До звітної доповіді на конференції 20 грудня 2019 року
Високоповажне чернігівське товариство!
Ми зібрались напередодні 24-го року життя нашої земляцької
громади. Був він щедрим на події великі й малопомітні, діловим і
тривожним.
Прикро, що на сході України продовжується війна, лунають
невтішні плачі матерів і дітей, множаться меморіали пам’яті загиблим
героям-оборонцям і на нашій рідній Чернігівщині. Полишаємо рік
2019-й з невиправданими надіями на мир і спокій.
Та, незважаючи на всілякі глобальні випробування, наше
земляцтво знову показало себе здатним на високий патріотизм, на
добрі справи та знаних людей, які примножували славу нашому
товариству.
Переможницею у ХІ обласному конкурсі «Благодійник року»
імені

меценатів

Тарновських

стала

Тетяна

Синякова,

член

Коропського відділення. Впродовж десяти років вона надає допомогу
Черешенській спеціалізованій школі-інтернату, Шабалинівському
стаціонарному відділенню Територіального центру з обслуговування
одиноких непрацездатних громадян, церкві святого Миколая, що
будується в селі Рихли. Лише цьогорічна допомога складає понад
200 тисяч гривень.
Ще однією знаковою подією є 120-річчя від дня народження
славетного митця Олександра Саєнка та ювілею його доньки Ніни
Саєнко та онуки Лесі. Внесок родини Саєнків у розвиток української
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образотворчості широко презентований у межах країни, Європи й
світу через

художні виставки, видання книг, альбомів, каталогів,

путівників, активну педагогічну роботу з молоддю, особливо з
вадами

слуху

Міжнародною
династії

та

сиріт.

науковою

Саєнків

–

як

Завершується
конференцією
фактор

пошанування
«Творчість

вагомого

внеску

родини

мистецької
української

образотворчості першої половини ХХ – початку ХХІ століть у
контексті європейського мистецтва».
Низку заходів організували і провели Леся Оленівська, Олег
Проценко, Володимир Леміш, Василь Нечепа з нагоди відзначення
200-річчя Пантелеймона Куліша.
За сприяння земляків був виданий і розповсюджений «Словник
говіркових, розмовних, рідковживаних та застарілих слів української
мови» Миколи Ткача, над яким він працював останні 30 років і так і
полишив цей світ, не побачивши це унікальне видання.
Започаткований
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років

тому

членами

ветеранського

об’єднання та Борзнянського відділення турнір зі спортивної
риболовлі на річці Борзенка серед учасників бойових дій та інвалідів,
присвячений пам’яті загиблих земляків в АТО та Афганістані, переріс
у всеукраїнський спортивний захід. А здобуті нашими земляками
перемоги у індивідуальних і командних заліках викарбувані на
медалях та почесних грамотах.
Ще одну спортивну перемогу принесла команда Чернігівського
земляцтва у більярдному турнірі, який провела Спілка громадських
організацій «Асоціація земляцьких організацій «Рада земляцтв
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областей та регіонів України» на Кубок земляцтв з більярдного
спорту 2019 р. «Піраміда», ставши бронзовими призерами.
Не залишалися поза увагою земляків заходи, які стали
традиційними і відбуваються з року в рік:
•

