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Лиш боротись – значить жить!
Іван ФРАНКО

вимагає час, цього хочуть люди, які не
опустили руки й вірять у краще май5
бутнє.

Скажімо, вселяють надію перші кро5
ки деяких сільських громад, що зуміли
сповна скористатися з вигод нового
адміністративного устрою, котрий надає
великі можливості місцевій владі,
оскільки чималу частку бюджетних
коштів таки передають тим, хто їх пот5
ребує на розвиток інфраструктури, а
не в столичні кабінети. Про становлення
таких громад ми знаємо й всіляко під5
тримуємо – досить ознайомитися з
діяльністю бодай однієї Кіптівської
територіальної громади, про яку не раз
писала наша газета. Все, чи майже все,
залежить від місцевих керівників, від їх
інтелектуальної готовності зловити дух
часу, суспільних еволюційних процесів

С
кладається вра5
ження, що мільйо5
ни "царів приро5
ди" заповзялися

дружно зустріти годину
всесвітнього потопу, щоб
звоювати собі право на
місце в рятівному ковчегу.
Сила духовного спротиву
пандемії розмивається
під тиском фізичних та
матеріальних обмежень,
збайдужіння до всього,
що твориться довкіл, де5
моралізація не тільки в
небажанні носити захисні
маски чи вакцинуватися,
а й у зневірі в завтрашньо5
му дні.

На цьому глобальному
тлі, у світі профілактич5
них медичних та політич5
них заборон, нічого диву5
ватися, що разюче згор5
таються різні форми на5
шої земляцької діяльності.

Так, у зв'язку з рефор5
мою адміністративно5те5
риторіального устрою Чер5
нігівщини, за якою утво5
рено всього п'ять районів,
ми змушені прилаштову5
вати усталену структуру первинних
осередків до роботи в нових умовах.
Цей процес вже розпочався і буде мати
чимало болісних втрат – адже в Това5
ристві закріпилися відпрацьовані за
25 років форми співробітництва, вирос5
ли активні ініціативні керівники відді5
лень, які системно впроваджували наші
земляцькі ідеї через масу різних спіль5
них громадських заходів – від участі у
традиційних районних святах до посиль5
ної допомоги школам, сиротинцям, бу5
динкам престарілих, медичним закла5
дам, у яких заліковували бойові рани
учасники війни на Донбасі.

Керівництво нашої громадської орга5
нізації встигло вже навести стосунки з
новими владними органами районів,
сподіваємося, що з настанням весни
взаємна робота пожвавиться, бо цього

і втілити їх у щоденну прак5
тику.

В час, коли над Украї5
ною знову нависла загроза
тотального понищення з
боку північного сусіда та
внутрішніх антидержавних
сил, коли віруси манкуртиз5
му роз'їдають серцевину
нації, а знетямлений народ
традиційно виказує істо5
рично підтверджену не5
державність мислення і
ніяк не народить у своїх
глибинах справжнього геть5
мана, як було це з Богда5
ном Хмельницьким, особ5
ливо актуальним стає зак5
лик до всенародної єдності.
Многість всіляких марев5
них партійок скидається
на латки, які густо покри5
ли збережений поколін5
нями козацький кожух і
ладні розсипатися під
першим же рвучким пові5
вом чужого вітру. Вожди5
кам5скороспілкам до цьо5
го нема діла, а от народу
варто берегти свої свя5
щенні скрижалі, берегти
кожною доброю справою.

На щастя, цим клопочуться наші
земляки навіть тоді, коли позбавлені
можливості збиратися докупи й вирішу5
вати нагальні питання. Але робота зем5
ляцтва триває, нехай не так розгонисто
масштабно, як у попередні роки. Це
засвідчують і короткі звіти про роботу в
минулому році деяких наших низових
об'єднань, які ми подаємо в цьому
номері газети. Отож наше громадське
життя триває, незважаючи на всі тра5
гічні втрати, санітарні заборони та інші
труднощі. Рано чи пізно облога зніметь5
ся, і ми зуміємо наверстати втрачене,
як і притаманно це нашому козацькому
роду.

