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Доповідь на конференцію 18 грудня 2015 року 

 

Шановні земляки! 22 березня наступного року Товариству «Чернігівське земляцтво» 

виповнюється 20 років. Багато це чи мало? Якщо порівнювати з віком нашої Держави, а їй 

25, то це немало.  

Особливо, коли взяти до уваги ті добрі справи, які записалися на скрижалі історії 

завдяки вам. І це при тому, що нашій Україні нелегко дається шлях розбудови справді вільної 

демократичної держави, надто останні 2 роки, коли на східних рубежах нашої землі ллється 

кров захисників, серед яких багато вихідців і з нашого Сіверського краю.  

Всі ці події проходять крізь душу нашого дружного земляцтва, бо ми є невід’ємною 

частинкою всього народу, нам болить кожна рана бійця, кожна сльозина згорьованої матері 

чи дружини, стурбований погляд осиротілої дитини.  

Ми навчилися не лише з особливим трепетом вимовляти священні слова «Слава 

Україні», а й носити їх високий зміст глибоко в серці. 

Тривожні часи змушують усіх нас ще більше любити і свою малу батьківщину. Це 

видно з того, як активно працюють більшість наших відділень, як вболівають наші активісти 

і за долю держави, і за добробут кожного земляка, що нині мешкає на священних берегах 

Десни, прагнучи зберегти вікові традиції пращурів, пережити всілякі реформаторські 

експерименти чиновників різного рангу. Добре, що земля, благословенна Богом, родить 

рясно жито-пшеницю, що не впадають у розпач рядові українці, бо все-таки вірять у 

майбутнє рідної країни. І з ними поряд знаходитесь ви, люди високого обов’язку та честі.  

Впродовж року, який добігає кінця, ми не зраджували земляцьким традиціям: 

- допомагали малій батьківщині у вирішенні соціальних і економічних питань; 

- допомагали чим могли нашим бійцям на передовій, а також пораненим воїнам у 

лікувальних установах, надавали допомогу сім’ям загиблих бійців; 

- писали та видавали книжки історичного і краєзнавчого характеру; 

- брали участь у основних культурних та спортивних заходах міст і сіл Чернігівщини; 

- доглядали музей-садибу села Калюжинці у Пироговому та багато інших цікавих і 

важливих справ; 

- презентували книги, організовували виставки робіт наших земляків, проводили 

благодійні концерти та літературні зустрічі; 

- відвідували учасників Другої світової війни та надали їм матеріальну допомогу.  

Життя внесло свої корективи в плани земляцтва з урахуванням ситуації в державі.  

Дуже боляче думати сьогодні про молодих вдів, дітей без батьків та осиротілих 

матерів.Звертаюся до вас, дорогі земляки, кожен у своєму відділенні, взяти під опіку родини 

загиблих, скалічених, допомогти в облаштуванні могил та увіковіченні їх пам’яті у школах, 

де вони навчалися.  

Хочу зупинитися на роботі кожного з 23-х наших відділень.  
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Бахмацьке відділення 
- Проведено три зустрічі з головою Бахмацької  РДА щодо можливостей залучення 

інвестицій та інвестиційних проектів на промислові та господарські підприємства району. 

- Відбулась поїздка до Батурина. У Бахмачі проведено концерт хору ім. Г. Верьовки з 

нагоди Дня захисника України. 

- Продожувалась благодійна допомога військовим в зоні АТО. Землячка Т. М. Галюга-

Кошіль передала в зону АТО 70 л  варення. Постійно  чергує у військовому госпіталі, в’яже 

теплі шкарпетки, балаклави та маскувальні сітки, передає їх волонтерам. 

- Надана фінансовадопомога  в розмірі 1000 грн. Єлецькому жіночому монастирю в 

Чернігові. 

- Заступник голови відділення О. Г. Пухкал надає консультації з питань  професійної 

орієнтації та працевлаштування випускникам шкіл і студентам, вихідцям з Бахмацького 

району. 

- Залито фундамент будівлі козацького навчально-виховного закладу в с. Тиниця, 

ініційованого О. В. Костюком. Розпочалися будівельні роботи. 

