Звіт
про роботу відділення ветеранів Другої світової війни, учасників АТО, бойових
дій на території інших держав та тих, що приймали участь в миротворчих
операціях від України ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» в 2017 році
Січень
6-7-привітання членів відділення із Різдвом Христовим (Кудін, Рейский);
8- участь в патріаршому прийомі УПЦ КП на честь Різдва Христового (Кудін, Обушний);
3-19-інформування членів відділення про час і місце проведення загальних зборів
Чернігівського земляцтва в м. Києві та запрошення гостей (Рейський, Кудін);
17- участь презентації буклету до 65- ти річчя радіотехнічних військ,та вклад наших земляків
в розвиток даних військ, організованої Київською організацією ветеранів війни (Сидельов,
Вертушков, Кудін);
17- участь засіданні Ради земляцтва (Кудін);
20-участь членів відділення в загальних зборах Чернігівського земляцтва з нагоди 21-річчя
утворення:
- забезпечення присутності ветеранів війни;
- розміщення ветеранів в залі та по куренях;
- зустріч запрошених гостей заходу та розміщення, а саме керівництво Всеукраїнської
організації учасників війни та Київської організації ветеранів війни;
- спілкування із гостями заходу;
- нагородження активних членів відділення та земляцтва за співпрацю в 2016 році грамотами
Київської організації ветеранів війни : Лазаренко, Шекера, Жинський, Леміш, Шурхал,
Поета, Кудін (Мальований, Сидельов);
17-підготовка статті до лютневого числа «Отчого порога» про учасника АТО Віктора Кузуба
(Кудін);
22- підготовлено матеріал до 10- ї річниці з дня смерті Віктора Максименка для сайту
земляцтва, газети «Третій Тост» та Сновської районої газети ( Кудін);
24- участь у засіданні Президії Київської організації ветеранів війни, розглянуті питання
співпраці та участь в заходах до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав ( Лойко, Сидельов, Кудін);
27- участь в прийомі організованому Посольством Республіки Куба, присвячених Тріумфу
революції (Triunfo de la Revolución) або Дню звільнення (Liberation Day in Cuba) — річниці
перемоги кубинської революції 1959 року (Кудін, Чмихов);
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28-участь у пам'ятних заходах по Віктору Максименку, члену Чернігівського земляцтва,
воїну - інтернаціоналісту, ім’я якого носить Київська гімназія №34 «Либідь», в 10- ту
річницю від дня смерті;
- покладання квітів до могили на Міському кладовищі на Берковцях;
- відвідання матері Віктора Максименка (Моцар, Вертушков, Кудін);
29-участь у пам'ятних заходах до 99-ї річниці бою під Крутами, організованої Борзнянським
відділенням (від ветеранського відділення - Чмихов, Обушний, Попович, Кудін, Успенский).
Упродовж січня - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Лютий
1- участь в засіданні Ради Чернігівського земляцтва (Кудін);
4-захід в сквері «Доброволець», підняття прапорів добробатів (Соляник);
5-підготовлено пакети документів про відзначення членів ветеранського відділення
відзнаками
київського
міського
голови,
до
Дня
Добровольця,
подані:
Холодний,Кузуб,Табірца,Голіченко,Сорокопуд,Саволей,Чепелуха,Хоменко, Бондар (Кудін);
9-участь у заходах організованих Всеукраїнською об'єднання інвалідів постраждалих від
протипіхотних мін та учасників АТО, до Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав (Шурхал, Степаненко, Фокін, Яцухно,Кудін);
10-взяли участь у відкритому заході з нагоди 28-ї річниці виведення радянських військ з
Афганістані, який відбувся в гімназії «Либідь» в Подільському р- ні м. Киева. Саме цьому
навчальному закладу Києва у 2013 році присвоїли ім’я воїна-афганця, людини-легенди,
нашого земляка, члена Сновського відділення Чернігівського земляцтва Віктора
Миколайовича Максименка. Традиції вшанування воїнів-афганців започатковані в школі
Віктором та тодішнім директором Лідією Страшною, ще з середини 80-х років минулого
століття.