Вірмо у світлу годину!

Рада ГО "Товариство

"Чернігівське земляцтво"

ЖИТТЯ В ОБЛОЗІ

Людство уже стомилося від небувалої біди, що

закинула в небуття мільйони жертв, змусила

відмовитися від віками усталених норм побуту�

вання, хоча й не навчила цінити вічні правила

життя, глибокої моралі, в основі якої лежать

біблійні настанови. Вожді�агресори продовжують

війни, а серед них і побоїще на сході України,

доморощені глитаї ніяк не зупиняться над наро�

щуванням власних мільярдів, наче�то ними колись

будуть вистелені їхні гробівниці, реформатори

різного штибу по�живому перекроюють живу

карту України...
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масштабності. Воно в межах
можливого зберегло старі
зв'язки з малою батьківщи5
ною, використало випробу5
вані форми співпраці й гото5
ве до потужної громадської
роботи, якою були позначені
попередні чверть століття.
Для того ж, щоб не бути го5
лослівними, подаємо стислі
звіти районних відділень та

об'єднань за минулий рік. Хай вони будуть доказом того,
що земляцтво і в екстремальних умовах зберегло глибинну
любов до своїх першопочатків, які завжди живуть у серці.

В
арто згадати бодай
спустошливі набіги
моровиці, віспи, си5
бірської виразки та

інших глобальних спусто5
шень, сліди яких ще й досі
зберігає земля. Нинішнє ж
випробування поки що три5
ває, воно боляче вдарило й
по наших земляках, одним
укоротивши віку, інших при5
рікши на глибоку печаль від втрати рідних.

Та наше земляцтво минулого року не завмерло, не згор5
нуло роботу, хоча й позбулося монолітної системності та

Всупереч
випробуванням

Два роки триває на планеті неймовірна

невидима війна з коронавірусом, який

осиротив не один мільйон людей. Чи пере�

живало людство щось подібне? 

Однозначно – так.

печення реформи територіальної  організації  влади в
Україні".

У червні 2021 року голова Бахмацького відділення О. Пухкал
надав матеріальну допомогу землякам з села Пальчики на
суму 700 грн.

У вересні 2021 року перший заступник голови відділення
М. Кагадій надав юридичну консультативну допомогу під5
приємцю з м. Бахмача Пономаренку Юрію Миколайовичу.

У вересні та жовтні 2021 року заступник голови відділен5
ня В. Вовк відвідала Ста5
робасаньську гімназію та
вручила гімназистам по5
дарунки.

В 2021 році заступник
голови відділення профе5
сор І. Павленко продовжив
роботу по збору фольк5
лорної спадщини в селах
колишніх Бахмацького та
Борзнянського районів.

У грудні 2021 року О. Пух5
кал надав допомогу у ви5
рішенні питання госпіта5
лізації земляка Бадая Ана5
толія Опанасовича в Київ5
ську обласну клінічну лі5
карню та сприяв його ліку5
ванню.

Впродовж 2021 року професори О. Пухкал та І. Павленко
надали консультації та підтримали у вступі до вузів Києва
чотирьох молодих земляків.

В січні – жовтні 2021 року В. Вовк разом з дочкою нада5
вали посильну волонтерську допомогу воїнам ООС. 

В 2021 році членами Бахмацького відділення була нада5
на матеріальна допомога 3 землякам, які перехворіли на
COVID519 та 3 пенсіонерам.

Крім згаданих у звіті членів Бахмацького відділення,
активно допомагають своїй малій батьківщині також А. Собора,
Н. Таценко, Я. Гальченко, В. Собора, О. Костюк, Г. Бережна,
Р. Леус, В. Резун та інші.

