиційному «Осінньому ярмарку» та літературно-мистецькому святі «Качанівські
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музи».
Продовжувалась робота волонтерів щодо організації матеріальної та фінансової
допомоги учасникам АТО.
КОЗЕЛЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Столичні козельчани, з новим очільником, почали будувати свою роботу із зустрічі з
керівниками місцевих органів влади та управління.
Для налагодження дієвих зв’язків арбітром між новим керівником відділення і
очільниками району виступив голова Ради земляцтва Віктор Ткаченко. Він тричі
впродовж року побував у районі, зустрівся не лише з керівниками району, а й з
активом, духовенством і просто мешканцями району. Зрештою відділення знайшло
для себе найголовніші питання, на які вони акцентували увагу впродовж року.
Зробили виїзд до району на відкриття оновленої церкви, де колись розташовувався
музей ткацтва, надали матеріальну допомогу на її становлення, а також на ремонт
приміщення історичного будинку «Покорщина», де нині розташувався музей
ткацтва.
Двічі земляки виїздили на зустріч на місця, де колись розташовувались села Старий і
Новий Глибів та Покошичі. Нині намагаються посприяти у вирішенні земельних
питань на цій місцевості.
Відбулась зустріч голови відділення з Деснянським селищним головою, на якій
окреслили подальші шляхи співпраці.
Земляки зустрілись із земляками ветеринарного коледжу та вручили трьом кращим з
них по 1000 гривень на подальше становлення.
На пісенному дитячому конкурсі земляки вручили премію переможцям.
Козельчани нинішнього року відродили давню земляцьку традицію – відпочинок на
рідній Десні.
У КОРОПСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ рік, що добігає кінця, був насичений позитивом.
Окрім традиційних відвідин малої батьківщини, коропчани взяли участь у Оболонні
в Міжнародному фестивалі історії та творчості «Мамонт-фест» та відзначенні 15літнього ювілею літературно-творчого клубу «Первоцвіти Коропщини».
Анатолій Карацюба обстоював інтереси ветеранів органів внутрішніх справ на
парламентських слуханнях, двічі виступав.
Сергій Ковтун двічі у цьому році побував у Китайській Народній Республіці, де
організував і провів художні виставки в Пекіні, Харбіні, Порт-Артурі, Мукдені з
широкою пропагандою української культури та історії, в тому числі й Чернігівщини,
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отримав звання почесного професора Шенчженського технологічного університету.
Відділенням придбали за зібрані кошти 20 книг «Копійовата. Зберегти від забуття» і
передали бібліотекам району.
Понад 7 тисяч гривень передали на лікування двох земляків і надали допомогу сім’ї
погорільців.
Як висловився голова відділення Володимир Буглак: «Працюємо не за нагороди, а
для загального благополуччя».
КОРЮКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Продовжили опіку над Будинком ветеранів у смт Холми: завозили продукти, одяг,
посуд, солодощі та фрукти, а також адресні подарунки до днів народження
найстарших мешканців будинку.
Опікувались дитячим будинком сімейного типу родини Бабич у місті Корюківка,
допомагали з влаштуванням на навчання та лікування.
Взяли участь у відзначенні 128-річчя з дня народження корюківського Страдіварі Олександра Корнієвського.
Підготували презентацію збірки поезій «Моє небо» землячки Ольги Лугової та
кілька публікацій в газеті.
Продовжується робота над збором матеріалів до видання енциклопедичної книгидовідника з умовною назвою «Корюківщина».
До святкування 360-річчя міста Корюківка подарували районній лікарні меблі на
суму 3 тисячі гривень.
Відновили зв'язок з новими володарями земляцького саду в селі Наумівка з метою
віддавати частину фруктів, як благодійну допомогу дитячому будинку, Будинку
ветеранів і лікарні.
КУЛИКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Цей рік для куликівців пройшов під проводом пам’яті авторки першого букваря Лідії
Деполович, якій у 2019 році виповнюється 150 років з дня народження.
До цієї дати столичні земляки разом з жителями Куликівщини та родичами Лідії
Платонівни встановили надгробок на її могилі, підготували та видали
бібліографічний покажчик «Лідія Деполович».