 

Бобровицьке відділення 

- На земляцькі кошти зведені 2 хрести на в’їзді і виїзді з села Марківці.  

- Надавалась фінансова допомога сім’ям загиблих в зоні АТО.  

- Дитсадочку села Марківці придбано ноутбук та здійснено ремонт приміщення на 

суму близько 25 тисяч гривень. 

- Підведені підсумки вже 14 конкурсу «Добридень тобі, Україно моя!», на який 

спрямовано 10 тисяч гривень.  

- Проведено 2 культпросвітні заходи в селі Веприк – відкрито музей журналу 

«Пам’ятки України» з нагоди 100-річчя від дня народження видатного державного і 

громадського діяча, Героя України, академіка Петра Тронька; організована виставка картин 

відомої художниці з Броварщини, уроджениці Бобровиці,  та закладено основи майбутнього 

музею відомому вченому-академіку Анатолію Шидловському. 

- Проводяться дослідження про історичне минуле сіл Нова Басань, Новий Биків, 

Веприк. 

 

Борзнянськевідділення 

- З нагоди 97-ї річниці бою під Крутами члени відділення взяли участь у вшануванні 

пам’яті героїв Крут, які віддали своє життя за рідну землю та свободу. 

- Надана грошова благодійна допомога письменнику Вадиму Івановичу Іванюку 

(Левко Бідний) на друкування збірки віршів «Моя надія не вмирає» у розмірі 700 грн. 

- Організовано збір та передачу книжок до Борзнянської районної центральної 

бібліотеки. 

- Надана допомога мешканці села Красносільське Борзнянського району на поселення 

в гуртожитку м. Києва. 

- У музеї Олександра Саєнка в Борзні проведено пленер з образотворчого мистецтва 

«Калинова, солов’їна в моїм серціУкраїна», керівниками заходу стали продовжувачі 

мистецтва роду – донька та онука художника – Ніна Саєнко і Леся Майданець-Саєнко. 

- Покладені квіти до могили видатного діяча української літератури, письменника, 

літературознавця, етнографа, історика і публіциста Пантелеймона Куліша з нагоди 196-ї 

річниці від дня народження. 

- Взяли участь в урочистостях з вшанування ветеранів війни Борзнянщини з нагоди 

«70-річчя Перемоги у війні Опору китайського народу японським загарбникам і Світовій 
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війні проти фашизму». Ветеранам вручені Почесні подяки, видрукувані українською і 

китайською мовами, цінні подарунки. 

- На запрошення земляків бобровиччини борзнянці взяли участь у відкритті музею 

журналу «Памятки України» з нагоди 100-ліття від дня народження видатного державного і 

громадського діяча, Героя України, академіка Петра Тронька (1915-2011) в селі Веприк 

Бобровицького району. 

-На запрошення земляків бахмаччиничлени відділення взяли участь в офіційних 

заходах з нагоди Дня українського козацтвана території Цитаделі Батуринської фортеці.  

- Організовано прибирання кладовищ у селі Плиски. Ініціатором заходу виступив член 

відділення Михайло Голиця.  

- За підтримки земляків Носівського відділення створено офіційний сайт «Борзнянське 

земляцтво». 

 

Варвинське відділення  

- За участю земляків закладено сад до 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі  в смт 

Варва.  

- Проведено творчий звіт поетеси Н.Т. Кольцової в селі Антонівка напередодні 

травневих свят. 

Авторський диск-проект «Кличуть вірші», присвячений 20-річчю створення 

Товариства «Чернігівське земляцтво» у м. Києві, Н.Т. Кольцова презентувала своїм 

односельцям у селі Антонівка. 

Поетеса провела зустріч з учнями Антонівської школи, передала книжки від 

Чернігівського земляцтва та власні до шкільної бібліотеки. 

- Земляки брали участь у святкуванні 95-річчя заснування Варвинської селищної ради 

в смт Варва.  

- Зібрано та передано бійцям у зону АТО продуктів харчування та коштів на суму 4 

тис. грн. 

 

Городнянське відділення  
- Надавалась консультативна допомога землякам при вступі до вищих навчальних 

закладів та сприяли їх працевлаштуванню. 