Олександр ПУХКАЛ,
голова Бахмацького відділення

З
агалом Бахмацькому відділенню вдалося виконати
заплановані заходи. Неповне виконання плану робо5
ти обумовлено як об'єктивними причинами (пан5
демія Ковід519, брак коштів), так і суб'єктивними

(більшість земляків пасивні, пасіонаріїв одиниці). Водно5
час, окрім планових, активні члени Бахмацького земляцтва
за власною ініціативою проводили певну роботу в своїх на5
селених пунктах. З найбільш значимих добрих справ можна
навести наступні:

11.01.21 р. – голова
відділення О. Пухкал та пер5
ший заступник голови відді5
лення М. Кагадій провели
консультації щодо співпраці
у 2021 році з керівництвом
Бахмацької та Батуринської
міських територіальних гро5
мад.

29.01.21 р. – представни5
ки Бахмацького відділення
земляцтва взяли участь у за5
ходах з нагоди річниці геро5
їчного бою під Крутами.

Лютий – М. Кагадій та
С. Пономаренко розробили
програму діяльності Благо5
дійного фонду "Оберіг Сівер5
щини", розіслали інформа5
ційні листи та розмістили інформацію у соціальних мережах.

09.03.21 р. – О. Пухкал взяв участь у святкових заходах,
присвячених 2075 річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, у
покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві.

12.06.21 р. – група членів Бахмацького відділення у
складі 4 осіб на чолі з М.Кагадієм взяла участь в суботнику
по благоустрою Чернігівської садиби у музеї "Пирогово".

14.07.21 р. – професор О. Пухкал провів тематичну
зустріч з депутатами та виконавчим апаратом Чернігівської
обласної ради на тему "Парламентаризм і представницькі
органи місцевого самоврядування в Україні".

19.07.21 р. – професор О. Пухкал провів тематичну
зустріч з депутатами та публічними службовцями
Ніжинської міської ради та РДА на тему "Кадрове забез5

Бахмацьке відділення
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А
ктив Бобровицького відділення,
як завжди, підставляв своє
плече у вирішенні багатьох
проблем. Наші земляки зро5

били чимало доброго, провели десят5
ки значимих акцій.

Окремі земляки брали участь у за5
гальноземляцьких заходах:

вшануванні пам’яті Героїв Крут;
традиційній толоці у Пироговому;
до Дня Незалежності та Дня Дер5

жавного Прапора відвідали на Співо5
чому полі у Києві презентацію "Рушни5
ка єднання";

разом з групою земляків вшану5
вали пам’ять Героїв Крут;

разом із земляками на малій
батьківщині упорядковували пам’ят5
ники воїнам, загиблим у Другій сві5
товій війні, воїнам5афганцям, ліквіда5
торам Чорнобильської аварії, цвин5
тарі;

взяли участь у традиційному
відзначенні днів міст і сіл на Бобрович5
чині.

Керівник та заступник керівника
відділення здійснили поїздки до
Чернігівського, Ніжинського, Прилуць5
кого районів з метою знайомства з но5
вообраними керівниками громад та
презентації діяльності земляцтва за 25
років.

Група земляків взяла участь у
відзначенні ювілею відомого художни5
ка, уродженця с. Нова Басань Василя
Лопати, який нині мешкає у США.

Вшанували 905річчя від дня народ5
ження академіка восьми академій

Бобровицьке
відділення

світу, відомого україніста, письменни5
ка, краєзнавця Петра Кононенка.

Видали документально5публіцис5
тичне дослідження "Кобижча: від сивої
давнини до сьогодення" Миколи Гри5
ня.

Актив земляків із с. Марківці надав
допомогу в ремонті сільської школи та
дитячого садочка, упорядкували по5
саджений ще у 2013 році сад, вітальні
знаки на в’їздах у село, територію біля
дуба, де, за легендою, відпочивав Т.Г.
Шевченко.

Заступник голови відділення Н. Го5
лота надавала методичну допомогу
педколективу школи у с. Кобижча що5
до організації роботи у "ковідних умо5
вах".