упорядкування Чернігівської садиби у Національному

музеї архітектури і побуту у Пирогові;
•

разом з містянами та односельцями святкування днів міст і

сіл, загальнодержавних національних свят та свят з містечковими
особливостями;
•

поповнення книгами з приватних колекцій земляків

сільських книгозбірень;
•

надавали фінансову допомогу та відкривали на малій

батьківщині меморіальні дошки славетним землякам та загиблим
воїнам;
•

теплом сердець зігрівали і зранених оборонців у шпиталях,

і їхніх батьків чи дітей, надавали необхідну допомогу;
•

відвідували наших земляків, які за станом здоров’я не

можуть полишати свої домівки, вітали ветеранів воєн з державними
святами, надавали допомогу дитячим освітнім закладам та будинкам
для одиноких людей похилого віку.
Ще багато корисних і цікавих заходів було проведено земляками,
про які ми писали в «Отчому порозі» та на сайті земляцтва.
А тепер хочу поговорити про роботу кожного відділення
зокрема.
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Бахмацьке відділення
Працював актив відділення: Олесандр Пухкал, Іван Павленко,
Валентина Вовк, Микола Кагадій, Надія Таценко.
Ті ж загальні заходи: День пам’яті загиблих у бою під Крутами,
VІ-й Всеукраїнський фестиваль відродження українського села у
Пісках, відзначення 350-річчя заснування в Батурині гетьманської
столиці.
Олександр Пухкал провів семінари-практикуми для публічних
службовців у Чернігівській ОДА з питань децентралізації, ряд
виступів на радіо та телебаченні, в яких йшлося про історикокультурну спадщину та

сьогодення Чернігово-Сіверського краю,

зустрічався з учнями та вчителями Пальчиківської школи, передав
свої авторські книги в бібліотеку с. Пальчики.
Волонтерську роботу проводять Валентина Вовк та її дочка,
збирають теплі речі для наших бійців, рукавиці, консервацію тощо.
Відділення поповнилось 3 новими членами.
Бобровицьке відділення
І знову ж таки працював актив. Андрій Пінчук, Василь
Заболотний, Надія Голота.
Традиційно надавалась суттєва фінансова допомога соціальним
закладам села Марківці – школі, садочку, поетичному клубу
«Джерело». Для активу села організована давно омріяна для них
екскурсія до гетьманської столиці Батурин.
Надія Голота організовувала гуманітарну допомогу середній
школі с. Стрітенка Донецької області на понад 32 тис. гривень. Для
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сільських шкіл Бобровицького р-ну передплатила журнал «Практика
управлінської діяльності», а для старшокласників – провела тренінг
«Школа лідерства», надавала методичну допомогу в організації
календарного планування школі села Горбачі.
Борзнянське відділення
Взяли участь в урочистих заходах з нагоди вшанування пам’яті
Олександра Саєнка та відзначення українських художників на
ювілейній виставці «Золоте перевесло мистецької династії Саєнків» в
галереї

Київського

національного

університету

імені

Тараса

Шевченка, а потім на території державного художньо-меморіального
музею «Садиба народного художника України Олександра Саєнка» у
Борзні.
Вшанували пам'ять загиблих під час меморіального заходу –
мітингу-реквієму з нагоди 101-ї річниці бою під Крутами, в
Корюківській трагедії 1943 року, навідалися до братських могил
захисників України, пом'янули жертв Голодомору.
Долучилися до роботи круглого столу на тему «Творча
спадщина Пантелеймона Куліша у контексті сучасних реалій» у
стінах

Київського

національного

університету

імені

Тараса

Шевченка, взяли участь у святкових заходах з нагоди 200-ї річниці з
дня народження великого українського письменника, громадського
діяча та вченого Пантелеймона Олександровича Куліша на території
обласного історико-меморіального музею-заповідника П. Куліша
«Ганнина Пустинь» під Борзною.
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Члени

відділення

були

учасниками

презентації

книги

"Чернігівчани у Київському університеті" за загальною редакцією
нашого земляка, доктора політичних наук, професора, директора
Центру