Серед культурологічних заходів відділення:
- поздоровлення учасників творчого звіту Смолянського будинку культури та жінок
села Смолянка зі святом 8-го березня;
- участь у засіданні літературно-мистецької світлиці «Стежина», і, як водиться,
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земляцький подарунок — піврічна передплата для бібліотек району журналу «Дім,
сад, город»;
- участь та підтримка заходу «Міс панянка» села Смолянка;
- зустріч з працівниками районного центру позашкільної освіти, і подарунок на
згадку – картина.
Значна увага приділялась земляками питанням краєзнавства та збереження
історичної спадщини. Серед них:
- підтримка та сприяння проведення щорічного районного конкурсу «Земля-наш
спільний дім»;
- участь у роботі Другої Куликівської районної краєзнавчої конференції, що була
присвячена 100-річчю Української національної революції 1917-1921 років;
- підтримка та сприяння заходу «Районна патріотична гра «Веселкове місто цікавих
розваг»;
- Віталій Корж надав фінансову допомогу жителям села Дроздівки на проведення
водогону;
- під патронатом земляків розвивається футбольна команда
Смолянка, проходять міжрайонні футбольні турніри.

«Молодіжка» села

МЕНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Микола Ткач відповідно до свого покликання та професійної діяльності спрямовував
роботу відділення на культурологічні заходи:
За ініціативи Миколи Ткача та членів відділення проведено Колядницький вечір у
міському Будинку вчителя.
В залі бібліотеки Національного університету культури і мистецтв відбувся творчий
вечір Миколи Ткача, на якому презентовано його бібліографічний покажчик та
останні видання.
Члени відділення взяли участь у відзначенні 25-ти річчя журналу «Літературний
Чернігів» та 80-ти річчя його головного редактора Михайла (Михася) Ткача.
Організовано та проведено пам’ятний вечір відомого письменника-перекладача
родом з Феськівки Григорія Кочура.
Для бібліотек шкіл Менського району передані книги з власних книгозбірень.
Михайло Полоз виступив з благодійним концертом у Київському Будинку ветеранів
«Салют».
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За сприянням Олексія Калинського спільно з громадською організацією
«Культурний спротив» проведено благодійний аукціон, на якому були реалізовані
книги та ручні художні вироби членів Менського відділення.
А найголовнішою подією для менян стала відбудова древньої козацької церкви з
села Городище в Національному музеї народної архітектури і побуту України (у
Пирогові). Головними натхненниками і меценатами цієї події виступила родина
Довгих.
НІЖИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Протягом року відділення будувало свою роботу за принципом: сказали-зробили.
Ініціативи члени відділення і його керівник Петро Захарченко практично не
виявляли. Проте, ніжинці з ініціативи земляцтва отримали в подарунок білий рояль
від другого президента України Леоніда Кучми, мультимедійну систему для
районного краєзнавчого музею від Почесного громадянина Ніжина Віктора
Ткаченка, вручили премії переможцям заходу «Людина року», а також провели ряд
ділових робочих зустрічей з очільниками району та міста.
В перспективі вразі належної оцінки місця Ніжина у історії України столичними
земляками може відбуватися і хороша співпраця, і належна допомоги, і мусить бути
результат від спільної діяльності влади та земляків.
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Новгородсіверці розпочали рік з організації поїздки для дітей району на Новорічне
свято у столицю. На головній новорічній ялинці в Палаці «Україна» побували 31
дитина, для них була організована екскурсія столицею, святковий обід, додому
дітлахи поверталися з незабутніми враженнями та кошиками солодощів.
До справи залучився й благодійний фонд «Від серця до серця» на чолі з Леонідом
Соколовим.
У переддень Різдвяних свят у Центр первинної медико-санітарної допомоги міста
Новгород-Сіверська були відправлені комплекти для надання допомоги при травмах;
еластичні бинти; фіксатори; перев'язувальні матеріали; інструменти для роботи
лікарів; антибіотики й інші ліки.
Того ж дня Центральна районна лікарня міста отримала комплекти для хірургічного
відділення: хірургічні халати; клейонки для хірургічних столів; простирадла для
операційної; серветки для операційного поля; інструменти для операційної;
стерильні операційні серветки; набори для ангіографії, антибіотики й інші ліки.
Студентам Новгород-Сіверського медичного училища на новорічні свята доправили
55 кг цукерок.