- На день м. Городня земляцька делегація на чолі з почесним громадянином міста 

Городня Петром Сергійовичем Назимко представила землякам святковий  концерт. 

 

Ічнянське відділення 

- Надавалась фінансова та матеріальна допомога учасникам АТО в:  

- забезпеченні бронежилетами, медикаментами, продуктовими наборами, теплим 

одягом для підрозділів 95-ї аеромобільної бригади, батальйонів «Айдар», «Київська 

Русь»; 

- забезпеченні продуктами харчування бійців в зоні АТО групою добровольців- 

волонтерів з Ічнянського відділення;  

- забезпеченні військовими формами учасників АТО з Ічнянщини (41-й і 13-й 

батальйони); 

- лікуванні учасників АТО у Військовому шпиталі м. Києва. 

 

- Здійснювалась фінансова підтримка у виданні: 

- «Альманаха літераторів Ічнянщини» літературного об’єднання «Криниця»; 

- «Щоденників Костянтина Самбурського 1918-1928 рр.»  
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- Книжки творів переможців творчих конкурсів: «Історія мого села, моєївулиці», 

«Родина. Ічнянщина. Україна»; 

- третього тома збірника творів «Оживає минувщина». 

 

-Виготовлений Альбом про Качанівку (В.Ф. Шевченко). 

 

-Видано буклет з картами по Качанівці (3 750 примірників). 

 

-Вперше видано настінні календарі Ічнянщини та Качанівки. 

 

-Надана фінансова підтримка на: 

-святкування дня міста Ічні з нагоди 72-ї річниці визволення від німецько-

фашистських загарбників та традиційного «Осіннього ярмарку»; 

-святкування традиційних «Качанівських муз»;  

-презентації у Національній спілці письменників України літературного об’єднання 

«Криниця»;  

-виготовлення нагрудних знаківдля вшанування переможців літературної премії М.В. 

Гоголя 2015 р. (м. Чернігів); 

-молодіжній організації «Пласт» для поїздки до Батурина. 

 

Козелецьке відділення 

- З метою налагодження тісних зв’язків з малою Батьківщиною та надання фінансової 

допомоги у розвитку сіл земляки брали участь у сесіях рад: Козелецької районної, Остерської 

міської, Кіптіївської,  Бригинцівської, Лемешівської, Патютинської сільських рад. 

- Організували проведення щорічної зустрічі переселенців села Бондарі, та встановили 

пам’ятнудошку в природному ландшафтному парку «Міжріченський». 

- Організували традиційні зустрічі колишніх жителів затоплених виселених сіл Старий 

і Новий Глибів та Окунинів. 

- Провели нараду-зустріч з працівниками аграрної сфери Козелецького району під 

керівництвом голови районної ради, за участю голів сільських рад та керівників 

сільгосппідприємств району на виставці «Агро – 2015». 

- Організували спортивно-розважальну поїздку молоді Козелецького району до 

столичного гідропарку.  

- Брали участь у святі першого дзвоника в шкільних закладах м. Козелець, м. Остер, с. 

Лемеші, с. Данівки. с. Вовчик, с. Чемер, с. Хрещате, с.Бригінці, с. Петрівське. 

- Здійснювалась волонтерська діяльність, спрямована на допомогу  бійцям АТО. 

 

Коропське відділення 

- Сприяли виданню біографічного довідника «Коропщина в іменах» (близько 2000 грн.) 

- 15 землякам з малої батьківщини надана висококваліфікована медична допомога у 

столичних медзакладах. 

- Надано землякам 20 персональних консультацій з юридичних питань і питань 

пенсійного забезпечення. 

- Тетяна Синякова продовжувала опікуватись  школою-інтернатом у селі Вишеньки.  

- Любов Сагань впродовж багатьох років веде фотолітопис життя та діяльності 

земляцтва на Коропщині. Крім того, опікується дитячим сирітським будинком у селі 

Вишеньки.  

- Володимир Жижкун надавав допомогу жителям села Оболоння.  
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Корюківське відділення 

- Вручили матеріальну допомогу у розмірі 1500 гривень інваліду АТО з с. Рибинськ 

Корюківського району Максиму Митрофанову. 