українознавства

філософського

факультету

Київського

національного університету Миколи Обушного.
В цьому році завдяки ініціативі голови відділення Володимира
Леміша у селі Носелівка завершується ремонт сільського клубу, де
будуть функціонувати земляцька світлиця та сільська книгозбірня.
Варвинське відділення
Знову про активістів. Володимир Зуб, Волордимир Горбатенко,
Надія Кольцова, Ганна Калайда, Ганна Червонюк – це ті, що своєю
особистою участю доклали зусиль до роботи відділення.
Надавали матеріальну допомогу районному ветеранському
відділенню, сприяли проведенню заходів з відзначення пам’яті
Йосипа Бодянського, відвідували визначні районні заходи.
Особливо хочу відзначити робот Надії Кольцової, вона і цього
року провела понад десяток заходів військово-патріотичного та
літературно-просвітницького спрямування як на малій батьківщині,
так і за місцем проживання. Характерно, що кожен захід
розпочинався звучанням гімну Чернігівського земляцтва, а їх
учасниками є, здебільшого, школярі.
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Городнянське відділення
Земляки долучились до облаштування та відкриття 2-ої
меморіальної кімнати Левка Лук’яненка у Музеї народної архітектури
і побуту у Пирогові.
У Національному музеї історії і медицини проходила виставка
художніх творів Михайла Хихлухи, де активними глядачами були
члени відділення.
Михайло Твердий провів лекцію-концерт у Музеї музичних
інструментів для гостей з Київського національного університету
технології та дизайну, виступив на Дні народження естрадного
оркестру «GOROD BAND».
Нарешті була завершена робота над художньо-краєзнавчою
книгою про село Конотоп, презентація якої пройшла у будинку
культури села Конотоп та є витребуваною серед шанувальників
краєзнавчої літератури.
Ічнянське відділення
Ічнянці і в цьому році керувались давнім правилом – зроби добро
для підтримки найріднішого куточка землі. Варто згадати: надавалась
фінансова допомога у виданні щорічного альманаху літературного
об’єднання «Криниця» та альманаху «Джерельна Іченька»; книги
Любові Карпенко з нагоди 70-го ювілею та її презентації у
Національному музеї літератури України; на реставрацію Качанівки.
Надавалась

допомога

ГО

«Центр

новітніх

ініціатив

та

комунікацій»; проводилась волонтерська робота щодо організації
матеріальної та фінансової допомоги учасникам АТО та ООС;
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лікування активістів літературного об’єднання «Криниця»; допомога
родинам

воїнів,

загиблих

і

зниклих

безвісти;

забезпечували

подарунками на свята дітей АТОвців (дітей загиблих).
Ольга Штепа провела презентацію книги «Коромисло долі» в
батьківській хаті села Сваричівка. Земляки брали участь у заходах до
Дня Ічні та з нагоди 76-ї річниці визволення від німецькофашистських загарбників, традиційному «Осінньому ярмарку» в Ічні,
в проведенні літературно-мистецького свята «Качанівські музи» у
Національному історико-культурному заповіднику «Качанівка», у
Міжнародному фестивалі інтеграції слова у сучасному арт-просторі
«Литаври», у творчому вечорі, присвяченому 100-річчю з дня
народження відомого українського письменника-земляка Анатолія
Дрофаня в Ічні; брали участь у конкурсі вишиванок в Качанівці.
Козелецьке відділення
Проводили зустрічі та налагодили співпрацю з керівниками та
громадськістю

Козелецького

району,

ОТГ

щодо

соціально-

економічного, суспільно-політичного, культурного розвитку району,
а закріпили домовленості під час вже третьої прогулянки на
теплоході по Дніпру та Десні.
Організовані традиційні зустрічі із земляками з виселених сіл
Бондарі, Новий Глибів, Старий Глибів та Сорокошичі на місцях тих
давніх подій.
Поважна делегація земляцтва брала участь у «Осінньому
фестивалі» Кіптівської ОТГ.
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Коропське відділення
І знову повертаюсь до словосполучення актив відділення, адже
основну роботу проводили Віктор Кузуб, Тетяна Синякова, Антоніна
Гавриленко, Сергій Кудін.
Про Тетяну Синякову ми вже говорили. Їй величезне «Дякую»
від рідної землі.
Антоніна Гавриленко подарувала музичний центр Оболонській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, брала участь в організації та
проведенні Дня села Оболоння, поповнила книгами бібліотечний
фонд села, є активною учасницею літературно-музичного клубу
«Первоцвіти».
Чисельна делегація столичних земляків на чолі з головою Ради
земляцтва Віктором Ткаченком брала участь у Миколаївському
ярмарку.
Відділення поповнилось двома молодими коропчанами.
Корюківське відділення
-