Наприкінці травня поважна делегація земляків відвідала Чернігів, де відбулась
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робоча зустріч з представниками місцевої влади та бізнес-структур, обговорені
питання поліпшення інфраструктури міста, реконструкції міст відпочинку,
вирішення гуманітарних питань.
А 1 червня в День захисту дітей делегація прибула до села Печенюги, де зустрілась з
представниками – школярами всіх освітніх закладів району (понад 300 учнів).
Спільно з благодійним фондом «Серце до серця» передали дитячому оздоровчому
табору в селі Бирине чотири контейнери з комплектами постільної білизни та один –
із рушниками, а також швейцарський шоколад і цукерки. Далі вирушили до
Новгород-Сіверська. Відбулась змістовна зустріч у центральній районній лікарні, де
від земляків медперсонал та хворі отримали гарні подарунки – шість візків для
хворих, 15 контейнерів із ліками та інші витратні медичні матеріали.
В той же день делегація відвідала село Грем’яч, де були передані меблі для
сільського будинку культури, мотокосарка, пізніше – мотопила, а дітлахам села
Лісконоги – кондитерські вироби.
Поєднавши корисне з приємним земляки, побували у музеї «Слово о полку
Ігоревім», музичній школі та зустрілися з місцевими поетами.
Багато добрих справ для малої Батьківщини зробили НОСІВЧАНИ.
Голова Носівського відділення Григорій Шкребель роботу земляків на малій
Батьківщині організує по військовому чітко.
Проведені уроки мужності в школах району (Григорій Шкребель, Микола
Крапив’янський, Володимир Проценко, Віктор Черненко, Петро Медвідь).
Микола Скрипець провів ряд зустрічей у сільських школах з обдарованою молоддю,
прочитав свої вірші, ознайомив з літературною спадщиною району.
Цікаво організовував свою роботу Анатолій Стратілат, який фактично перебравшись
на постійне проживання у рідне село, створив ансамбль народних інструментів і
співу та тепер жоден мистецький захід у районі чи свята сіл не обходяться без їх
участі.
Проведені концерти заслуженого артиста України Віталія Свирида у військових
шпиталях.
Григорій Шкребель добросовісно виконував свою обіцянку, яку дав на минулій
конференції - побувати зі своїми персональними художніми виставками у кожному
районі Чернігівщини. Не вдалося бути там, де святкові заходи проходили одночасно
в кількох районних центрах.
До публічної бібліотеки Носівської територіальної громади Григорій Шкребель
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передав 500 одиниць книг художньої літератури.
З нагоди свого ювілею на малій Батьківщині оранізував виставку гравюр народний
художник України Микола Стратілат.
За сприяння земляків видана книга В’ячеслава Михайлишина «Величні почуття»,
проведено ряд презентацій книги. На святкуванні днів сіл В’ячеслав Михайлишин
презентував персональну фотовиставку.
Володимир Білик та Олександр Карась передали 2000 грн і 100 літрів дизпалива для
воїнів корпусу «Правий сектор» у зону АТО. А Володимир Бондаренко передав
спортивний інвентар школі села Степові Хутори.
Загалом, за минулий рік столичними носівчанами на малій Батьківщині проведено
понад 30 культурологічних і освітніх закладів.
А ще хочеться висловити щиру подяку нашому земляку з Носівщини – кобзарю,
лірнику, народному співаку, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка,
народному артисту України Василю Нечепі, який завершив свою дворічну
концертну програму до 150-річного ювілею Івана Франка та дав в Україні, США і
Канаді 162 концерти.
Щиро дякуємо!
ПРИЛУЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Прилучани завжди з радістю і щирою вдячністю зустрічають столичних земляків на
малій Батьківщині. Дякують очільнику відділення Павлу Кривоносу за ту велику
любов, яку він несе в собі і долучає до неї земляків.
В нинішньому році продовжувалась робота в одній з перших Шевченкових світлиць.
Стараннями земляків вона поповнювалась новими експонатами, а у визначні дати її
гостями були відомі діячі літератури з столиці.
Багаторічна опіка над дитячим будинком «Надія» ефективно продовжувалась і у
нинішньому році. Євгенія Макаренко, залучивши до благодійництва студентів
університету міжнародних відносин та журналістики, доправляла дітлахам одяг,
побутові речі, солодощі.
