
Радий вітати всіх на нашому сьогоднішньому зібранні, яке відбувається 

після довгої перерви, викликаної відомими обставинами, з цієї ж причини 

маємо не кількатисячне зібрання чернігівців, але дуже важливу зустріч. 

Чверть століття минуло з того часу як в Будинку Національної спілки 

письменників України, де головував тоді наш славний земляк з Вертіївки  Юрій 

Мушкетик, зібралася група киян, котрі не забули своє родове коріння. Прибули 

гості і з Чернігова – тодішній очільник області Петро Шаповал, його заступник 

Микола Рудько, Василь Ковальов, Віталій Косих. 

 На перших зборах 26 березня далекого вже 1996 року 76 вихідців 

з Чернігівщини, серед яких були знані наші земляки Володимир Бондаренко, 

Віталій Бойко, Валерій Геєць, Георгій Дзись, Олекса Довгий, Іван Данькевич, 

Борис Іваненко, Михайло Каскевич, Алла Кудлай, Юрій Лихошва, 

Віталій Масол, Іван Сподаренко, Віталій Розстальний, Федір Шпиг обрали 

головою земляцтва авторитетного громадського та державного діяча 

Павла Мисника та Раду в складі 15 членів. 

 Ще з перших років свого існування чернігівці мали у своїх лавах таких 

визначних державних лідерів, як Президент України Леонід Кучма, голова 

Верховної Ради України Іван Плющ, голова Верховного Суду України Віталій 

Бойко, Генеральний прокурор Михайло Потебенько, Голова Конституційного 

суду Микола Селівон, але весь тягар роботи ліг на плечі більш приземлених 

чернігівських патріотів, для котрих любов до малої батьківщини не була 

передвиборним гаслом. Сьогодні на експозиційних стендах ви бачили прізвища 

великої частини з тих, але далеко не всіх, хто приймав і приймає участь у 

розбудові земляцтва.  

Вже на першому році діяльності побачили світ унікальні календарі, 

упорядковані письменником  Олександром Деко, відбулись перші акції, про які 

заговорили і на  Чернігівщині, і в  столиці. 

 В 1999-2000 роках  відбулася структуризація всієї громади, що вже значно 

розрослась і не могла забезпечити щоденну планомірну роботу як у Києві, так і 

на теренах Чернігівщини. Радою було ухвалене рішення створити об'єднання – 

(ветеранське, молодіжне, чорнобильське) та регіональні відділення (на той час 

Чернігівщина мала 22 адміністративні райони) що відразу наповнило їх роботу 



конкретикою, приземлило до місця народження чернігівських киян. 

У приміщенні Палацу спорту з'явився постійно діючий штаб, який очолили, 

спочатку людина з великим досвідом державної роботи й творча особистість 

Борис Іваненко, а згодом знаний журналіст Петро Медвідь.  

 Саме там регулярно засідала Рада земляцтва, там же періодично 

збиралися й активісти відділень, до яких часто-густо приєднувалися й гості з 

малої батьківщини. 

 В умовах великого міста, яке неминуче роз'єднує мільйони людей, таке 

тісне братання наповнює душі людей вірою в майбутнє. А слова й музика 

земляцького гімну, який створили в далекому вже 2001 році поет 

Станіслав Реп'ях та композитор Микола Збарацький, і сьогодні змушує 

багатотисячний зал на щорічному зібранні земляцтва в єдиному пориві 

зводитися на ноги й підспівувати. 

 Рада Земляцтва стала справжнім каталізатором всіх цікавих ідей, які 

рясно родили на хвилі загального духовного піднесення. Не було, здається, 

жодної помітної громадської акції на теренах Чернігівщини, в якій би не брали 

активної участі столичні земляки. Наміри, відбиті в текстах спільних щорічних 

угод про співпрацю, підписаних земляцтвом та керівництвом області, 

перетворювались в масштабну роботу, котра лягала, здебільшого, на плечі саме 

регіональних земляцьких відділень, де панує справжній державний лад, де 

кожен знає свої обов'язки, керується вищими принципами патріотизму, надавав і 

надає діяльності громадського об'єднання демократичних ознак — як у часи 

козацькі, коли Україна набрала особливої сили, коли громада спільно обирала 

кошових отаманів і вирішувала всі питання суспільства. 

 Набула особливого розвитку й видавнича діяльність земляцтва. Успішно 

втілювався в життя задум — подарувати читачам серію тематично 

різнопланових календарів. Цим питанням займався вдумливий дослідник і 

письменник, незабутній Іван Корбач. Тепер можна сказати, що наше земляцтво 

вписало у вітчизняну історію яскраві сторінки, якими не завжди можуть 

похвалитися навіть авторитетні академічні установи. Тепер ці системно 

упорядковані, добротно ілюстровані томи стали окрасою сотень книгозбірень і 

засвідчили громадянську зрілість нашого земляцтва. 



Саме в ті часи почала свій творчий шлях і земляцька газета «Отчий поріг». 

Вона прагне зафіксувати для майбутнього багатоманітне життя та діяльність 

столичних чернігівців, подати портрети видатних особистостей Чернігівщини, 

познайомити читачів із творами наших митців тощо. 

