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Чернігівського земляцтва за період з 01.07.2013 по 15.07.2018 

Зустріч через 40 років 

Історія становлення юридичних деонтологічних знань 

На гостині у довженківців 

Перший раз у перший клас 

На Дні Сосниці 

Сумна звістка 

Кримінальна еколого-правова відповідальність 

Фестиваль земляцтв на вулиці Здолбунівській 

Про розвиток екологізації виробництва продовольчих ресурсів 

Проблеми земляків Чернігівщини – це й наші проблеми 

Свято земляків – херсонців 

Земляки-академіки 

Вулиця Бориса Іваненка в Сосниці 

Органи державного і місцевого регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні 

Вістини поетичного трикнижжя Миколи Ткача 

Збори столичних коропчан 

На шляху до оновлення 

Чернігівському земляцтву 18 років 

Рятувальник Москви із Сосниці 

Бійтеся байдужих … 

Про земляцтва українців у Москві 

Рада радилась 

Земляки звернулись до Миколи Ляха 

Пам’яті відважних 

Пам’яті воїнів-земляків-визволителів 

Чому Федор Гамалій не став Героєм офіційно? 

http://chz.org.ua/zustrich-cherez-40-rokiv/
http://chz.org.ua/istoriya-stanovlennya-yurydychnyh-deontolohichnyh-znan/
http://chz.org.ua/na-hostyni-u-dovzhenkivtsiv/
http://chz.org.ua/pershyj-raz-u-pershyj-klas/
http://chz.org.ua/na-dni-sosnytsi/
http://chz.org.ua/sumna-zvistka/
http://chz.org.ua/kryminalna-ekoloho-pravova-vidpovidalnist/
http://chz.org.ua/festyval-zemlyatstv-na-zdolbunivskij/
http://chz.org.ua/pro-rozvytok-ekolohizatsiji-vyrobnytstva-prodovolchyh-resursiv/
http://chz.org.ua/problemy-zemlyakiv-chernihivschyny-tse-j-nashi-problemy/
http://chz.org.ua/svyato-zemlyakiv-hersontsiv/
http://chz.org.ua/zemlyaky-akademiky/
http://chz.org.ua/vulytsya-borysa-ivanenka-v-sosnytsi/
http://chz.org.ua/orhany-derzhavnoho-i-mistsevoho-rehulyuvannya-zovnishnoekonomichnoji-diyalnosti-v-ukrajini/
http://chz.org.ua/orhany-derzhavnoho-i-mistsevoho-rehulyuvannya-zovnishnoekonomichnoji-diyalnosti-v-ukrajini/
http://chz.org.ua/vistyny-poetychnoho-tryknyzhzhya-mykoly-tkacha/
http://chz.org.ua/zbory-stolychnyh-koropchan/
http://chz.org.ua/na-shlyahu-do-onovlennya/
http://chz.org.ua/chernihivskomu-zemlyatstvu-18-rokiv/
http://chz.org.ua/ryatuvalnyk-moskvy-iz-sosnytsi/
http://chz.org.ua/bijtesya-bajduzhyh/
http://chz.org.ua/pro-zemlyatstva-ukrajintsiv-u-moskvi/
http://chz.org.ua/rada-radylas/
http://chz.org.ua/zemlyaky-zvernulys-do-mykoly-lyaha/
http://chz.org.ua/pamyati-vidvazhnyh/
http://chz.org.ua/pamyati-vojiniv-zemlyakiv-vyzvolyteliv-lojevskoho-rajonu-bilorusi/
http://chz.org.ua/chomu-fedor-hamalij-ne-stav-herojem-ofitsijno/


Звернення депутатів Сосницької районної ради 

Звернення українця Росії 

Чотири спасіння Москви українцями 

Про розвиток сільських територій 

Творець Ізраїлю – пророк України 

Остання надія 

Пам’яті щирого полтавчанина 

Cвятий обов’язок кожного 

Ювілей наближається 

До 70-річчя початку переселення автохтонних українців із Закерзоння 

Людина живе доти – доки її пам’ятають 

Чим живуть земляцтва, на допомогу яких завжди можна розраховувати 

Авдіївська святиня готується до свого 150-річного ювілею 

Чи буде Алея Героїв і Слави Сосниччини? 

