
Стисла інформація про  головні питання, над якими працювало Сосницьке 

відділення Чернігівського земляцтва в січні-листопаді 2019 року 

 

Представники відділення взяли участь у  більш ніж у 30-ти заходах (земляцтва, 

відділень, Чернігівщини), зокрема:  

11 cічня – у загальних зборах земляцтва; 

22 січня – у підготовці до чергової річниці Сосницького ЛММ Олександра Довженка; 

24  січня - у відкритті виставки «Золоте перевесло мистецької династії Саєнків» у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; 

29 січня - у вшануванні пам’яті Героїв Крут на території Меморіального комплексу 

«Пам’яті героїв Крут»;  

4 лютого - у мітингу-реквіємі біля Монументу скорботної матері по вшануванню пам’яті  

спалених у роки Другої світової війни 24-х мешканців села Велике Устя Сосницького 

району;  

20 лютого – у вшануванні пам’яті з нагоди п’ятої річниці з дня трагічних подій сучасної 

історії України – масового розстрілу активістів Майдану, Героїв Небесної Сотні;  

23 лютого - у міжрайонному змаганні з підльодного лову риби на блешню «Довженківська 

зима 2019», що відбулася в селі Змітнів Сосницького району;  

1 березня - в урочистому відкритті меморіальної дошки, яку встановили на фасаді 

Сосницького селищного будинку культури на честь Григорія Тимофійовича Радченка-

борця за незалежність України;  

29 березня – у відкритті виставки живопису нашого земляка родом з Городнянщини 

Михайла Володимировича Хіхлухи в Національному музеї медицини України;  

6 квітня - в акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» на території Борзнянського лісництва ДП 

«Борзнянське лісове господарство»;  

7 квітня – у заході з нагоди події - у 2018-2019 навчальному році учні Сосницької гімназії 

імені Олександра Довженка разом зі своїми наставниками на ІІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад вибороли 11 дипломів, у конкурсах імені Петра Яцика, імені Тараса Шевченка та 

Малої академії наук України – 3 дипломи; 

6-7 травня - у вшануванні пам’яті померлих рідних, близьких, земляків у поселеннях 

Сосницького району;  

9 травня – у вшануванні пам’яті загиблих з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні; 

8 червня - у місті Києві відбувся Міжнародний конкурс-фестиваль творчості «Про-фест».  

У фестивалі також взяли участь і показали свою майстерність учні Сосницької дитячої 

музичної школи іені Марка Федоровича Полторацького. В підсумку вони отримали 11 

нагород, серед яких 5 перших, 5 других та 1 третє місце; 

24 травня - у презентації поетичної збірки «Все владнається» відомого сосничанина Петра 

Феодосійовича Макаренка в Сосницькій центральній бібліотеці; 



15 -16 червня – у фестивалі «БАТУРИНФЕСТ», присвяченому 350 річниці започаткування 

Батурина як гетьманської столиці Лівобережної, а потім і Правобережної України; 

16 червня - у  ІХ обласному фольклорному фестивалі-конкурсі імені Василя Полевика; 

22 червня – у вшануванні пам’яті жертв війни; 

22-23 червня – у Всеукраїнському фестивалі «Відродження українського села, його 

духовності і культури» у селі Піски Бахмацького району; 

18 липня - у відкритті сільського клубу після реконструкції в селі Конятин Сосницького 

району; 

20 липня - у ІІ фестивалі кіно та мистецтва «Капелюш» на арт-резиденції Олександра 

Довженка у Сосниці; 

27 липня - святі – 17-й Миколаївський ярмарок «Моя Коропщина − Полісся перлина»; 

2 серпня – в урочистостях з нагоди відкриття погруддя відомого українця, поета, 

письменника, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата багатьох літературних 

премій, члена Національної спілки письменників України, члена Національної спілки 

кобзарів Олекси Яковича Ющенка в селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської 

області; 

2-3 серпня - у музичному фестивалі «LuMena 2019» в Мені; 