- Передали у госпіталь 20 книжок художньої літератури з приватних бібліотек членів 

земляцтва. 

- Передали у фонд соціального забезпечення м. Корюківки гуманітарну допомогу, а 

саме одяг, взуття, посуд, дитячі іграшки на суму 10 тисяч гривень. 

- Передали у Холминський будинок для людей літнього віку 30 комплектів постільної 

білизни на суму 4 тисячі гривень. 

- Передали у Холминську лікарню тонометр та завезли 200 кг картоплі. 

- Завезли у дитячі садки nf школи Корюківки та району 800 кг фруктів. 

- Закупили та завезли 50 саджанців у земляцький Сад сонця і любові с. Наумівка для 

підсадження замість тих, що загинули. 

- Голова Корюківського відділення В. Є. Устименко видав власним коштом вартістю 31 

тис. гривень книгу “Слово про вчителя” до 100-річчя Жуклянської школи.  

- Продовжується робота над книгою про діяльність Корюківського відділення за 16 

років. 

 

Куликівськевіддлення 

- Заступника голови відділення Бориса Чуяна обрали депутатом  Куликівської районної 

ради. В його активі – створена ним молодіжна громадська організація «Сільський 

молодіжний рух» в с. Смолянка.  

- Міжнародний доброчинний фонд «Українська хата», головою якого є член відділення 

М.І. Руденко провів на Чернігівщині фестиваль «Горнусь до тебе, рідний краю». 

 

Менське відділення 
- Голова відділення Микола Ткач, свої зусилля спрямовував на збереження української 

історії, звичаїв і  фольклору. Вони з дружиною Надією Данилевською писали нові книги, 

дарували їх бібліотекам міст Чернігова та Менщини, організовували творчі вечори на своїй 

малій батьківщині, презентації молодих поетів у Будинку письменників України. 

- Ведеться робота з пошуку інвесторів для збереження пам’ятки архітектури — 

старовинної козацької церкви 1763 року у селі Городище.  

- На старовинному будинку по вулиці Антоновича, 14-Б, за ініціативи голови 

відділення Миколи Ткача та фінансової підтримки президента Малої академії наук України 

Станіслава Довгого встановлена пам’ятна дошка Олександру Кістяківському, 

основоположнику вітчизняного правознавства. 

- Менський районний краєзнавчий музей поповнено експонатами про відомих земляків 

Григорія Кочура, Олену Лук’янову. 

- Вітали аматорські фольклорні гурти сіл Локнисте, Макошине, Ленінівка та 

танцювального колективу села Куковичі «Калинонька» з ювілейними датами їх творчості.  

- Анатолій Соляник продовжує пошук імен бійців Афганістану, які не повернулись 

додому та увіковічує їх пам’ять у меморіальних дошках на школах, де вони навчались. 

Встановлені три меморіальні дошки. Він є одним із засновників алеї в парку «Перемога», 

присвяченої воїнам-прикордонникам. Опікується парком «Доброволець», висадженому в 

пам'ять добровольцям, воїнам АТО.  

- За фінансової підтримки Олексія Калинського та Петра Пархоменка столичні земляки 

відвідали Троїцький ярмарок у Мені, побували на заходах у Щорському та Бахмацькому 

районах. 

- Допомогли доправити ветеранів з Менщини до Посольства Китайської Народної 
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Республіки для участі в урочистостях з нагоди «70-річчя Перемоги у війні Опору китайського 

народу японським загарбникам і Світовій війні проти фашизму». Провели їм екскурсію 

Києвом.  

- Члени відділення передали шкіряні речі та тканину для пошиття білизни бійцям, які 

воюють на сході України. 

 

Ніжинське відділення 
Здійснені поїздки на малу батьківщину: 

- для участі у Покровському ярмарку у Ніжині, на святкування Івана Купала; 

- у смт Вертіїівка в музей Михайла Кирпоноса; 

- у село Заньки для вшанування пам’яті Марії Заньковецької.  