А Олег Шекера забезпечував медичний огляд і надання відповідної допомоги,
доправляв ліки, предмети санітарії та гігієни.
З метою популяризації серед земляків історичного минулого Прилуччини придбали
унікальне раритетне видання: «Прилуцький полк» Олександра Лазаревського та
розповсюдили його серед земляків. А ще створили та презентували спецвипуск
науково-популярного журналу «Чумацький шлях», присвяченого вшануванню
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пам’яті земляків героїчно загиблих в зоні АТО.
В пам’ять про Героя України Олега Міхнюка брали участь у заходах Малодівицької
громади по збору коштів для встановлення у селі бюста Героя АТО та підтримали
футбольний міні-турнір, присвячений земляку.
Для забезпечення бійців, які знаходяться на лікуванні в Центральному військовому
шпиталі, зібрали 6795 гривень, а в День Яблучного Спаса порадували бійців у
госпіталі медом, яблуками, солодощами.
У День захисту дітей у табір «Ромашка» Богданівської ЗОШ доправили спортивний
інвентар і солодощі.
19 грудня в Прилуцькому обласному будинку дитини «Надія» відбулося справжнє
свято з нагоди Дня святого Миколая.
Привітати малюків і вручити подарунки приїхало багато гостей, серед яких були
земляки зі столиці: Олег Шекера зі своїми колегами з Національної медичної
академії післядипломної освіти імені Платона Лукича Шупика та Алла Поплавська зі
своїми колегами по роботі на ниві доброчинності у Спілці жінок Печерського району
міста Києва.
РІПКИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ цього року організовувало поїздки до древнього
Любеча, Ріпок, на святкування днів сіл і селищ району.
Алла Гуртова придбала для Любецького центру одиноких громадян нові штори на
вікна.
За участі земляків у районній бібліотеці відбулась презентація книги Миколи Зубка
«Моя Суличівка».
Олександр Асадчий презентував землякам дві книги: «Книга пам’яті селища Радуль
Ріпкинського району Чернігівської області», присвячену землякам-героям, які
загинули у горнилі Другої світової війни та локальних військових конфліктах XX
століття та «Сімейний архів роду Асадчевих», які підготував до друку самостійно в
результаті копіткої роботи в архівах Чернігова, Києва та Санкт -Петербурга.
До Дня працівників освіти у приміщенні колишньої школи села Суличівка відбувся
педагогічний форум «Зустріч поколінь». Ініціатори заходу - професор, академік
Академії наук вищої освіти України, уродженець села Суличівка Микола Зубок,
випускники та вчителі Суличівської школи.
Сергій Граб є частим гостем малої Батьківщини, поповнює експозицію музею
«Древній Любеч», власноруч виготовив клейнод та булаву, як символ влади, і вручив
їх селищному голові.
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Основні заходи,
проведені СЕМЕНІВСЬКИМ ВІДДІЛЕННЯМ, були
зорганізовані та проведені заступником голови відділення Євгеном Клименком.
Дмитро Чирва, який подавав надії молодого та перспективного керівника,
самоусунувся від роботи і на звітних зборах земляки знову обрали головою Євгена
Клименка, а робота під проводом Євгена Миколайовича була проведена така:
- організовано та проведено ІІІ турнір з настільного тенісу на призи Євгена
Клименка та ІV турнір з настільного тенісу на Кубок земляків за участю команди
міста Короп;
- земляки взяли участь в організації та проведенні VІ Всеукраїнського музичного
конкурсу народних інструментів, заснування Гран-прі Семенівського відділення у
одній із номінацій;
- народний музей Тараса Шевченка у місті Семенівка поповнено новими
експонатами;
- Семенівській гімназії №2 передано нагороди для організації спортивних змагань;
- надано благодійну допомогу Будинку людей похилого віку, передано ковдри та
пледи;
На останній зустрічі з керівництвом району, депутатом обласної ради, узгоджено
план роботи на 2018 рік.
СНОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Найголовнішою справою цього року активісти відділення вважали збір і підготовку
матеріалів для історико-краєзнавчого збірника про рідне село, його визначних людей
(залучені редакція газети «Промінь», Староборовицький сільський голова,
бібліотекар, жителі села).