6:0 не на користь Чернігівщини 

Чернігівщина продовжує співпрацю з Проектом ЄС/ПРООН 

Героям словами героя 

Для коропчан інтереси Батьківщини понад усе 

Благодійний ярмарок відбувся 

Про реформи в агросекторі 

День пам’яті Олександра Довженка 

Династії – запорука розвитку земляцтва 

Суспільне мовлення і земляцтва 

Тиждень земляцької активності 

№ 1 (157) газети «Отчий поріг» 

Зустріч з іменинником – рятівником багатьох наших земляків 

До 55-річчя музею Олександра Довженка в Сосниці 

Пам’яті видатного вченого-біохіміка з чернігівським корінням 

http://chz.org.ua/zvernennya-deputativ-sosnytskoji-rajonnoji-rady/
http://chz.org.ua/zvernennya-ukrajintsya-rosiji/
http://chz.org.ua/chotyry-spasinnya-moskvy-ukrajintsyamy/
http://chz.org.ua/pro-rozvytok-silskyh-terytorij/
http://chz.org.ua/tvorets-izrajilyu-prorok-ukrajiny/
http://chz.org.ua/ostannya-nadiya/
http://chz.org.ua/pamyati-schyroho-poltavchanyna/
http://chz.org.ua/cvyatyj-obovyazok-kozhnoho/
http://chz.org.ua/yuvilej-nablyzhajetsya/
http://chz.org.ua/do-70-richchya-pochatku-pereselennya-avtohtonnyh-ukrajintsiv-iz-zakerzonnya/
http://chz.org.ua/lyudyna-zhyve-doty-doky-jiji-pamyatayut/
http://chz.org.ua/chym-zhyvut-zemlyatstva-na-dopomohu-yakyh-zavzhdy-mozhna-rozrahovuvaty/
http://chz.org.ua/avdijivska-svyatynya-hotujetsya-do-svoho-150-richnoho-yuvileyu/
http://chz.org.ua/chy-bude-aleya-herojiv-i-slavy-sosnychchyny/
http://chz.org.ua/60-ne-na-koryst-chernihivschyny/
http://chz.org.ua/chernihivschyna-prodovzhuje-spivpratsyu-z-proektom-esproon/
http://chz.org.ua/heroyam-slovamy-heroya/
http://chz.org.ua/dlya-koropchan-interesy-batkivschyny-ponad-use/
http://chz.org.ua/blahodijnyj-yarmarok-vidbuvsya/
http://chz.org.ua/pro-reformy-v-ahrosektori/
http://chz.org.ua/den-pamyati-oleksandra-dovzhenka/
http://chz.org.ua/dynastiji-zaporuka-perspektyvy-rozvytku-zemlyatstva/
http://chz.org.ua/suspilne-movlennya-i-zemlyatstva/
http://chz.org.ua/tyzhden-zemlyatskoji-aktyvnosti/
http://chz.org.ua/1-157-hazety-otchyj-porih/
http://chz.org.ua/zustrich-z-imenynnykom-ryativnykom-bahatoh-nashyh-zemlyakiv/
http://chz.org.ua/do-55-richchya-muzeyu-oleksandra-dovzhenka-v-sosnytsi/
http://chz.org.ua/pamyati-vydatnoho-vchenoho-biohimika-z-chernihivskym-korinnyam/


Про майбутні реформи … 

Річницю музею відзначили, але скромно 

Сумна новина з Сосниці 

Довженків край окутий сумом 

Чернігівщина продовжує прощатися зі своїми синами-героями 

Молодь має знати правдиву історію 

Рада земляцтва звернеться до Миколи Ляха 

Чернігівщина вкотре прощалася з героями-земляками 

Земляцька звістка з Москви 

І неоплаканий своїми … 
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Не принижуйте себе діями, за які буде соромно вашим нащадкам 