За сприяння керівників молодіжно5
го та Семенівського відділень Старо5
басанська гімназія поповнилась 12 по5
тужними сучасними ПК, якими
повністю оснастили комп’ютерний
клас, та по 3 ПК подарували Староба5
санській та Новобасанській ЗОШ.

Щоквартально доправлялась гу5
манітарна допомога середній школі с.
Стрітенки Донецької області.

Поповнили Новобасанську
бібліотеку художньою літературою.

Впродовж року епізодично доправ5
ляли до Вороньківського будинку для
людей похилого віку побутове збіжжя,
одяг тощо.

Адрій ПІНЧУК,
голова Бобровицького
відділення
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25.06.21 р. – у художньо5меморіаль5
ному музеї "Садиба народного худож5
ника України О. Саєнка" члени Борз5
нянського відділення взяли участь в
мистецькому святі "Автографи талан5
ту55" у поєднанні з творчим проєктом
"Музичні зустрічі в музеї". Під час про5
ведення заходу заслужений діяч мис5
тецтв України Ніна Саєнко презентува5
ла книжки про життя свого батька
Олександра Ферапонтовича, його лис5
тування з видатними українськими
сучасниками.

07.08.21 р. – на території істори5
ко5меморіального музею5заповідника
"Ганнина Пустинь" взяли участь у свят5
кових заходах з нагоди 2025ї річниці

з дня народження
видатного українсь5
кого письменника,
громадського діяча
та вченого Панте5
леймона Куліша.

Протягом року
членами земляцтва
здійснювався ре5
монт кімнати історії
села Носелівка Ні5
жинського району.

Володимир
ЛЕМІШ,
голова Борзнянсь5
кого відділення

Пам'ятне Крутівської сільської
територіальної громади, відбу5
лися урочисті заходи, до яких
долучилися члени Бобровицько5
го, Борзнянського та Прилуць5
кого відділень.

Н
а виконання статутних зав5
дань та з метою об'єднання ви5
хідців із Борзнянського краю,
Борзнянським відділенням

Товариства відповідно до плану робо5
ти, а також Меморандуму про співпра5
цю Чернігівської обласної державної
адміністрації, Черні5
гівської обласної ра5
ди, Ради Товариства
"Чернігівське земля5
цтво" в м. Києві на
2021 рік, були прове5
дені наступні органі5
заційні, культурно5
просвітницькі та доб5
рочинні заходи:

29.01.21 р. – вша5
новуючи пам'ять Ге5
роїв Крут, з нагоди
1035ї річниці бою, біля
однойменного мемо5
ріального комплексу
"Пам'яті Героїв Крут",
що поблизу села

відділення

БорзнянськеБорзнянськеБорзнянське
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Л
ипень5жовтень – спільно з Городнянською
громадою були підготовлені пропозиції
щодо створення Центру науки і техніки в
м. Городня. Зазначені пропозиції подали

до Малої академії наук України. 
Вересень – делегація представників Город5

нянського відділення взяла участь в урочистостях
з нагоди дня міста Городня. 

Листопад – спільно з Менським відділенням
Чернігівського земляцтва організовано поїздку
учнів шкіл м. Городні до Музею науки і техніки в
місті Києві. Зазначений музей відвідало 25 учнів
та 5 вчителів.

Протягом року брали участь у відзначенні
ювілеїв земляків.

Микола БОГДАН, 
голова Городнянського відділення 

Городнянське

відділення

Варвинське

відділення
Серпень – на запро5

шення земляків відвідали
Антонівку на Варвинщині,
де в цей день відзначали
три свята: День Прапора, День Незалеж5

ності та День села. Надія Кольцова ви5
ступила на святі, привітала земляків з
потрійним святом, почитала свої патріо5
тичні поезії, подарувала книгу "Сівер5
ські скрижалі" Чернігівського земляцтва
у м.Києві.

Надія Кольцова постійно працює в
складі редакційної ради газети "Отчий

поріг" Чернігівського земляцтва над ви5
пуском чергового номера
газети.