Корюківському

будинку

дитячої

творчості

придбали

кольоровий папір і картон, бісер, лобзики, клей, стрічки тощо на суму
понад 1500 гривень;
-

разом з корюківчанами вклонилися пам’яті безвинно

знищених нацистами близько восьми тисяч мирних жителів
Корюківки;
-

взяли участь у відзначенні 130-річчя видатного бандуриста

Олександра Корнієвського та подарували місцевому краєзнавчому
музею до експозиції про музиканта бандуру;
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-

поважна

делегація

з

представників

Бобровицького,

Козелецького, Борзнянського, Срібнянського, Коропського районів,
міста Чернігова та молодіжного відділення на чолі з головою Ради
земляцтва ознайомились з об’єктами економічної та соціальної сфери
району, можливостями розвитку зеленого туризму.
Куликівське відділення
У Куликівському відділенні, практично як і у всіх, про які я
говорив вище, працював актив : Борис Чуян, Сергій Спутай,
Володимир Лузан, Віталій Корж.
До 150-річчя Лідії Деполович видано її біографію і щоденникові
записи. Книги і плакати про життя педагога передані до всіх
шкільних бібліотек району, провідних книгозбірень Києва, Чернігова,
Ніжина. Члени Куликівського відділення взяли участь у ювілейних
зустрічах і конференціях.
Народний депутат України 4-6 скликань, кандидат економічних
наук, меценат Віталій Корж презентував свою книгу "Еківоки" в
Публічній бібліотеці Куликівської селищної ради і цього ж дня на
малій батьківщині у Дроздівці.
До Міжнародного дня дарування книг Куликівському центру
позашкільної освіти подарували комплект книг про навколишнє
середовище, сприяли проведенню культурно-освітніх та спортивних
заходів у районі.
Взяли участь в акції «Біжу за Героя України», що пройшла в
селищі Куликівка.
Передано краєзнавчу літературу бібліотекам Куликівщини.
10

По одному примірнику Словника М. Ткача Куликівське
відділення Чернігівського земляцтва передало до Державної наукової
педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського та Чернігівської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Короленка.
Менське відділення
Відбулися зустрічі з керівниками району та ОТГ щодо співпраці в
економічному, соціальному та культурному житті Менщини, що
лягло в основу плану на наступний рік.
У рамках вшанування пам'яті видатного майстра українського
художнього перекладу Григорія Кочура представники земляцтва
взяли участь в презентації тетралогії Анатоля Франса «П'єрова книга»
в перекладі Григорія Кочура та перекладача Івана Рябчія у
Національному музеї літератури України.
У селі Городище відсвяткували 90-річчя роботи Будинку культури
та передали подарунок місцевій бібліотеці – більше 160 примірників
художньої, навчальної та дитячої літератури.
Організована екскурсія для активістів громади с. Городище до
Національного музею архітектури і побуту України, де селяни
ознайомилися з історією та ходом реставрації Миколаївської церкви,
оглянули експозицію музею, прослухали чудовий концерт.
Родина Довгих продовжує опікуватися реставрацією Миколаївської
церкви, відкриття якої очікуємо у жовтні наступного року.
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Ніжинське відділення
На жаль, ми припустилися помилки з обранням керівника
відділення Олександр Харченка, який впродовж року не зумів або не
захотів організувати роботу хоча б активу відділення. Проте,
відбувалися поїздки активістів Людмили та Марини Борис, Миколи
В’ялого на державні свята, міські ярмарки, інші знакові події.
Музею рідкісної книги подарували мультимедійну систему,
дитячій музичній школі маємо доправити вже придбані 30 стільців
для навчального класу.
Спортивним школа міста придбали професійні волейбольні
м’ячі, спортивні мати для стрибків у висоту, тренувальні кімоно та
комплект футбольної форми.
Леонід