Чернігівщина продовжує оплакувати своїх синів-захисників 

На Семенівщині хочуть повернути ім’я школі 

Про заходи з відзначення 70-х річниць Перемоги 

Земляки з Сосниччини побували на екскурсії в ЦДАМЛМ України 

Екскурсія на кіностудію імені Великого Українця 

Петро Порошенко представив нового главу Чернігівщини 

Авдіївські трагедії часів Другої світової війни 

Актуальна порада Українського інституту національної пам’яті 

Наш дорогий ювіляр – справжній патріот України 

№4 (160) газети «Отчий поріг» 

Від Кавказу до Берліна через Україну 

Формування історичної правди-основа державотворення 

Братська могила замість звання Героя? 

Фронтові дороги Віктора Ткаченка 

Пам’яті загиблих воїнів-односельчан 

Геройські бої Миколи Звиглянича 

http://chz.org.ua/pro-majbutni-reformy/
http://chz.org.ua/richnytsyu-muzeyu-vidznachyly-ale-skromno/
http://chz.org.ua/sumna-novyna-z-sosnytsi/
http://chz.org.ua/dovzhenkiv-kraj-okutyj-sumom/
http://chz.org.ua/chernihivschyna-prodovzhuje-proschatysya-zi-svojimy-synamy-heroyamy/
http://chz.org.ua/molod-maje-znaty-pravdyvu-istoriyu/
http://chz.org.ua/rada-zemlyatstva-zvernulasya-do-mykoly-lyaha/
http://chz.org.ua/chernihivschyna-vkotre-proschalasya-z-heroyamy-zemlyakamy/
http://chz.org.ua/zemlyatska-zvistka-z-moskvy/
http://chz.org.ua/i-neoplakanyj-svojimy/
http://chz.org.ua/3-159-hazety-otchyj-porih/
http://chz.org.ua/ne-prynyzhujte-sebe-diyamy-za-yaki-bude-soromno-vashym-naschadkam/
http://chz.org.ua/chernihivschyna-prodovzhuje-oplakuvaty-svojih-syniv-zahysnykiv/
http://chz.org.ua/na-semenivschyni-hochut-povernuty-imya-shkoli/
http://chz.org.ua/pro-zahody-z-vidznachennya-70-h-richnyts-peremohy/
http://chz.org.ua/zemlyaky-z-sosnychchyny-pobuvaly-na-ekskursiji-v-tsdamlm-ukrajiny/
http://chz.org.ua/ekskursiya-na-kinostudiyu-imeni-velykoho-ukrajintsya/
http://chz.org.ua/petro-poroshenko-predstavyv-novoho-hlavu-chernihivschyny/
http://chz.org.ua/avdijivski-trahediji-chasiv-druhoji-svitovoji-vijny/
http://chz.org.ua/aktualna-porada-ukrajinskoho-instytutu-natsionalnoji-pamyati/
http://chz.org.ua/nash-dorohyj-yuvilyar-spravzhnij-patriot-ukrajiny/
http://chz.org.ua/4-160-hazety-otchyj-porih/
http://chz.org.ua/vid-kavkazu-do-berlina-cherez-ukrajinu/
http://chz.org.ua/formuvannya-istorychnoji-pravdy-osnova-derzhavotvorennya/
http://chz.org.ua/bratska-mohyla-zamist-zvannya-heroya/
http://chz.org.ua/frontovi-dorohy-viktora-tkachenka/
http://chz.org.ua/pamyati-odnoselchan/
http://chz.org.ua/herojski-boji-mykoly-zvyhlyanycha/


Вірили, що знайдуть 

Президент України нагадав про Олександра Довженка 

Мистецька імпреза «Світло душі» відбулася 

Земляки, що працюють не для піару 

Найпочесніша спадщина 

З Днем журналіста! 

Сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

Національний фестиваль під відкритим небом відбувся 

Реформи на Чернігівщині 

Добрий приклад семенівців 

Бондарівські соколи 

Зустріч і «Воля до життя» 

11 липня – Всесвітній день народонаселення 

Випускник школи з відомим прізвищем 

І словом, і ділом … 

Подія дня 

Добре виступив депутат Чернігівської облради 

На річниці «народин» славного Чернігова 

Пам’яті нашого земляка – відомого вченого-хіміка 

Зустріч у Сосниці 

На гостині у твердині духу на гранітній скалі 

14 жовтня - День захисника України 

Нам треба це знати 

На гостині у Густині та Качанівці 
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Виконуємо зобов’язання перед земляками 

З 90-річчям! 

Пам’яті Олега Міхнюка 

http://chz.org.ua/viryly-scho-znajdut/
http://chz.org.ua/prezydent-ukrajiny-nahadav-pro-oleksandra-dovzhenka/
http://chz.org.ua/mystetska-impreza-svitlo-dushi-vidbulasya/
http://chz.org.ua/zemlyaky-scho-pratsyuyut-ne-dlya-piaru/
http://chz.org.ua/najpochesnisha-spadschyna/
http://chz.org.ua/z-dnem-zhurnalista/
http://chz.org.ua/sohodni-vsesvitnij-den-ohorony-navkolyshnoho-seredovyscha/
http://chz.org.ua/natsionalnyj-festyval-pid-vidkrytym-nebom-vidbuvsya/
http://chz.org.ua/reformy-na-chernihivschyni/
http://chz.org.ua/dobryj-pryklad-semenivtsiv/
http://chz.org.ua/bondarivski-sokoly/
http://chz.org.ua/zustrich-i-volya-do-zhyttya/
http://chz.org.ua/11-lypnya-vsesvitnij-den-narodonaselennya/
http://chz.org.ua/vypusknyk-shkoly-z-vidomym-prizvyschem/
http://chz.org.ua/i-slovom-i-dilom-2/
http://chz.org.ua/podiya-dnya/
http://chz.org.ua/dobre-vystupyv-deputat-chernihivskoji-oblrady/
http://chz.org.ua/richnytsya-slavnoho-chernihova/
http://chz.org.ua/pamyati-nashoho-zemlyaka-vidomoho-vchenoho-himika/
http://chz.org.ua/zustrich-u-sosnytsi/
http://chz.org.ua/na-hostyni-u-tverdyni-duhu-na-hranitnij-skali/
http://chz.org.ua/14_zhovtnya_den_zahysnyka_ukrajiny/
http://chz.org.ua/nam-treba-tse-znaty/
http://chz.org.ua/na_hostyni_u_hustyni_ta_kachanivtsi/
http://chz.org.ua/10-166-hazety-otchyj-porih/
http://chz.org.ua/vykonujemo_zobovyazannya_pered_zemlyakamy/
http://chz.org.ua/z-90-richchyam/
http://chz.org.ua/pamyati-oleha-mihnyuka/