 

Новгород-Сіверськевідділення  

- Керівники відділення провели зустрічі з керівництвом району з метою надання 

допомоги в поліпшенні соціально-економічного розвитку. Зокрема йшлося про можливості 

щодо постачання лісу для задоволення виробничих потреб фірми «Троне Гранде» та відносно 

залучення інвесторів для відновлення та використання бази відпочинку «Десна». 

- Відбулись зустрічі з сільським головою с. Грем’ч, з директорами будинків культури 

сіл Грем’яч, Лісконоги та Шептаки щодо надання благодійної допомоги мешканцям сіл для 

підтримки історичної і культурної спадщини. 

- На Новорічні свята організована поїздка дітей до Києва, відвідання концертів та 

екскурсій столицею.  

 

Носівське відділення  

- Здійснено кілька виставок художніх творів Миколи Стратілата та Григорія Шкребеля 

у Носівці та селі Червоні партизани. 

- Проведено ряд концертів з нагоди державних та обрядових свят майстрами мистецтв, 

вихідцями з Носівщини Віталієм Свиридом, Анатолєм Стратілатом та тріо бандуристок 

Криворотових. 

- Подаровані картини Григорія Шкребеля школі села Червоні Партизани та будинку 

культури в Носівці. 

- Здійснено цикл концертів   по Чернігівщині та у м. Києві з нагоди ювілею творчості  

Василя Нечепи. 

- За ініціативою земляків і активній організаційній роботі виготовлено, встановленао т 

відкрито пам’ятник воїнам-афганцям у Червоних Партизанах. 

- Надана технічна  консультація комунальному господарству м. Носівка 

 

Прилуцьке відділення  

- Надана допомога воїнам АТО:  

- Тяжко пораненому бійцю Роману Гаврильчаку на кошти, зібрані членами відділення, 

придбано ноутбук. 

- Володимиру Холодному, члену відділення, який знаходиться на передовій, передані 

20 комплектів підмінного фонду військового одягу та 10 медичних аптечок, які 

укомплектовані за стандартами НАТО. 

- Вшанували пам’ять Героя України Олега Міхнюка в день його 50-річчя. 
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- Відзначили заслуженого артиста України Бориса Харитонова, музей якого у 

Ладанській гімназіїї став фіналістом конкурсу «Добро починається з тебе» і виборов друге 

місце. 

- Молодим землякам були надані консультації щодо вступу до ВНЗ-у на кафедру 

спортивних ігор. За результатами співбесід три особи з Талалаївки були зараховані на 

навчання до цього університету. До дня знань - 1 вересня спортивній команді Талалаївки 

були передані 10 комплектів спортивної форми та м’ячі для юних футболістів. 

- Продовжували опікуватись Прилуцьким обласним будинком дитини «Надія». До 

Міжнародного дня захисту дітей земляцька делегація відвідала дітлахів з благодійною 

допомогою на суму 6 500 грн. Буде влаштоване свято для малюків і до дня святого Миколая 

та Новорічних свят. 

- Організовані свята з нагоди відзначення 425-ї річниці заснування села Гурбинці та 

40-ліття відкриття в ньому школи. Керівник Срібнянського осередку Микола Поета 

подарував школі комп'ютер. Відбулася презентація книги, виданої за кошти Миколи Поети, 

до якої увійшли два історичні дослідження: "Сказание о Гурбе" та "Над Лисогором і 

Глинною".  

- Відкрито меморіальну дошку Олександру Івахненку на приміщенні музичної школи 

ім. Л. Ревуцького.  

Ріпкинське відділення 

- Д. Марущенко взяла шефство над молодим музичним режисером Юлею 

Журавковою, призером кількох Міжнародних вокальних конкурсів. 

- А. Гуртова опікується спортивними змаганнями. Спільно з С. Грабом придбали 

перехідний «Кубок Любеча» та грамоти учасникам змагань з волейболу на «Кубок Любеча», 

присвячені 70-річчю завершення Другої світової війни та Дню захисника України, ними ж 

частково профінансовано організаційні заходи. 

- А. Гуртова допомагає фінансово Любецькому музею. Передала кошти на придбання 

одягу та білизни для Любецького стаціонарного відділення людей похилого віку.  