9 серпня – у святі до 200-річчя від дня народження українського громадського і 

культурного діяча, науковця та письменника Пантелеймона Куліша, що відбулося  на 

території історико-меморіального музею-заповідника Пантелеймона Куліша «Ганнина 

пустинь» Борзнянського району Чернігівщини; 

24 серпя у заходах з нагоди Дня незалежності; 

31 серпня - у зустрічі з відомим українським спортсменом, наймолодшим в історії 

чемпіоном Європи зі стрибків у воду Олексієм Середою та його родиною, що пройшла у 

Сосниці в приміщенні кінотеатру імені Олександра Довженка; 

8 вересня - у масштабному екологічному заході – День Десни, який відбувся на 

Чернігівщині саме на березі річки Десна. 

10 вересня – в урочистостях з нагоди 125-річниці від дня народження видатного 

українського кінорежисера, сценариста і письменника Олександра Довженка, які 

відбулись в Сосницькому літературно-меморіальному музеї Олександра Петровича 

Довженка; 

14 вересня - у святі – День Сосниці, з  нагоди 785-річчя з часу першої писемної згадки про 

Сосницю; 

3 жовтня – у засіданні Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини 

Міністерства культури України, на якому було розглянуто проектну документацію, а саме 

«Історико-архітектурний опорний план з визначення меж та режимів використання 

історичних ареалів селища Сосниця»; 

5 жовтня – в урочистій церемонії Global Teacher Prize Ukraine – 2019, де назвали ім’я 

переможця премії. Переможцем номінації «Премія вчителю хімії від Zagoriy Foundation» 

став минулорічний фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine Олександр Віталійович 



Лисич. Він отримав 100 000 гривень, які зможе витратити на власний розсуд, і ще 100 000 

гривень отримала Чорнотицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів Сосницького району, яка може 

використати їх для вирішення нагальних проблем; 

14 жовтня – у відзначенні Дня захисника України та Дня Українського козацтва; 

28 жовтня – у відзначенні 75-ї річниці вигнання нацистів з України; 

23 листопада – у вшануванні пам’яті жертв голодоморів; 

25 листопада – в день смерті, у вшануванні пам’яті Олександра Довженка на садибі 

Сосницького ЛММ. 

У Сосницькому районі (19 серпня) вивчали та погоджували питання (наявні проекти 

в громадах), що потребують інвестицій. 

Здійснили поїздку за власний рахунок (3-16 вересня) з метою ознайомлення з 

досвідом  (децентралізації, дорожнього будівництва, розвитку сільського 

господарства, туристичної інфраструктури, альтернативної енергетики, медичного 

обслуговування, збору та переробки побутових відходів та ін.) в країнах - членах та 

кандидатах в члени ЄС (Угорщина, Хорватія, Боснія і Герцоговина, Чорногорія, 

Албанія)  і подальшого  використання в ОТГ Чернігівщини. 

До Дня захисника України та Дня Українського козацтва (10 жовтня) , з метою 

розвитку започаткованих тем належного вшанування пам’яті наших земляків – 

захисників України та привернення уваги до туристичних об’єктів Довженкового 

краю, організували і здійснили поїздку активу відділення та Вишгородської 

організації ветеранів (до складу якої увійшли ветерани народжені у різних регіонах 

України, що жодного разу не були на Чернігівщині та дуже бажали побувати в музеї 

Олександра Довженка і в самій Сосниці). 

Провели робочу зустрічі (22 листопада) з представниками інвесторів і в 

Національній академії аграрних наук України  щодо впровадження ряду 

інвестиційних проектів в Сосницькій та інших ОТГ Чернігівської області. 

Для розміщення на сторінці «Сосницьке відділення» сайту земляцтва членами 

відділення підготовлено більше 50 публікацій. 

Традиційно (четвертий раз) передали КЗ «Сосницький навчально-реабілітаційний 

центр» Чернігівської обласної ради чималі кошти для різних потреб закладу. 

Передплатили 30 примірників часопису «Отчий поріг» 