Горлач

представляв

земляцтво

на

Ніжинському

Покровському ярмарку, виступив у Ніжинському національному
педуніверситеті ім. М. Гоголя на презентації антології поезії, як
підсумку свята "Литаври", виступив у місцевій музичній школі на
вечорі з нагоди 80-річчя від дня народження композитора О. Костіна.
Новгород-Сіверське відділення
Добрі справи відділення почалися з Різдвяних та Новорічних
свят. Традиційно влаштували дітям з Сіверщини свято, запросивши
до столиці 30 учнів району, надали можливість оглянути Київ,
відвідати Новорічну ялинку в Національному палаці «Україна»,
зустрітись з представниками Київської ТПП.
На початку травня делегація на чолі з Миколою Засульським
побувала на рідній землі з метою подальшого ознайомлення з
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економічними можливостями району, розвитку туризму, сприянню
залучення інвесторів. Проведені зустрічі у селах Грем’яч та
Лісконоги. Дітям та соціально незахищеним родинам столичні
земляки вручили подарунки.
Надана допомога громадськості Новгород-Сіверська у створенні
виставкового центру, який став окрасою міста, одним з місць
демонстрації спадкоємності поколінь і розвитку духовності.
Відділення долучилось до проекту художника Володимира
Половця, який по-новому у ліногравюрах відобразив «Слово о полку
Ігоревім».
Голова відділення побував на тренуваннях спортивного клубу з
боксу «Лідер» гімназії №1 ім. Б. Майстренка та заняттях спортивних
секцій з футболу, волейболу та баскетболу Новгород-Сіверської
комплексної

дитячо-юнацької

спортивної

школи.

Юним

шанувальникам спорту передано подарунки, футболістам – сучасні
м’ячі.

До

реалізації

гуманітарної

місії

долучився

й

голова

благодійного фонду «Від серця до серця» Леонід Соколов.
Під час перебування надана благодійна допомога на лікування
ветерану праці Шванько А.М.
На честь 28-ї річниці Незалежності України Володимир
Бондарець та Микола Засульський на велосипедах подолали найвищу
гірську вершину України – Говерлу (2061 м.). Це був єдиний підйом
з велосипедами і міг бути занесений до Національного реєстру
рекордів України.
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Багато земляків створили свій успіх на Київській землі і своїми
здобутками примножують добробут, силу і славу нашої країни. Про
деяких з них ми розповідали на сторінках «Отчого порогу».
Відділення відреагувало на звернення Новгород-Сіверської
районної ради до народних депутатів України щодо відкликання
законопроекту про зміну меж районів Чернігівської області. Члени
відділення готові виказати солідарну з інтересами населення району
думку.
Перелік добрих справ можна продовжувати. Це ще раз
підтверджує, що закони любові, патріотизму ще з прадавніх княжих
часів і донині слугують людям з чистою душею.
Носівське відділення
Носівське відділення, як і в попередні роки, орієнтувалося на
проведення

мистецько-культурних

та

військово-патріотичних

заходів. Керівник відділення Григорій Шкребель на виконання
зобов’язань у шести районах Чернігівщини організував персональні
виставки своїх картин та подарував свої роботи школі села
Володькова Дівиця, Носівській ОТГ, а також представникам органів
влади там, де проводив свої виставки.
Народний митець Василь Нечепа здійснив виїзди в зону бойових
дій на сході України, де провів концерти для воїнів, у сільських
клубах та музичних школах «сірої зони». А ще безліч концертів по
Україні та на рідній Носівщині.
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Багато концертів у селах Носівського району провів ансамбль
«Родина», художній керівник Анатолій Стратілат, який нещодавно
відійшов у засвіти.
Провели

літературний

вечір,

присвячений

70-річчю

письменника Миколи Скрипця та підготували до друку його книгу
«День у неповторності єдиний». А ще видали книгу Петра Медведя
«12 листів до Італії».
В частині військово-патріотичного виховання молоді брали
участь у мітингу-реквіємі у партизанському селі Сулак, провели
зустрічі у ряді

шкіл Носівської ОТГ, подарували сільським

бібліотекам книги, вітали ветеранів Другої світової війни.
Прилуцьке відділення
Про роботу Прилуцького відділення можна говорити багато.
Я зупинюсь лише на основних заходах, які можна оцінити духовно і
матеріально.
Дбали про нашу молодь: організували екскурсійну поїздку з
Прилук до Києва школярів, переможців Всеукраїнських олімпіад:
провели