- С. Граб регулярно поповнює експозицію Любецького музею,  бібліотеку Любеча – 

книгами. Виготовив три  банери з фотографією Любеча з супутника  та передав їх у ЗОШ 

Любеча, в сільраду та для  історико-археологічного музейного комплексу «Древній Любеч». 

Передав фотокопію картини художника П. Андрусіва "З’їзд князів у Любечі", фото картини з 

Череповецького музею художника Іллі Галкіна "Любеч" 1894 р. та «Весна в маєтку 

Милорадовичів».  

- За активної участі М. Волохіна проводиться робота по залученню коштів 

длязавершення будівництва дороги в смт Радуль та благоустрою центральної частини 

селища. 
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- За сприяння земляків було виконано ремонт асфальтового покриття  по вул. 

Перемоги біля дому пенсіонера Г.І. Гончара.  

- Новояриловицькій ЗОШ були  передані книги та підручники з української літератури 

з бібліотеки С.П. Литвин. 

- До Дня Перемоги в с. Мутичів пофарбовано пам’ятник воїнам Другої світової війни 

силами земляків М. Авраменко та О. Брагинця. 

- Проводиться регулярне поповнення Інтернет - сайту відділення.  

Семенівське відділення  

- Організовано ремонт приміщення, облаштування та відкриття другої зали народного 

музею Т.Г. Шевченка у Семенівці. Музею передані картини та інші експонати, які придбані 

за кошти земляків. 

- Засновано та проведено турнір з настільного тенісу на призи Євгена Клименка. 

- Засновано земляцький приз переможцю музичного фестивалю «Поліський вернісаж», 

який щорічно проводиться у Семенівці.  

- ЗОШ села Жадове передано комплект обладнання джля настільного тенісу.  

- Забезпечили участь у змаганнях параолімпійців на першість області земляка з 

Семенівки О.Вавричева, який став переможцем цих змагань.  

- Зусиллями земляків та за сприяння міжнародної громадськості повернули  ім’я Т.Г. 

Шевченкашколі села Жадове.  

- Організували та провели другий турнір на Кубок земляків з настільного тенісу. В 

змаганнях прийняло участь шість команд з м.Семенівка та сіл району, переможцям вручено 

Кубки, медалі,  

- Встановили контакти з літературнім музеєм Т.Шевченка у ліцеї №30  м. Вінниці та 

народним музеєм Т.Шевченка у Семенівці, провели обмін експонатами. 

- Організовували поїздки на малу батьківщину до державних і місцевих ювілейних 

свят. 

 

Сосницьке відділення 
Проведена дуже велика робота і на малій батьківщині і в місті Києві для своїх 

земляків. Всі акції висвітлювалися на офіційному сайті земляцтва та в нашому часописі 

«Отчий поріг». Як не намагалися дати тезисну вам інформацію, ми не змогли звузити її до 

простого переліку, як у випадку з іншими відділеннями. А тому є три варіанти: або ми 

просимо Олексія Федоровича доповісти після моєї доповіді про роботу відділення, або 

зачитую стислу інформацію про головні події в роботі відділення на 4-х друкованих аркушах, 

що викладена з посиланнями, за якими можна легко знайти на сайті публікацію про ту чи 
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іншу подію, або ви самостійно читаєте про це в першому номері нашого часопису наступного 

року.  

 

Чернігівське відділення 

- Відкрили в Чернігові офіс Товариства «Чернігівське земляцтво» у місті Києві. 

- Взяли участь у підготовці та проведенні у Чернігівському обласному художньому 

музеї імені Григорія Галагана 24 квітня виставки графіки «Заповіт Леоніда Могучова», 

присвяченої 90-річчю від дня народження митця. 

- Посприяли прийняттю рішення щодо  ремонту дороги від Остра до Смолина, 

Гончарівська.  

- Взяли участь у вшануванні загиблих у роки німецько-радянської війни 1941-1945 рр. 

у місті Чернігові та селах Іванівка, Лукашівка, Анисів, Києнка, Смолин,  Максим. 

- Провели зустріч керівників відділення  зі студентами педагогічного університету м. 

Чернігова.  

