Авторські публікації Олексія Орєховича на новому офіційному сайті
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?

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

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 …
№3 (159) газети «Отчий поріг»
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
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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

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

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

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

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

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

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