екскурсію

центральною

спорткомплексом

частиною

Києва

та

НСК

Олімпійський,

територією

спортивно-

відпочинкового комплексу для дипломатів на Трухановому острові.
Взяли участь у церемонії нагородження переможців VІІІ
Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» та «Стежками
Каменяра», де переможницями визнані школярки Аліна Шацька та
Олена Виноградова, нагородили їх цінними подарунками.
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Двічі виїздили до Прилуцького обласного будинку дитини
«Надія» та передали

лагодійну допомогу до Міжнародного дня

захисту дитини: меблі для дитячих кімнат, постільну білизну, зубні
пасти та щіточки, іграшки, фрукти, солодощі тощо.
Поповнювали новими експонатами Шевченківські світлиці у
Прилуках і Талалаївці, подарували Талалаївській школі музичний
центр.
Організували наукову конференцію, присвячену200-річчю від
дня народження Григорія Галагана в Медіа-центрі ДП «ГДІП», взяли
участь в заходах з нагоди відкриття пам’ятного знаку роду Ґалаґанів в
родинному маєтку Ґалаґанів у селі Сокиринці, показавши дипломатам
понад 30 країн, як Україна пошановує видатних особистостей
минулого.
В рамках проекту «Відродження славетних імен Чернігівщини»,
присвяченого В.П. Горленку, офіційно зареєстрували Благодійний
фонд ім. Василя Горленка, започаткувавши грошову премію в його
честь. Створили музей просто неба, поруч з реконструйованою
могилою В.П. Горленка та провели екскурсії до Дня Прапора та Дня
Незалежності України.
Здійснили

благодійну

допомогу

релігійним

общинам:

Прилуцькому Спасо-Преображенському собору передали кущоріз,
Густинському Свято-Троїцькому монастирю – січкоріз.
Взяли участь у святкуванні дня села Богданівка та у відзначенні
115-ї річниці з дня заснування Богданівської школи,

подарували

книги, журнали та футбольні м’ячі, перерахували кошти для її
ремонту.
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Надали матеріальну допомогу та взяли участь у відкритті
пам’ятника – бюста Герою України Олегу Міхнюку в селі Мала
Дівиця.
Ріпкинське відділення
Робота відділення не відрізнялась від попередніх – працював
актив: Олександр Литвин, Володимир Федяй, Сергій Граб, Надія
Мурашко, Алла Гуртова, Володимир Пінчук, Михайло Волохін.

За

їх участі відбулася творча зустріч учнів та викладачів Ріпкинської
гімназії імені Софії Русової з нашим земляком, відомим українським
поетом, прозаїком та громадським діячем Леонідом Горлачем.
Сергій Граб передав ряд експонатів, серед яких оцифровані та
надруковані герби князів Милорадовичів, гетьманів Мазепи та
Полуботка до музейного комплексу «Древній Любеч».
Взяли участь у Міжнародному фестивалі авторської пісні та
Святі купальської традиції «Івана Купала на Голубих озерах»,
фестивалі слов’янської культури в Любечі.

Семенівське відділення
Семенівщина знаходиться на крайніх рубежах області і
особливо відчуває негаразди у стосунках з північними сусідами. Тому
серед заходів минулого року були патріотичні акції, спрямовані на
виховання учнівської молоді.
У грудні 2018 року за кураторством Сергія Максименка був
успішно реалізований спільний проект командування Сухопутних
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військ ЗС України, громадської організації «Молодіжний центр
Атлантичної ради України» та Семенівського відділення. В рамках
проекту розроблена програма «Розвиток молодих лідерів» для
старшокласників, учасниками якої стали 60 учнів 7-11 класів гімназії
№2 та шкіл №1 і №3 Семенівки, про що детально повідомлялось у
газеті «Отчий поріг».
Під час роботи над проектом народилась ініціатива цивільновійськового співробітництва командування Сухопутних військ ЗСУ,
голови Семенівської районної ради та Семенівського відділення щодо
організації