- Брали участь у проведенні ритуалу закладки церкви в місті Чернігові  

- Відібрали та доправили до місця 2 скульптурні композиції –  дипломні роботи 

випускників Академії мистецтв. 

 

Щорське відділення  

- У день вшанування пам’яті воїна-афганця  Віктора Максименка відвідали гімназію 

№34 «Либідь», яка носить його ім’я, побували на його могилі  на Берківцях та відвідали  

маму Віктора – Марію Семенівну. 

- Взяли участь у заході гімназії №34 «Либідь», присвяченому дню виводу військ з 

території республіки Афганістан. Музею гімназії подарували тематичну  літературу. 

- Спільно з головою Щорського об’єднання воїнів-афганців Геннадієм Павленком та 

керівництвом Щорської райдержадміністрації брали участь у заході по вшануванню пам’яті 

воїнів-афганців до дня виводу військ з території республіки Афганістан. 

- Організували поїздку ініціативної групи учнівського самоврядування гімназії №34 

«Либідь» на чолі з директором Лідією Страшною на батьківщину Віктора Максименка в с. 

Іванівна Щорського району, де учні відвідали: ЗОШ №1 і училище лісового господарства в 

місті Щорс, в яких навчався Віктор Максименко; історичний музей в селі Єліне Щорського 

району; історичне село Лісоград - край партизанської слави. 

- На клопотання відділення вулиця Кірова в місті Щорс  названа ім’ям нашого земляка 

Віктора Максименка. 

- Організували поїздку земляків із ЗОСШ №1 м. Щорс в гімназію №34 «Либідь» м. 

Київ на «Свято родини» з екскурсією «Древній Київ. Історичні пам’ятки Подолу". 

 

Молодіжне відділення 

-Після зміни керівника лише починає набувати обертів. Про здобутки говорити ще 

рано, а про результати наміченого поговоримо через рік.  

 

Відділення ліквідаторів аварії на ЧАЕС 

- Проводили зустрічі ветеранів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, відвідали 

та поклали квіти до пам’ятників чорнобильцям у Києві, відвідували наших земляків, які за 

станом здоров’я вже не можуть брати участь у земляцьких заходах.  
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Відділення ветеранів  
- Проведена значна та системна робота по збереженню пам’яті про воєнні дії в Україні, 

а також українцями у миротворчих війнах на територіі інших держав. Їх діяльність 

систематично висвітлювалась на сайті та в земляцькому часописі.  

- Здійснено понад 20 виїздів у населені пункти області з метою зустрічі з ветеранами, 

відкриття пам’ятників і меморіальних дощок воїнам, участі у заходах для молоді з метою їх 

патріотичного виховання в любові до України. 

- Турботою голови відділення ветеранів вітали з державними святами, передплачували 

для них «Отчий поріг», відвідували вдома не лише з дарунками від земляцтва, а й з 

імпровізованими дитячими концертами. 

Наші ветерани Сергій Кудін, Микола Лойко, Віктор Сидельов, Іван Остапенко, 

Валерій Забіяка були учасниками загальноміських ветеранських заходів з покладання квітів, 

відкриття меморіальних пам’ятників, вшанування пам’яті загиблих, відвідувань освітніх 

закладів тощо. 

На жаль, наше земляцтво щораз втрачає ветеранів-учасників бойових дій, особливо 

тих, хто воював на фронтах Другої світової війни. Це звичайно прикро, але ще болючіше те, 

що нинішня неоголошена війна чи не щодня поповнює ряди ветеранів.  

Дякуємо всім землякам, які незважаючи на складнощі нинішнього періоду, докладали 

всіх зусиль для творення добрих справ на цій землі! 

Хочу окремо подякувати головам відділень: 

Андрію Пінчуку, Володимиру Лемішу, Володимиру Зубу, Миколі Вощевському, 

Володимиру Саченку, Михайлу Ткачу, Сергію Кудіну, Миколі Засульському, Павлу 

Кривоносу, Олександру Литвину, Євгену Клименку, Олексію Орєховичу, Миколі 

Компанецю, Ларисі Моцар. 
Віктор ТКАЧЕНКО, голова Ради Чернігівського земляцтва в місті Києві 