Рада прийняла актуальні рішення 

Екскурсія пам’яті Якова Барзиловського 

Надійний помічник у починах земляцтва 

Коропчани продовжують добрі традиції 

Колективна пам’ять земляків та її результати 

Коротко про доброчинність Сосницького відділення 

Пам’ятне суміщення 

Перевірили приготування до зборів 

Започаткували співпрацю 

Приємна новина 

Борзнянці радилися 

Конференція-2015 

Ювілей рятувальника Москви 

Газета «Час» діє вчасно 

Так попрацювали в 2015 році 

Останні приготування 

Чернігівське земляцтво відзначило своє перше 20-річчя 

Яків Скидан – історична постать 

Фотогалерея: відділення на 20-річчі земляцтва 

Згадали про забуте, або про інновації і альтернативну енергетику 

На Сосниччині ще раніше захотіли «розбудити» занедбані землі 

Ювілей найвідомішого фармацевта України 

Ведеться пошук шляхів покращання життя 

Привітали ювіляра 

Попередні підсумки ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН 

Сосниця прощалася з Богданом Назаренком 

На Чернігівщині почали шукати шляхи збереження лісів 

Обнадійлива новина з Чернігівщини 

http://chz.org.ua/rada-pryjnyala-aktualni-rishennya/
http://chz.org.ua/ekskursiya-pamyati-yakova-barzylovskoho/
http://chz.org.ua/nadijnyj-pomichnyk-u-pochynah-zemlyatstva/
http://chz.org.ua/koropchany-prodovzhuyut-dobri-tradytsiji/
http://chz.org.ua/kolektyvna-pamyat-zemlyakiv-ta-jiji-rezultaty/
http://chz.org.ua/u-seredu/
http://chz.org.ua/pamyatne-sumischennya/
http://chz.org.ua/pereviryly-pryhotuvannya-do-zboriv/
http://chz.org.ua/zapochatkuvaly-spivpratsyu/
http://chz.org.ua/film-zemlya-oleksandra-dovzhenka-popav-u-pyatirku-shedevriv-yunesko/
http://chz.org.ua/borznyantsi-radylysya/
http://chz.org.ua/konferentsiya-2015/
http://chz.org.ua/yuvilej-ryatuvalnyka-moskvy/
http://chz.org.ua/hazeta-chas-dije-vchasno/
http://chz.org.ua/tak-popratsyuvaly-v-2015-rotsi/
http://chz.org.ua/ostanni-pryhotuvannya/
http://chz.org.ua/chernihivske-zemlyatstvo-vidznachylo-svoje-pershe-20-richchya/
http://chz.org.ua/yakiv-skydan-istorychna-postat/
http://chz.org.ua/fotohalereya-viddilennya-na-20-richchi-zemlyatstva/
http://chz.org.ua/zhadaly-pro-zabute-abo-pro-innovatsiji-i-alternatyvnu-enerhetyku/
http://chz.org.ua/na-sosnychchyni-sche-ranishe-zahotily-rozbudyty-zanedbani-zemli/
http://chz.org.ua/yuvilej-najvidomishoho-farmatsevta-ukrajiny/
http://chz.org.ua/vedetsya-poshuk-shlyahiv-pokraschannya-zhyttya/
http://chz.org.ua/pryvitaly-yuvilyara/
http://chz.org.ua/poperedni-pidsumky-iii-fazy-proektu-esproon/
http://chz.org.ua/sosnytsya-proschalasya-z-bohdanom-nazarenkom/
http://chz.org.ua/na-chernihivschyni-pochaly-shukaty-shlyahy-zberezhennya-lisiv/
http://chz.org.ua/obnadijlyva-novyna-z-chernihivschyny/


Перші підсумки 

Корисні наміри керівників Чернігівщини 

Ліквідатор-ювіляр 

Катастрофі планетарного масштабу 30 років 

Конференція з актуальних питань 

Презентація в Сосниці 

Не словом, а ділом … 

Дорога в Десну 

Радилися в Сосниці 

Вітер дуже потрібен … 

Зустріч щодо залучення польських інвесторів 

Міст, якого довго чекали, може зникнути 

Агростажування за кордоном 

Перспективи малої гідроенергетики Сосниччини 

Співбесіди тривають, а розвиток громад «буксує» 

Підсумовували та планували 
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Герої не вмирають! 