Виступи, вручення подарунків, вшанування та покладання квітів до знака загиблим в
Афганістані, концерт учнів гімназії та гостей. За підтримки Віктора Ткаченка виготовлені
спортивні кубки пам'яті Віктора Максименка, які передані гімназії для відзначення
переможців в спортивних змаганнях (Сушениця, Моцар, Вертушков, Кудін);
11- підготовлена інформація для сайту до Дня вшанування учасників бойових дій (Кудін);
12- участь в заходах з нагоди вшанування учасників бойових дій в Подільському районі міста
Києва, покладання квітів до пам'ятного знака, участь в зустрічі бойових побратимів (Кудін,
Моцар, Вертушков);
12-надана інформація для сайту земляцтва та часопису «Отчий поріг» про захід у Київській
гімназії імені Віктора Максименка (Конотоп, Моцар, Кудін);
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13 - участь в прийомі на честь учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди
28-ї річниці виведення військ із Афганістану, в Київського міського голови (Сидельов,
Чмихов, Садовий, Забіяка, Долгорукова, Вертушков, Кудін);
14- участь в заходах організованих Всеукраїнською організацією ветеранів війни до Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці виведення
радянських військ із Афганістану в Палаці ветеранів (Вертушков, Чмихов , Кудін);
15- заходи щодо вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28- ї
річниці виведення військ із Афганістану за участі членів ветеранського відділення:
- участь у покладанні квітів до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави;
- участь у покладанні квітів до Всеукраїнського меморіального комплексу – Пам’ятника
загиблим в Афганістані та плит пам'яті загиблим уродженцям з Чернігівської області;
- участь в громадській панахиді у церкві Воскресіння Христового – Храмі-пам’яті жертв
Афганської війни;
- участь в зустрічі бойових друзів на території реліквійної експозиції «Трагедія і доблесть
Афгану» біля Національного музею історії України в Другій світовій війні 1939 – 1945 років)
(Фокін, Ремез, Кудін, Степаненко, Садовий, Федосенко, Соляник, Чмихов, Вертушков,
Степаненко, Тройна, Шурхал);
- телефоні привітання бойових побратимів на Чернігівщині (Кудін);
15- поїздка до міста Ніжин на запрошення голови РДА та участь у заходах присвячених
вшануванню учасників бойових дій на території інших держав (Степаненко, Шурхал, Моцар,
Кудін);
16- участь в заходах за участю Президента України в будинку офіцерів до Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав (Кудін, Садовий, Моцар, Чмихов);
20- підготовлена інформація для сайту земляцтва про проведений захід до річниці революції
гідності та розстрілів на Майдані (Соляник);
21- взяли участь в зустрічі-заході, який організований Київською організацією ветеранів
війни до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і засіданні
президії (Сидельов, Лойко, Долгорукова, Кудін).
Упродовж лютого - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Березень
8- привітання жінок - членів відділення з Міжнародним жіночим днем (Рейський, Кудін);
10- підготовлена стаття до газети «Отчий поріг» про члена ветеранського відділення Івана
Остапенка, учасника ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС, учасника бойових дій на Кубі
(Лойко);
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14-взяли участь і підготовлена замітка для сайтів ВСУВ та земляцтва про заходи за участь в
них членів земляцтва з нагоди Дня українського добровольця (Кузуб, Соляник, Табірця,
Кудін);
18- підготовлена стаття про День українського добровольця для газети Отчий поріг(Кудін);
23-участь в засіданні Президії КОВВ, розглянута в т. ч. участь членів відділення ветеранів
війни земляцтва в заходах до Дня Перемоги в місті Києві (Сидельов, Кудін, Лойко,
Долгорукова, Чмихов, Забіяка);
28- участь в засіданні Ради Чернігівського земляцтва , вручення відзнак (грамоти та почесної
грамоти) ВСУВ та КОВВ до 15-ї річниці газети «Отчий поріг» та вручення відзнаки
Київського міського голови Віктору Кузубу з нагоди Дня українського добровольця (Кудін,
Кузуб).