У 2021 році в газеті
"Отчий поріг" опублікова5
но статті Н.Кольцової "Нам
не забути днів суворих"
про відзначення Дня Пере5
моги та Дня Матері (№ 4–6)
та "Відроджуйся, Антонівко"
(№ 10–12).

Постійно підтримуєть5
ся зв'язок із малою бать5
ківщиною у мережі Фейс5
бук, газетою "Слово Вар5
винщини", відслідковують5
ся новини та події в тери5
торіальній громаді, зокре5
ма у Варві, Антонівці, Гні5
динцях, Озерянах, Журав5
ці, друкуються земляцькі
дописи, серед останніх –

матеріали В.Горбатенка, стаття Н.Коль5
цової "Актуально" – про підсумки робо5
ти Чернігівського земляцтва за 25 років
від 12.01.2021 р. та "Пам'ять щоб я
берегла" від 15.01.2021 р.

Надія КОЛЬЦОВА,
заступник голови
Варвинського відділення

С
ічень – заступник голови відді5
лення Надія Кольцова видала
книгу "На березі життя" – про ма5
лу батьківщину, про дитинство в

с. Антонівка на Варвинщині, про свій рід
з Чернігівщини.

Травень – поїздка активу
відділення на Варвинщину.
У с. Антонівка Надія Коль5
цова виступила на мітингу,
присвяченому Дню Перемо5
ги та Дню Матері. Привітала
земляків зі святами, пода5
рувала землякам власні
збірки віршів (40 шт) ви5
дання різних років, 30 при5
мірників газети "Отчий по5
ріг" за 2020 рік із статтями
про Антонівку, прочитала
свої поезії, присвячені поді5
ям Другої Світової війни.

Травень – презентація
збірки віршів Надії Кольцо5
вої "На березі життя" в Тре5
бухівській школі на Бро5
варщині. Вручення книг у
подарунок шкільному музею, бібліотеці,
вчителям та учням.

Липень – організація гостинного при5
йому співочого гурту "Червона калина" з
Варви на чолі з головою ради ветеранів
Варвинської ОТГ М.М.Качаєвою у Требу5
хові на Броварщині. Концертна програма,
зустрічі та спілкування з мешканцями села.

55



Так ми живемо січень–березень, 2022 р. № 1–3

П
ридбали комп'ютер для
лікарні м. Ічня. Організували
поїздку земляків до НІКЗ Ка5
чанівка.

Протягом року допомогали в ліку5
ванні тяжко хворих від Covid519.

Надали фінансову допомогу у видан5
ні поетичної збірки В. Ковальовського,

альманаху літераторів "Джерельна
Іченька", книги В. Чумака (до 1205річчя
поета).

Провели зустрічі з керівництвом
ОТГ м. Ічня, скоригували плани спіль5
них заходів на тлі адмінтерреформи.

Організували презентацію книги
Т. Чумака в Ічнянському районному
будинку культури.

Традиційно взяли участь у святку5
ванні дня м. Ічня з нагоди 785ї річниці
визволення від німецько5фашистсь5

Ічнянське

відділення

презентацію книги "Я люблю малювати
дерева".

Організували та супроводжували
впродовж року районний конкурс та5
лантів дітей "Родина. Ічнянщина. Укра5
їна".

Були активними учасниками загаль5
ноземляцьких заходів.

Микола ВОЩЕВСЬКИЙ,
голова Ічнянського відділення

ких загарбників та "Осіннього ярмарку".

Взяли участь в організації зустрічі
з керівництвом Прилуцького району
та керівниками ОТГ, узгодили плани
роботи.

До 1005річчя Г. Коваля організували
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П
ротягом року – вітання ювіля5
рів Козелецького відділення
на сайті Чернігівського земля5
цтва, часописі "Отчий поріг",

особисто представниками відділення.

Січень – вересень – підбір фотогра5

фій до фотоекспозиції "Чернігівському
земляцтву – 25 років" з архівних мате5
ріалів членів Козелецького відділення.