поїздки

народного

артиста

України,

лауреата

Національної премії України ім. Тараса Шевченка Василя Нечепи з
благочинними концертами на Луганщину.
З 30 січня до 3 лютого з великим успіхом цю ініціативу вдалося
реалізувати. Одинадцять концертів у школах, госпіталі, штабі ОТУ
«Північ», у холодному клубі села Кримське, яке оточено з трьох боків
ворожими позиціями. Радісно було бачити світлі обличчя місцевих
мешканців і бійців, коли лунала прадавня українська пісня. Під час
зустрічей школам і військовим передано подарунки та гуманітарну
допомогу.
Взяли участь в організації відвідин дітьми з Луганської області
Чернігівщини та Києва.
За участі громадської організації ДЦП Хелп вдалося швидко
забезпечити двох дітей, хворих на ДЦП, необхідним для подальшого
розвитку вертикалізатором.
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Впродовж року організували обстеження та діагностику 47 дітей
Семенівського району у Національному науковому центрі радіаційної
медицини НАМН.
Проведено V турнір з настільного тенісу на призи голови
відділення.
Четвертий рік за участі відділення проводиться Всеукраїнський
конкурс виконавців на народних інструментах «Поліський вернісаж».
Подякувавши Євгену Клименку за плідну роботу протягом
багатьох років на посаді голови відділення, семенівці обрали головою
відділення Сергія Марущенка. Бажаємо новообраному керівнику
утримати вже досягнуті напрацювання та створити свої.
Сновське відділення
Тут,

навіть,

про

актив

не

йдеться.

Звичайно,

робота

виконувалась, але, в основному, головою відділення Ларисою Моцар.
Спільно з керівником ветеранського відділення Сергієм Кудіним
вони провели ряд заходів з вшанування пам’яті Віктора Максименка,
відвідали його могилу, були гостями його мами Марії Семенівни.
Вшановували пам’ять загиблих у Афганістані та брали участь в
урочистостях з нагоди 30-річчя виведення військ з Афганістану.
Лариса від імені земляцтва привітала учасників фольклорного
фестивалю імені Василя Полевика, вручила подяки та подарунки на
суму 8 тис. грн.
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Сосницьке відділення
Взяли участь у більш ніж у 30 заходах (земляцтва, відділень,
Чернігівщини).
За власний рахунок здійснили поїздку з метою ознайомлення з
досвідом

децентралізації

та вирішення соціальних проблем

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
організували і здійснили поїздку активу відділення та Вишгородської
організації ветеранів в музей Олександра Довженка в Сосниці.
Провели робочу зустріч з представниками інвесторів і в
Національній академії аграрних наук України щодо впровадження
ряду