Продовжувались плідні зв’язки з гімназією №34 «Либідь» Подільського району
міста Києва з вшанування пам’яті загиблих в Афганістані і нашого земляка Віктора
Максименка. За участі земляків проведена низка заходів у Подільському районі
міста Києва та Сновському районі Чернігівщини з військово-патріотичного
виховання молоді на основі афганських подій.
Земляки з відділення продовжили свою активну участь у організації заходів з
фольклорного фестивалю імені Василя Полевика в селі Займище. Від імені
Чернігівського земляцтва подякували учасникам за збереження та примноження
культурних здобутків Сіверського краю та надали допомогу в побутовому
забезпеченні учасників.
СОСНИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Впродовж року відділення відзначалося стабільною роботою, ще більшої активності
якій додало щире спілкування столичних сосничан 20 січня на загальних зборах
земляцтва з нагоди його 21-річчя, за участі народних депутатів України Олега
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Ляшка, Василя Амельченка, керівників району та райцентру.
Максимально використовуючи можливості земляків-сосничан для соціальноекономічного, суспільно-політичного та культурного розвитку району, поточного
року отримали непогані результати.
Ось деякі з них:
Завдячуючи сприянню:
- народних депутатів України – Почесного громадянина Сосниччини Олега Ляшка та
активіста відділення Василя Амельченка з Державного бюджету України у цьому
році на капітальні ремонти, енергозбереження гімназії імені Олександра Довженка,
районного будинку культури та центральної районної лікарні спрямовані близько
восьми мільйонів гривень.
- члена відділення, голови Державного агентства водних ресурсів України Ірини
Овчаренко у Сосниці на річці Убідь створена зона відпочинку на воді.
Передали:
- 4 лютого з власної книгозбірні активіста відділення Михайла Давиденка
Великоустівській сільській бібліотеці кілька десятків книжок;
- 17 березня Михайло Давиденко бійцям в зону проведення АТО 10 рулонів плівки
для влаштування укриттів, а також запасні частини для забезпечення боєздатності
позашляховика, якого він передав туди в 2014 році;
- 26 квітня та 9 червня з власної книгозбірні Олексій Орєхович Сосницькій районній
бібліотеці кілька сотень книжок і періодичних видань, а також збірку всіх номерів
земляцького часопису «Отчий поріг» за 2002-2016 роки;
- до Дня Святого Миколая, від активіста відділення Миколи Волощука
комунальному
закладу
«Сосницький
навчально-реабілітаційний
центр»
Чернігівської обласної ради річну суму (4000 гривень) згідно наданого ним права на
15 років отримувати кошти за користування земельним паєм.
Організували екскурсії:
- 21 жовтня до Обухівського районного історико - краєзнавчого музею, музею–
садиби Андрія Малишка (в Обухові), Київського обласного археологічного музею (в
Трипіллі), парку «Аскольдова могила» (в Києві).
Привітали:
- 14 січня з 91-річчям Василя Тимофійовича Косяненка – поета, письменника,
журналіста, краєзнавця, учасника Другої світової війни;
- 26 січня з 80-річчям ветерана педагогічної праці, автора 8-ми поетичних збірок,
члена земляцтва Ніну Тимофіївну Василенко;
- 2 лютого з 96-річчям довгожителя села Велике Устя Сосницького району, ветерана
Другої світової війни, батька та дідуся 6-ти членів столичного Чернігівського
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земляцтва, активного читача земляцького часопису «Отчий поріг» Івана Івановича
Давиденка;
- 14 лютого Сосницьку районну організацію ветеранів України з 30-річчям;
- 26 квітня Сосницьку районну газету «Вісті Сосниччини» з нагоди 100-річчя з дня
заснування;
- 20 листопада новообраних депутатів і голову Сосницької ОТГ, вибори до якої
відбулися 29 жовтня;
- 24 листопада колектив Сосницької районної бібліотеки із 145-річчям з дня
заснування їх закладу культури.