Авторові слів пісні «Молитва за Україну» 180 років 

Відомі українці закликали Верховну Раду України 

Історія радить сільським громадам 

Для земляків з гарним настроєм і хорошими друзями 

Сосниця святкувала та обговорювала подарунок від столичних земляків 

Десну треба рятувати 

Перша зустріч після літньої перерви 

Прийняли правильне рішення 
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Справжній козак 

http://chz.org.ua/pershi-pidsumky/
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http://chz.org.ua/zustrich-schodo-zaluchennya-polskyh-investoriv/
http://chz.org.ua/mist-yakoho-dovho-chekaly-mozhe-znyknuty/
http://chz.org.ua/ahrostazhuvannya-za-kordonom/
http://chz.org.ua/perspektyvy-maloji-hidroenerhetyky-sosnychchyny/
http://chz.org.ua/spivbesidy-tryvayut-a-rozvytok-hromad-buksuje/
http://chz.org.ua/pidsumovuvaly-ta-planuvaly/
http://chz.org.ua/8-176-hazety-otchyj-porih/
http://chz.org.ua/heroji-ne-vmyrayut/
http://chz.org.ua/avtorovi-sliv-pisni-molytva-za-ukrajinu-180-rokiv/
http://chz.org.ua/vidomi-ukrajintsi-zaklykaly-verhovnu-radu-ukrajiny/
http://chz.org.ua/istoriya-radyt-silskym-hromadam/
http://chz.org.ua/dlya-zemlyakiv-z-harnym-nastrojem-i-horoshymy-druzyamy/
http://chz.org.ua/sosnytsya-svyatkuvala-ta-obhovoryuvala-podarunok-vid-stolychnyh-zemlyakiv/
http://chz.org.ua/desnu-treba-ryatuvaty/
http://chz.org.ua/persha-zustrich-pislya-litnoji-perervy/
http://chz.org.ua/pryjnyaly-pravylne-rishennya/
http://chz.org.ua/10-178-hazety-otchyj-porih/
http://chz.org.ua/spravzhnij-kozak/


Справжній захисник України з Носівки 

Зміни в НСКУ 

Рада за зміни в Раді 

Пам’яті земляків, чиє життя обірвалося в урочищі Сандармох 
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60 років від дня смерті Олександра Довженка 

Небезпечний «подарунок» 

Коли є конкретні справи 

Прийняли очікувані рішення 

Таким ми бачили його востаннє 

РНБОУ затвердила доктрину інформаційної безпеки 
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Засідання Ради з єдиним питанням 

Чернігівське земляцтво відзначило своє 21-річчя 

Довженківці завжди попереду 

Краща відповідь – президентський указ 

Cьогодні – День соборності України 

Він продовжує служити 

Скрізь бажаний 

Поет від Бога 

Поділилися враженнями та висловили побажання 

Продовжуємо добру традицію 

Про очікувану реорганізацію водогосподарських організацій Чернігівщини 

Творити добро 

Пам’ятник Олені Телізі 

У постійному пошуку 

Мінінфорполітики підготує «чорний список» антиукраїнських сайтів 

Добрий приклад 
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http://chz.org.ua/takym-my-bachyly-joho-vostannje/
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http://chz.org.ua/zasidannya-rady-z-jedynym-pytannyam/
http://chz.org.ua/chernihivske-zemlyatstvo-vidznachylo-svoje-21-richchya/
http://chz.org.ua/dovzhenkivtsi-zavzhdy-poperedu/
http://chz.org.ua/krascha-vidpovid-prezydentskyj-ukaz/
http://chz.org.ua/cohodni-den-sobornosti-ukrajiny/
http://chz.org.ua/vin-prodovzhuje-sluzhyty/
http://chz.org.ua/skriz-bazhanyj/
http://chz.org.ua/poet-vid-boha/
http://chz.org.ua/podilylysya-vrazhennyamy-ta-vyslovyly-pobazhannya/
http://chz.org.ua/prodovzhujemo-dobru-tradytsiyu/
http://chz.org.ua/pro-ochikuvanu-reorhanizatsiyu-vodohospodarskyh-orhanizatsij-chernihivschyny/
http://chz.org.ua/tvoryty-dobro/
http://chz.org.ua/pamyatnyk-oleni-telizi/
http://chz.org.ua/u-postijnomu-poshuku/
http://chz.org.ua/mininforpolityky-pidhotuje-chornyj-spysok-antyukrajinskyh-sajtiv/
http://chz.org.ua/dobryj-pryklad/