інвестиційних

проектів

в

Сосницькій

та

інших

ОТГ

Чернігівської області.
Традиційно

передали

КЗ

«Сосницький

навчально-

реабілітаційний центр» кошти для різних потреб закладу.
Чернігівське відділення
Не працювало. Керівник Андрій Жинський усунувся від роботи
у відділенні. Однак, сказати, що в районі не знають про земляцтво, не
можна, оскільки велику роботу провів член земляцтва Андрій
Курданов. В його доробку за рік підготовлено і видано близько 10
книг історико-краєзнавчого спрямування.
У смт Михайло-Коцюбинське меморіальну дошку відкрили на
честь першого виконання українського гімну “Ще не вмерла
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України” 24 квітня 1918 року. Також у сільських громадах Довжика
та Пакуля відзначили 100-річчя заснування та діяльності осередків
“Просвіта”. У Пакульській громаді на приміщенні ФАПу відкрили
пам’ятні дошки земському лікарю Г.М. Вербицькому та земському
фельдшеру Г.Д. Постолу.
Молодіжне відділення
Радує, що в останні 2-3 роки активізувало свою роботу
молодіжне відділення. до молодіжного крила влилося майже 2
десятки нових членів, але традиція «працювати активом» зберіглася і
тут. Приємно, що наша молодь цьогоріч відвідала кілька районів
Чернігівщини з метою поширення туристичного бізнесу.
Знаковою подією для молодіжки була участь у заходах по
відзначенню пам’яті Богдана Гаврилишина, зокрема, зустріч з
родиною та представниками фонду відомого мецената, висадка
хризантем біля пам’ятного знаку в столичному парку імені Тараса
Шевченка.
Прийняли активну участь в урочистих заходах з нагоди
вшанування пам’яті Олександра Саєнка та відзначення українських
художників на ювілейній виставці «Золоте перевесло мистецької
династії Саєнків» в галереї Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Традиційно відвідали меморіальний комплекс «Пам’яті Героїв
Крут».
Актив молодіжного відділення долучився до проведення пішої
екскурсії «Чарівний Київ Михайла Булгакова».
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Вже не вперше взяли участь у наймасовішій спортивноблагодійній акції в Україні – 27-й «Пробіг під каштанами», зібрані
кошти від якої пішли на допомогу дитячому Центру кардіології та
кардіохірургії МОЗ України.
Активно долучилися до ініціативи Музею рідкісної книги
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, який
підготував до друку перевидання раритетної книги нашого земляка,
уродженця Ніжина, чиї дитячі роки пройшли у Носівці, видатного
українського художника-баталіста, майстра анімалістичного жанру і
графіка Миколи Семеновича Самокиша – альбому малюнків «Мотиви
українського орнаменту».
У співпраці з Голосіївською районною організацією Товариства
Червоного Хреста України, Фондом родини Богдана Гаврилишина,
представниками

молоді

Товариства

«Шевченків край» та інших

Черкаського

земляцтва

обласних земляцтв напередодні

Новорічних та Різдвяних свят передали солодкі подарунки для дітей,
які перебувають у важких життєвих обставинах.
Відділення ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
Їх залишається все менше. Якщо ще п’ять – сім років тому на
земляцькі заходи збиралось до 30 ліквідаторів, то в цьому році їх
було лише 7. До відзначення пам’яті постраждалих у аварії двічі на
рік земляки відвідують тих, хто вже не покидає домівок, вшановують
пам’ять загиблих покладанням квітів до меморіалу.
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Відділення ветеранів воєн
За

ініціативи

керівника

відділення

Сергія

Кудіна

наше

земляцтво вже два роки є колективним членом Всеукраїнської спілки
ветеранів війни. За активну роботу наше земляцтво у 2019 році
отримало від Державної служби в справах ветеранів

війни та

учасників АТО-ООС найвищу відзнаку для громадських об’єднань.
В полі зору відділення були ветерани Другої світової,
Афганістану, воїни АТО-ООС та їх родини. Надавалась матеріальна
допомога,

відповідні

почесті

до

державних

свят,

участь

у

всеукраїнських та міських заходах. Налагоджені партнерські зв’язки з
ветеранами дипломатичних представництв Куби та В’єтнаму.
Проведено ряд спільних заходів.
Наші

земляки

брали

участь

у

Другому

міжнародному

волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми – там Україна».
Хочу відзначити активну роботу членів відділення: Михайла
Чмихова, Михайла Вертушкова, Володимира Будьоного, Анатолія
Куліша, Станіслава Дерев’янка, Владислава Рейського.
Так тримати, ветерани!
Отже, оглядаючись у минуле, можна сказати, що навіть у ці
складні часи зберіглася живою споконвічна прихильність українців
до колективного толокування. У підсумку – значний доробок
київських земляків на користь малої батьківщини.
Хочу щиро подякувати всім землякам за те, що не забувають
своє селянське коріння і чим можуть підтримують тих, хто сьогодні
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потерпає на рідній землі у прохолодних хатах, без медичної
допомоги, від безгрошів’я, а місцями, навіть, без пошти.
Але ми міцні в нашій єдності і гідно переборемо труднощі,
сподіваюсь, тимчасові. Заради нашого майбутнього ми не маємо
права навіть у найпотаємніших куточках душі виношувати сумніви
про незгоди, які нам пророкують.
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