Взяли участь:
- 7 січня у Різдвяному дійстві в Сосницькому літературно-меморіальному музеї
Олександра Довженка;
- 29 січня у заходах з відзначення 99-ї річниці подвигу Героїв Крут;
- 4 лютого у заході пам’яті заживо спалених карателями жителів села Велике Устя
Сосницького району, що відбувся на місці жахливої трагедії, біля монументу
«Скорботної матері»;
- 14 лютого у зібранні з нагоди 30-річчя Сосницької районної організації ветеранів
України;
- 15 лютого у заходах з вшанування учасників бойових дій на території інших
держав;
- 20 лютого у заходах з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні;
- 22 лютого у святі слова та пісні, яке пройшло в читальній залі Менської районної
бібліотеки, приуроченому пам’яті Дмитра Луценка;
- 27 березня в благодійному концертному заході на підтримку учасників АТО
«Мистецтво буковинців – мужнім серцям»;
- 18 квітня в Сосниці та Києві в організації та проведенні заходів до 110-річчя від дня
народження нашого земляка - українського вченого-історика, дипломата, доктора
історичних наук, професора Василя Тарасенка;
- 26 квітня у заходах до 31-ї річниці Чорнобильської трагедії;
- 1 травня в Сосниці у організації та проведенні заходу до 95-річчя від дня
народження Героя Радянського Союзу Василя Петрюка;
- 5 травня в урочистому заході з нагоди 100 років з дня заснування Сосницької
районної газети «Вісті Сосниччини»;
- 8 травня у заходах з нагоди Дня пам’яті та примирення;
- 13 травня у заходах з нагоди Дня Європи та затвердження Радою Європейського
Союзу рішення про надання Україні безвізового режиму на базі Сосницького
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краєзнавчого музею імені Юрія Виноградського;
- 14 травня у фестивалі народної пісні та родинної творчості, присвяченому Дню
матері «Пісенні стежини до храму материнської душі», який проходив у
Сосницькому районному Будинку культури;
- 18 травня у святкових заходах з нагоди Міжнародного дня музеїв і Дня вишиванки,
що пройшли на садибі Сосницького літературно-меморіального музею Олександра
Довженка;
- 9 червня в Сосницькій райдержадміністрації в презентації проектів, які
запропонувала РДА та райрада;
- 10-11 червня у Всеукраїнському фестивалі «Відродження українського села, його
духовності і культури», що проходив у Пісках Бахмацького району;
- 22 червня в заходах з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни;
- 28 червня в мистецькому святі «Фольклорний колорит», яке пройшло на садибімузеї Олександра Саєнка, що в Борзні;
- 1 липня в проведенні спортивного свята - авторалі «Зустріч на Десні»;
- 7 липня у заходах пам’яті покинутих хуторів на місці колишнього хутора Чащі;
- 14-15 липня в організації та проведенні Міжнародного щорічного фестивалю історії
та творчості «Mamontfest»;
- 6 серпня у творчих гостинах районного творчого клубу «Первоцвіти Коропщини», з
нагоди 15-річчя його утворення;
- 24 серпня у заходах з нагоди 26-ї річниці незалежності України;
- 9 і 11 вересня у святкуванні Дня Сосниці та в літературно-мистецькому святі до
123-ї річниці від дня народження Олександра Довженка;
- 23 вересня в організації та проведенні Дня села Велике Устя;
- 14 жовтня у заходах з нагоди Дня захисника України та Дня українського козацтва;
- 4 листопада в організації та проведенні заходу в селі Долинське з нагоди 100-річчя
Григорія Іваницького;
- 24 листопада у відзначенні 145-річчя з часу заснування Сосницької земської
бібліотеки, спадкоємницею якої є центральна районна бібліотека;
- 25 листопада у заходах з нагоди Дня пам’яті Олександра Довженка.
Продовжували роботу щодо залучення інвестицій в економіку Сосницького району,
належного вшанування пам’яті визначних вихідців Довженкового краю, підготовки
до випуску книги «Сосницький безсмертний полк», а також вітали іменинників і
ювілярів у столиці, надавали допомогу землякам (столичним і з малої Батьківщини)
в питаннях медичної допомоги, вступу до вишів, у працевлаштуванні.
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17 листопада на зборах відділення підсумували зроблене в поточному році та
спланували свої земляцькі справи на рік майбутній.
Більшість подій і заходів (згаданих та не згаданих) висвітлено в публікаціях на
офіційному сайті земляцтва, а деякі з них - у часописі «Отчий поріг».