Проблема, що турбує багатьох 

Мужнім серцям 

Обмінялися досвідом 

Одна думка з двох думок 

Дмитру Гнатюку відкрили пам’ятник 

Останні відзнаки Василя Тарасенка 

Василю Тарасенку виповнилося 110 років 

Ще одного сосничанина провели в останню путь 

Епохальна катастрофа планетарного масштабу 

Більше уваги іменитій бібліотечній системі 

У Сосниці не забули про Василя Петрюка 

З турботою про Сосниччину 

Чергова картина Віктора Ковтуна 

Онлайн – опитування триває 

Онлайн-опитування завершилося 

І святкували, і планували … 

Приємне сприяння 

Розглянули важливі питання земляцького життя 

Ювіляр-співзасновник земляцтва 

Говорили про наболіле 

Перша сесія відбулася 

Дотримують слова 

З турботою про рідну Коропщину 

І про Максаківський монастир згадали 

Подарунок у День святого Миколая 

Зустріч земляків у широкому колі 

Відзначили чергову річницю земляцтва 

Часу марно не гаяли 
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http://chz.org.ua/bilshe-uvahy-imenytij-bibliotechnij-systemi-oblasti/
http://chz.org.ua/u-sosnytsi-ne-zabuly-pro-vasylya-petryuka/
http://chz.org.ua/z-turbotoyu-pro-sosnychchynu/
http://chz.org.ua/cherhova-kartyna-viktora-kovtuna/
http://chz.org.ua/onlajn-opytuvannya-tryvaje/
http://chz.org.ua/onlajn-opytuvannya-zavershylosya/
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http://chz.org.ua/pryjemne-spryyannya/
http://chz.org.ua/rozhlyanuly-vazhlyvi-pytannya-zemlyatskoho-zhyttya/
http://chz.org.ua/yuvilyar-spivzasnovnyk-zemlyatstva/
http://chz.org.ua/hovoryly-pro-nabolile/
http://chz.org.ua/persha-sesiya-vidbulasya/
http://chz.org.ua/dotrymuyut-slova/
http://chz.org.ua/z-turbotoyu-pro-ridnu-koropschynu/
http://chz.org.ua/i-pro-maksakivskyj-monastyr-zhadaly/
http://chz.org.ua/podarunok-u-den-svyatoho-mykolaya/
http://chz.org.ua/zustrich-zemlyakiv-u-shyrokomu-koli/
http://chz.org.ua/vidznachyly-cherhovu-richnytsyu-zemlyatstva/
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Відгуки земляків про збори земляцтва 

Земляки не будуть стояти осторонь… 

Рік без Павла Мисника 

Наш депутат – земляк виступив у ПАРЄ 

Тема, що завжди актуальна 

Корюківській трагедії 75 років: більше уваги та правди 

Сьогодні – День свободи слова в Інтернеті 

Сьогодні – День українського добровольця 

Шляхом енергонезалежності 

Об’єднання чи роз’єднання 

Весняна зустріч земляків 

Продовжуємо співпрацю 

І Чернігівщина не вичерпна … 

Україна вшановувала Героїв Чорнобиля 

На правильному шляху 

Містика чи реальність? 

Всенародна біда і перемога 

Сьогодні – День пам’яті та примирення 

Наближається річниця початку важливого експерименту 

Державі Ізраїль – 70 років! 

З Днем журналіста-2018! 

Ціна змови 

Свято зі сльозами на очах 

Обласна бібліотека просить про допомогу 

Подолали тисячний рубіж 

http://chz.org.ua/vidhuky-zemlyakiv-pro-zbory-zemlyatstva/
http://chz.org.ua/zemlyaky-ne-budut-stoyaty-ostoron/
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http://chz.org.ua/sohodni-den-ukrajinskoho-dobrovoltsya/
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http://chz.org.ua/objednannya-chy-rozjednannya/
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http://chz.org.ua/vsenarodna-bida-i-peremoha/
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