 Була розроблена програма пошанування кращих активістів земляцтва 

різними відзнаками — це і Подяки, і Почесні грамоти, і, особливо, Почесний 

знак, що за своїм дизайном не поступається державним нагородам, який, за 

20 років з моменту заснування (2001р.) отримали 136 патріоти малої 

батьківщини. 

 Наші столичні земляки з перших початків діяльності щедрі на різні 

благодійні ініціативи культурологічного характеру. Ось уже багато років 

прилучани опікуються роботою обласного дитячого будинку «Надія», що став 

для активістів рідним домом. Тетяна Синякова часта гостя в будинку-інтернаті у 

Вишеньках та у будинку для людей похилого віку на Коропщині. Молодіжне 

відділення взяло під свій патронат гімназію для обездолених дітей у 

Старій Басані на Бобровиччині. Близькою для всіх стала шефська турбота 

спершу про афганців та ветеранів Другої світової воєн, а згодом і про 

захисників України, котрі зазнали поранень на Донбасі! Значною є робота по 

впорядкуванню воїнських поховань. Тут сповна показало себе ветеранське 

об'єднання, котре нині очолює Сергій Кудін в різних містах і селах 

Чернігівщини впорядковуються  шевченківські світлиці. 

 Успішними були творчі конкурси дітей малої батьківщини, завершенням 

яких стало видання збірки поезій юних початківців, чи виставка творчих 

доробок декоративно-ужиткового мистецтва у приміщенні Міжнародного 

виставкового центру, що став рідним домом земляцтва. 

 Не пройшло марно й успішне співробітництво земляцтва з Українським 

культурним фондом — тоді Тетяна Літошко, вже в чині виконавчого директора  

земляцтва виборола солідний грант і успішно домоглася підтримки низці музеїв 

Чернігівщини, котрі ледь животіли без державної підтримки. 

 

 Рада земляцтва кожного року акцентує увагу на важливому питанні 

поповнення рядів колективу молодими силами, бо за ними – майбутнє.  



          Незважаючи на найскладніші випробування природи й суспільного буття, 

кількатисячний колектив, згуртований любов'ю до малої батьківщини з вірою у 

світлу долю України, завершив чверть-столітній проміжок марафону.  

Сьогодні я хочу згадати добрим словом когорту визначних наших 

земляків, які в різні роки внесли великий вклад у розбудову земляцтва, але 

передчасно відійшли у засвіти: 

Павло Мисник 

Василь Устименко 

Микола Компанець 

Микола Хорошок 

Микола Ткач 

Микола Халимоненко 

Віталій Бойко 

Олекса Довгий 

Дмитро Волох 

Іван Корбач 

Олександр Деко 

Анатолій Погрібний 

Іван Майдан 

Володимир Бондаренко 

Юрій Мушкетик 

Петро Назимко 

Володимир Дрозд 

Іван Плющ 

Олександр Стеценко 

Федір Шпиг 

Віталій Масол 

Левко Лук’яненко  

Валентина Пархоменко 

Юрій Лихошва 

Микола Ляшенко  

Михайло Каскевич 

Георгій Дзись 

Іван  Сподаренко 

Володимир Дрозд 

Віктор Приходько  

Віталій Розстальний 

Петро Басанець 

Борис Іваненко 

В’ячеслав Малишенко 

Микола Купченко 

Володимир Коваленко 

Олексій Павленко 

Анатолій Фурса  

Олександр Литвин 

Василь Заболотний 

 

Давайте вшануємо їхню світлу пам'ять  хвилиною мовчання. 

 

І, наостанок, я назву нині сущих діячів земляцтва різних років, багато з 

яких сьогодні присутні в залі: 

Микола Борщ Володимир Пушкарьов 



Микола Засульський 

Микола Ігнатенко 

Тетяна Літошко 

Володимир Макеєнко 

Петро Медвідь 

Сергій Кудін 

Андрій Пінчук 

Микола Рудько 

Олександр Пухкал 

Микола Стратілат 

Леонід Горлач 

Павло Кривонос 

Микола Вощевський 

Олег Проценко 

Анатолій Карацюба 

Микола Гордієнко 

Іван Забіяка 

Володимир Лузан 

Віктор Черненко 

Валерій Демченко 

Олег Шекера 

Ганна Харченко 

Олексій Орєхович 

Михайло Гриценко 

Микола В’ялий 

Ніна  Саєнко 

Тетяна Синякова  

Станіслав Довгий 

Валерій Зуб 

Володимир Леміш 

Микола Поета 

Микола Богдан  

Євген Клименко 

Лариса Моцар 

Борис Чуян 

Григорій Шкребель 

Юрій Пероганич 

Анатолій Собора 

Василь Тройна 

Надія Кольцова 

Людмила Орішко 

Світлана Шах 

Єфросинія Андронова 

Сергій Охонько 

Володимир Федяй 

Андрій Курданов  

Ірина Алєксєєнко 

Алла Гуртова 

Василь Розстальний 

Сергій Максименко 

Вʼячеслав Михайлишин 

Ольга Жадько 

          Тетяна Новобранець,  

          Леонід Соколов  

          та багато інших 

 

 

 