Варто окремо подякувати голові відділення, заступнику голови Ради Олексію
Орєховичу за вчасне та наполегливе наповнення офіційного сайту земляцтва
цікавими авторськими публікаціями та публікаціями земляків.
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, на жаль, спрямовувало роботу не на колективну
працю, а свої здобутки рахували за рахунок роботи конкретних земляків. А робота
проведена дійсно велика, варто подякувати Андрію Курданову за його високий
патріотизм і любов до рідного краю.
Незабутня Седнівська осінь і маленька мальовнича вулиця, оздоблена художніми
розписами і орнаментом на пішохідних доріжках.
Розроблений під його керівництвом туристичний маршрут по семи селах, де
розташовані древні дерев’яні церкви «Любецького шляху», історико-краєзнавчі
дослідження кожного села і окремих родоводів.
А чого вартують пошукові роботи з увіковіченняпам’яті загиблих у роки Другої
світової війни, перепоховання, побудову їм пам’ятників, які будуть нагадувати
наступним поколінням про трагедію минулого сторіччя.
Хотілося, щоб чернігівські земляки у столиці, які мають неабиякий потенціал,
долучилися до роботи ініційованої краєзнавцями району та міста, і вже в наступному
році цілеспрямовано працювали над збереженням минулої історії і творенням нової.
Андрію Леонідовичу, Жинський, Вам у цьому великих успіхів! Ваш потенціал і
можливості дозволяють.
Цього року Сергій Кудін з побратимами афганцями й учасниками локальних
війн провели понад 40 заходів, спрямованих на історико-патріотичне виховання
молоді, надання допомоги учасникам різних воєн, пошуковій роботі. За рік
проведено понад 40 різних заходів. Звіт ветеранського відділення про роботу в
2017 році вийшов на кілька сторінок.
Зустрічі, поїздки, пошук матеріалів, робота в архівах та інше. Сподіваюсь, що у
своєму виступі про все це розкаже сам Сергій Миколайович.
МОЛОДІЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ
За дорученням Ради продовжували опіку за нашою садибою у Пирогові.
Здійснювали ознайомлювальні поїздки в різні райони області.
Брали участь у 25 ювілейному «Пробігу під каштанами», а зібрані кошти спрямували
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на підтримку Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої
кардіології та кардіохірургії МОЗ України».
До Дня Незалежності України взяли участь у марафонському забігу на території
Національного музею архітектури та побуту України.
До Дня святого Миколая до дитячого будинку села Вовчків Поліського району
доправили подарунки та солодощі.
Але потенціал нашого молодіжного відділення дозволяє зробити значно більше.
Сподіваємось, що наша молодь в наступному році буде більш активною.
Відділення, яке об’єднує ЛІКВІДАТОРІВ-ЧОРНОБИЛЬЦІВ, як і в попередні роки
вшановували пам'ять тих хто був на передовій ліквідації наслідків катастрофи
планетарного масштабу, відвідували тих, хто до сьогодні живий і зберігає пам'ять
про ту трагедію, періодично збирались і хоча б у власному життя згадували той
складний період життя українців.
Хочу зазначити, що започатковані впродовж двох десятиліть традиційні заходи у
земляцтві зберігались і знаходили нові грані їх відтворення у заходах нинішнього
періоду. Традиційна толока у Пирогові, поїздки на малу Батьківщину та
упорядкування цвинтарів у дні пам’яті наших предків, участь у традиційних
ярмарках, днях міст і сіл, вшанування пам’ятних дат – все це було впродовж року у
кожному відділенні.
Земляки надавали допомогу випускникам шкіл, вітали їх з отриманням першого
рівня освіти, у продовженні навчання та працевлаштуванні. Надавали безкоштовні
юридичні та кваліфікаційні консультації. Сприяли у виданні історико-краєзнавчих
книг, проведенні презентацій і літературних читань.
За 22 роки існування нашого земляцтва утверджено багато різноманітних заходів, які
стали традиційними як для столичних земляків так і для наших родичів на
Чернігівщині.
Хотілося б, щоб і надалі продовжувались вже усталені традиції та народжувались
нові.
Успіхів усім нам, дорогі побратими в реалізації наших добрих намірів!
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