Упродовж березня - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Квітень
1- захід у сквері «Доброволець» (Київ, Троещина)- підняття (заміна) прапору добровольчого
батальйону «Айдар» (Соляник);
3- підготовлено звіт про роботу відділення ветеранів в І кварталі та наданий до офісу
земляцтва (Кудін);
6- участь з заходах організованих КОВВ, а саме членом відділення Сидельовим і земляком
Повченцем, до Дня ПВО в палаці ветеранів, організовано зустріч та концерт (Сидельов,
Забіяка, Вертушков, Кудін);
8- участь в Всеукраїнському форумі учасників АТО, обговорення проблем ветеранів АТО,
отримання відзнак членами ветеранського відділення від Київського міського голови «Честь,
Слава, Держава», за активну життєву позицію та роботу в ветеранському русі та
Чернігівському земляцтві, за поданням ветеранського відділення (Холодний, Хоменко,
Чепелуха);
11-участь на запрошення в заходах до Дня космонавтики, організованих ВСУВ (Кудін,
Марченко, Вертушков);
16- привітання членів відділення із Паскою (Кудін, Рейский);
17- участь на запрошення в Пасхальному патріаршому прийомі (Обушний, Кудін);
24-відвідання на дому члена ветеранського відділення Остапенка напередодні Дня пам'яті
Чорнобильскої трагедії, вручення подарунку та спілкування з ветераном (Сидельов, Лойко);
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26- привітання по телефону (Остапенка, Марченка, Вертушкова, Рейского) з 31-ю річницею
Чорнобильської трагедії (Кудін);
28- участь в засіданні Президії Київської організації ветеранів війни, розглянуто питання
участі членів відділення у відзначенні Дня Перемоги (Сидельов, Долгорукова, Забіяка,
Лойко);
29- участь у загальноземляцькій толоці в Пирогові (Кузуб, Хоменко, Табірца);
29- організовано захід у сквері «Доброволець» (Київ, Троещина) із підняття прапора
батальйону імені Кульчицького (Соляник).
Упродовж квітня - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Травень
1-поїздка до смт Короп, вшанування учасників АТО району, покладання квітів до пам'ятного
знака, вручення нагород і подарунків, обговорення питань співпраці (Кудін);
5- участь у зустрічі ветеранів, організованій Всеукраїнською організацією учасників війни та
народними депутатами до Дня Перемоги (Лойко, Сидельов, Забіяка, Хильчевский);
7-9 телефоні привітання ветеранів членів відділення з Днем Перемоги та 15-ю річницею
створення ветеранського відділення (Рейський, Кудін);
7- участь в заходах в Парку партизанської слави до Дня Перемоги, перегляд реконструкції
зустрічі на Ельбі, спілкування з ветеранами, концерт (Будьоний, Вертушков, Кудін);
8- участь у заходах з перепоховання солдатів Другої світової війни в селі Гатне (Сидельов,
Чмихов, Кудін);
9- участь в заходах до Дня Перемоги, покладання квітів до монумента Слави, заходи в КОВВ
(Лойко, Сидельов, Кудін);
11-відвідування на дому в день 85 - річчя ветерана Другої світової війни та ліквідатора
наслідків катастрофи на ЧАЕС Рейського, вручено йому подарунки від Чернігівського
земляцтва і нагороди від Ради земляцтв та ВСУВ (Поета,Кудін);
12- відвідали на дому ветеранів Другої світової війни Ракітнянську - Нечаєву та Лойка
вручили подарунки з нагоди Дня Перемоги на 15-ти річчя створення ветеранського
відділення (Кудін);
13-підготовлено матеріали про заходи з ветеранами АТО та відвідинами Рейського для
«Отчого порогу» ( Кудін);
14-піготовлено матеріали про відзначення Дня Перемоги членами відділення (Кудін);
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15-участь з нагоди 29-ї річниці початку виведення військ із Республіки Афганістан,
покладання квітів до пам'ятника загиблим в Афганістані та плит загиблим землякам
(Шурхал, Степаненко, Фокин, Кудін);
17-участь на запрошення ветеранів сцени в заходах до Дня Перемоги (Панкратьєв, Будьоний,
Кудін)
19-участь в заходах Свята висадження дерев, організованих ВСВВ та Посольством
Республіки В'єтнам в Ботанічному саду з нагоди 127-річчя з дня народження Хо Ші Міна.
Були висаджені саджанці дерев (Кудін);
22- надана інформація про захід в Ботанічному саду для «Отчого порога» (Попович, Кудін);
25- участь на запрошення в Дні Африки (Чмихов, Кудін);
26- поїздка до музею звільнення Києва в село Лютіж, зустріч з діаспорою В'єтнаму (Кудін,
Чмихов);
28-телефоні привітання прикордонників - членів відділення з Днем прикордонника (Кудін);
28- участь в заході молодіжного відділення (Кузуб);
29-телефоні привітання членів відділення миротворців з Днем миротворця ООН (Кудін);
30- участь у засіданні Президії Київської організації ветеранів війни (Сидельов, Лойко,
Забіяка, Кудін);
31- підготовлено матеріал до «Отчого порогу» про участь в Дні Африки та зустрічі з
діаспорою В’єтнаму ( Кудін).
