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З В І Т 

про роботу Борзнянського відділення Товариства 

«Чернігівське земляцтво» в місті Києві за 2015 рік 

 

Станом на 01.12.2015 року до складу Борзнянського відділення входять 73 

особи. 

На виконання статутних завдань та з метою об'єднання вихідців із 

Борзнянського району для консолідації зусиль у захисті національно-культурних, 

економічних і соціальних інтересів, Борзнянським відділенням Товариства відповідно 

до плану роботи, а також УГОДИ про співпрацю Чернігівської обласної державної 

адміністрації, Чернігівської обласної ради, Ради Товариства "Чернігівське земляцтво" 

в місті Києві на 2015 рік, були проведені такі організаційні, культурно-просвітницькі 

та доброчинні заходи: 

 

Організовано передплату на часопис «Отчий поріг» серед членів відділення та 

для шкіл і сільських рад району. Всього замовлень на 2015 рік 49  (школи та сільські 

ради - 33, члени відділення -16). 

Протягом року неодноразово опубліковувались матеріали про роботу 

відділення та знаменні події у районі в земляцькому часописі «Отчий поріг»: № 3 

(«Памяті героїв Крут» та «Гідне продовження»), № 9 («Калинова, солов’їна в моїм 

серці Україна»), № 11 («Прообраз українського села»). 

 

29 січня 2015 року, під час меморіального заходу – мітингу-реквієму 

з нагоди 97-ї річниці бою під Крутами членами відділення вшановано 

пам’ять героям Крут, юнакам, які віддали своє життя за рідну землю 

та свободу.   

У заході взяли участь голова обласної ради Микола Звєрєв, 

виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації 

Сергій Журман, народні депутати України Валерій Давиденко, Олег 

Ляшко, Олег Купрієнко та Юрій Бублик, голова Українського 

інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович, учасники АТО, представники 

політичних партій і громадських організацій, ветерани 

Української Повстанської Армії та інші. 

По завершенню меморіального заходу члени 

земляцтва ознайомилися з експозицією Меморіального 

комплексу та тематичною виставкою музею у 

штабному вагоні. 

 

01 лютого 2015 року письменнику Вадиму Івановичу 

Іванюку (Левко Бідний) земляками відділення надана 

грошова благодійна допомога на друкування збірки його 

віршів «Моя надія не вмирає» у розмірі 700 гривень. 
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25 квітня 2015 року в Національному музеї народної архітектури та побуту України 

члени відділення традиційно наводили лад на садибі чернігівського будинку, 

здійснювали заходи по благоустрою світлиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 травня 2015 року взяли участь 

у святкуванні 70 річниці Дня 

Перемоги. Надана матеріальна 

допомога у розмірі 600 гривень 

ветеранам війни села 

Носелівка Борзнянського району, 

а саме: Харченку Василю 

Архиповичу, Степанцю Олексію Сергійовичу та Донченку Івану Єпіфановичу.  

 

 

19 травня 2015 року за 

підтримки Чернігівського 

земляцтва керівництвом  

відділення організовано збір та 

передачу книжок до 

Борзнянської районної 

центральної бібліотеки.   

 

07 червня 2015 року за підтримкою земляків Носівського відділення створено  

офіційний сайт «Борзнянське земляцтво». 

 
Борзнянське земляцтво                                                                                      Офіційний сайт 

 

 
 

 

 

https://borzna.wordpress.com/
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11 липня 2015 року з нагоди 

100-ліття від дня 

народження 

видатного 

державного і 

громадського діяча, Героя 

України, академіка Петра 

Тронька (1915-2011) в селі Веприк Бобровицького району членами відділення 

прийнято участь у відкритті музею журналу «Пам’ятки України».   

 

28 липня 2015 року відділенням за підтримки 

Міжнародного благодійного фонду «Фонд Олександра 

Саєнко» та комунального підприємства з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального призначення 

«Спецжитлофонд» надана допомога Валентині 

Володимирівні Мельник, мешканці села Красносільське 

Борзнянського району на поселення в гуртожитку міста 

Києва.  

 

29 липня 2015 року за участю земляків відділення 

в музеї Олександра Саєнка, в Борзні відбувся 

пленер з образотворчого мистецтва під назвою 

«Калинова, солов’їна в моїм серці Україна». 

Учасники пленеру ознайомились з експозицією 

музею та садибою, доторкнулись до глибинної 

творчості 

славнозвісного українського художника 

Олександра Саєнка, а також ознайомились з 

творами продовжувачів мистецтва роду – Ніни 

Саєнко, доньки та онуки художника – Лесі 

Майданець-Саєнко. 

 

7 серпня 2015 року земляки відділення взяли участь у 

святкуванні 196-ї річниці від дня народження видатного 

українського 

письменника, 

літературознавця, 

етнографа, історика і 

публіциста 

Пантелеймона 

Куліша.  До могили видатного діяча української 

літератури покладені квіти.  
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27 серпня 2015 року Борзнянське відділення у 

Посольстві Китайської Народної Республіки в 

Україні взяло участь в урочистих заходах 

вшанування ветеранів війни з Борзнянщини з 

нагоди «70-річчя Перемоги у війні Опору 

китайського народу японським загарбникам і 

Світовій війні проти фашизму». Кожному 

ветерану вручено Почесну подяку, 

видруковану українською та китайською 

мовами, а також айфон четвертого покоління 

вартістю десять тисяч гривень. 

 

26 вересня 2015 року організовано прибирання кладовищ у селі Плиски, 

Борзнянського району. Прибирали листя, виносили сміття, вирубували чагарники, 

спилювали старі дерева, скошували траву. Ініціатором таких заходів виступив член 

Борзнянського відділення Михайло Миколайович Голиця, який завжди радо підтримує 

бажання земляків зробити село чистішим та привабливішим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 жовтня 2015 року члени 

відділення взяли участь в офіційних 

заходах з нагоди Дня українського 

козацтва. Свято пройшло на території 

Цитаделі Батуринської фортеці. 

Відбулися поминальна літія, покладання квітів до 

пам'ятника жертвам Батуринської трагедії та 

екскурсія для гостей по об'єктах Національного 

історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця».  
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10 грудня 2015 року відбулися річні підсумкові 

збори Борзнянського відділення, в роботі яких взяли 

участь голова Борзнянської районної ради Віктор 

Владиславович Горбащенко та його заступник 

Андрій Миколайович Козішкурт, а також заступник 

голови Ради земляцтва Олексій Федорович 

Орєхович. 

Гостями на зборах були голова Щорського 

відділення Лариса Володимирівна Моцар і заступник 

голови Менського відділення Валентина Михайлівна Терещенко.  

Детальна інформація про подію викладена на офіційному сайті земляцтва в публікації 

Олексія Орєховича «Борзнянці радилися» від 10 грудня. 

Володимир ЛЕМІШ, голова Бознянського відділення  

 

http://chz.org.ua/borznyantsi-radylysya/