Упродовж травня - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Червень
10- участь у рибальському турнірі в місті Борзна та фестивалі в селі Піски Бахмацького
району ( Кудін С., Кудін В., Кузуб В.);
15-підготовча робота для поїздки до Білорусі (Кудін, Леміш, Горлач););
16- підготовлено статтю в «Отчий поріг» за результатами поїздки до Борзни та Пісок (Кудін);
17-участь в прибиранні території на Чернігівський садибі в Пирогові (Кузуб);
21-23-поїздка до міста Брест (Республіка Білорусь) на запрошення білоруських ветеранів для
участі в пам'ятних заходах з нагоди 76-ї річниці початку німецько-радянської війни,
відвідання Брестської фортеці, Кам’янця, Біловезької пущі, участь у заходах , покладання
квітів, зустрічі з ветеранами, відвідання музеїв та експозицій (Кудін, Горлач, Леміш);
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22-участь у заходах в парку Слави з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
(Лойко, Сидельов, Забіяка);
26- підготовлена стаття за результатами поїздки до Білорусі (Горлач, Леміш, Кудін).
Упродовж червня - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Липень
7-підготовка звіту про роботу відділення ветеранів в ІІ кварталі та надання до офісу
земляцтва ( Кудін);
12- привітання по телефону з 95- ти річчям члена відділення Марії Ракітнянської – Нечаевої (
Рейский);
15- привітання по телефону з Днем українського миротворця та 25-річчя початку
миротворчої діяльності в Україні миротворців - членів відділення (Кудін);
14-15- участь у міжнародному форумі миротворців в місті Києві, організованому ВСВВ
(Тройна, Собора);
27- підведення підсумків першої річниці співпраці з ВСВВ( Кудін , Попович);
29-поїздка до смт Короп, участь на запрошення в 15- тому Коропському
ярмарку та його заходах (Кудін, Кузуб);

Миколаївському

Упродовж червня - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Серпень
2- привітання по телефону десантників - членів відділення з Днем ВДВ (Кудін);
2- участь в загальноміських заходах по вшануванню десантників, покладання квітів до
пам'ятника загиблим в Афганістані, зустріч бойових побратимів (Фокін, Степаненко, Хонін);
4-6- поїздка на запрошення ВСВВ до Канева, Черкас, Корсунь - Шевченківського та участь у
круглому столі «Роль та місце ветеранських організацій у вірішенні завдань ветеранських
організацій в сучасних умовах» (Дерев'янко, Вертушков, Леміш, Іващенко, Кудін);
8- підготовлена інформація в «Отчий поріг» щодо поїздки делегації ветеранського відділення
до Черкас ( Кудін);
20- відвідання в третю річницю загибелі місця поховання Героя України, колишнього члена
Чернігівського земляцтва Олега Міхнюка, покладання квітів, спілкування з рідними та
друзями (Шурхал, Соляник, Кудін);
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21- спілкування по телефону з членами відділення - учасниками подій в Чехословаччині 1968
року, з нагоди тих подій (Кудін);
21- підготовлено матеріал в «Отчий поріг» про Олега Міхнюка (Кудін);
23-участь в заходах організованих у Держслужбі в справах ветеранів та Асоціацією інвалідів
АТО на Трухановому острові до Дня Прапора (Соляник, Кудін);
Упродовж серпня - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Вересень
12- привітання члена відділення Остапенка з 80-річчям (Кудін, Сидельов, Рейский);
21-участь в марші Миру до однойменного дня (Сидельов, Забіяка);
22-привітання по телефону членів відділення - партизанів і підпільників з Днем
партизанської слави (Рейський, Кудін);
23-27- поїздка на Закарпаття спільно з ВСВВ, участь в заходах до Дня партизанської слави,
вшанування загиблих, покладання квітів, відкриття оновленої дошки, відвідування місць
загибелі партизан. Участь в засіданні круглого столу в місті Мукачевому з питань
соціального захисту ветеранів, вшанування учасників АТО та розвитку ветеранського руху в
Україні. Напередодні членами земляцтва Кудіним та Лазаренком було проведено пошукові
роботи щодо членів екіпажу, що загинув в 1943 році на Закарпатті, були встановлені
прізвища та інформація щодо льотчиків. Інформація була передана до місцевого музею. А на
дошці біля пам'ятника були викарбувані імена героїв (Кудін);
28-участь у засіданні Президіі Київської організації ветеранів війни (Сидельов, Лойко,
Чмихов, Кудін);
29- підготовлено статтю в «Отчий поріг» про участь ветеранського відділення та ветеранів чернігівчан в роботі Київської організації ветеранів війни з нагоди її 60-річчя на протязі
діяльності організації (Сидельов, Мальований, Лойко)
Упродовж вересня - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Жовтень
4- підготовлено та надано до офісу земляцтва звіт про роботу відділення в ІІІ кварталі (
Кудін);
8- підготовлена інформація в «Отчий поріг», про поїздку на Закарпаття (Кудін);
11- участь в прийомі в Київського міського голови з нагоди Дня захисника України (Кудін,
Сидельов ,Забіяка, Чмихов, Садовий);
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13- участь у покладанні квітів у парку Слави з нагоди Дня захисника України (Кудін,
Сидельов);
14-привітання членів відділення по телефону із Днем захисника України
Українського козацтва та Покрови (Рейський, Кудін);

та святами

16- участь в турнірі з міні футболу пам’яті Героя України Олега Міхнюка в Малий Дівиці
(Куліш);
21- відкриття пам´ятника в сквері «Доброволець» на Троєщині в місті Києві (Соляник);
24- привітання членів об'єднання , що приймали участь в миротворчих місіях під егідою
ООН з 72- ю річницею від утворення організації по телефону (Кудін);
26- підготовлено привітання ветеранів - членів відділення з Днем визволення України від
нацистських загарбників, участь у засіданні Ради Чернігівського земляцтва (Кудін);
27-спілкування з членами сім'ї Героя України Олега Міхнюка, в день його народження.
Висловлені слова подяки та пам'яті від земляків (Кудін);
28-привітання по телефону ветеранів Другої світової війни, членів відділення ветеранів з
Днем визволення України (Рейський, Кудін);
28-участь у покладанні квітів до Монумента Слави (Лойко, Сидельов, Забіяка);
28-участь в зустрічі до 73-ї річниці визволення України від нацистських загарбників в
кінолекційній залі Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Меморіальний комплекс (Марченко);
Упродовж жовтня - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Листопад
3- участь у прийомі в Київського міського голови з нагоди 74- ї річниці визволення Києва від
нацистів (Сидельов, Лойко, Забіяка);
5- підготовлено привітання до 74-ї річниці визволення Києва від нацистських загарбників для
сайту ( Кудін);
6- привітання по телефону з днем визволення Києва ветеранів членів відділення (Рейський,
Кудін);
10- участь у заходах організованих Київською організацією ветеранів війни в Палаці
ветеранів до 74- річниці визволення Київа (Сидельов, Чмихов, Забіяка, Кудін);
12- підготовлено попередній план роботи ветеранського відділення на 2018 рік, кандидатури
кращих у роботі відділення в 2017 році рекомендовано до заохочення, обрано делегатів на
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конференцію Чернігівського земляцтва та надано дану інформацію до офісу земляцтва
(Рейський, Кудін);
28- участь у пленумі Всеукраїнської спілки учасників війни, асоціаціативним членом якої є
ветеранське відділення, делегата від ветеранського відділення Чернігівського земляцтва. На
заході було розглянуто організаційні та
кадрові питання. За результатами роботи
ветеранського відділення було уведено кірівника ветеранського відділення до складу
Президії ВСВВ та відзначені кращі (Вертушков).
Упродовж листопада - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
Грудень
6- привітання по телефону членів ветеранського відділення з Днем Збройних Сил України
(Кудін);
14-16-поїздка на Сумщину - спільний захід, організований Держслужбою у справах ветеранів
і Всеукраїнською спілкою ветеранів війни: участь у круглому столі в Охтирці, уроки
мужності та дискусії із учнями шкіл; покладання квітів і вінків до пам’ятних місць
Охтирщини, відвідання знакових місць, вручення подарунків (Шурхал, Чмихов, Куліш,
Кудін)
18-участь у заході Київської організації ветеранів війни до 60- ти річчя утворення організації
в палаці ветеранів (Кудін, Долгорукова, Сидельов, Забіяка, Чмихов, Вертушков);
19-участь на запрошення чернігівської діаспори ветеранів в’єтнамців у заході організованому
Посольством Соціалістичної Республіки В’єтнам до річниці створення В’єтнамської народної
армії (Кудін);
20- поїздка на Ніжинщину, організована ВСВВ в село Світанок, місце трагічної загибелі 54
чехословацьких бійців в 1943 році, покладання квітів, відвідання музею, урок мужності для
місцевих школярів (Кудін);
22- підготовлено звіт за IV квартал про роботу ветеранського відділення (Кудін);
22-підготовлено інформацію щодо поїздки на Ніжинщину для Отчого порогу (Кудін).
Упродовж грудня - посильна робота ветеранів в рідних відділеннях.
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