Травень – участь у толоці по приби5
ранню садиби у Пироговому.

Травень – екскурсія активу відділен5

ня у приватний музей старожитностей
Юрія Дахна у с.Москалі Чернігівського
району.

Серпень – вересень – підбір ма5
теріалів про роботу Козелецького
відділення (2006–2021 р.р.) для інфор5

маційного вісника "Чернігівське земля5
цтво: 1996–2021".

Липень – серпень – участь голови
Козелецького відділення у зустрічах
керівництва ГО "Товариство "Чернігів5
ське земляцтво" з керівниками органів
місцевої влади новостворених районів

Козелецьке

відділення
та очільниками громад Чернігівщини
(Чернігів, Ніжин, Новгород5Сіверський).

Серпень – участь членів Козелець5
кого відділення у святкуванні 305
річчя Незалежності України, Дня Дер5
жавного Прапора, презентації акції
"Рушник єднання" на Співочому полі
(м.Київ). Відвідання Музею станов5
лення української нації, огляд вис5
тавки квітів.

Червень, серпень – зустрічі із земля5
ками виселених сіл Глибів, Бондарі.

Серпень, грудень – екскурсії активу
Козелецького відділення на "Еко5ферму
"Диво" (с.Сираї), у парк природи "Бере5
мицьке".

Вересень – надання консультаційної
та практичної допомоги щодо енерго5
забезпечення "Еко5ферми "Диво" (за
сприяння фахівців – членів Козелецько5
го відділення).

Протягом року – зустрічі та співпра5
ця керівників і громадського активу Ко5
зелецького відділення з керівництвом,
представниками ОТГ щодо соціально5
економічного, суспільно5політичного,
культурного розвитку громад Козелеч5
чини.

Забезпечення публікацій про життя
місцевих громад (Кіптівська ОТГ), ви5
датних земляків на земляцькому сайті
та в газеті "Отчий поріг".

Михайло Гриценко,
голова Козелецького відділення
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земляцтва з керівництвом та головами
громад Новгород5Сіверського району
у м. Новгород5Сіверський.

Члени відділення стали активними
учасниками проєкту "Рушник єднання"
на Співочому полі.

Актив відділення здійснив поїздку
по Новгород5Сіверському району (Нов5
город5Сіверська, Понорницька та Ко5
ропська громади).

Участь активу відділення у зібранні
з нагоди 255річчя Чернігівського зем5
ляцтва.

Спільно з представниками Семе5
нівського та молодіжного відділень
здійснили поїздку з благодійною мі5
сією до Старобасанської  г імназі ї ,
Новобасанського опорного закладу
загальної середньої освіти І–ІІІ ступеня
на Бобровиччині.

Віктор КУЗУБ,
голова Коропського відділення

З
дійснено зустрічі з головами
Понорницької та Коропської
громад щодо подальшої спів5
праці в умовах проведеної де5

централізації. 

Керівник відділення взяв участь у
зустрічі керівництва Чернігівського

Коропське

відділення

крема Олена Корінь у с. Наумівка, Ігор
Кожушко у смт Холми, Андрій Гайо5
вий у м. Корюківка, Ольга Сирова у
с. Жукля.З

огляду на особливі умови роботи
в минулому році спрямовували
свої дії на локальну допомогу
землякам.

Виділили 2 000 грн. на
видання книжки до ювілею
земляцтва.

Члени відділення пере5
рахували 4 000 гривень на
ремонт храму в с. Жукля,
зокрема В.Є. Розстальний
– 1 000 гривень, О.В. Си5
рова – 1 000 грн., з коштів
відділення – 1 000 грн. і ще
тисяча по 100–200 грн.

Закупили ліки в Жуклян5
ський ФАП на 470 грн. 

Члени відділення брали
участь у заходах, які про5
ходять у рідних селах, зо5

Брали участь у загаль5
ноземляцьких заходах.

На зборах членів відді5
лення Андрія Гайового об5
рано новим головою Корю5
ківського відділення.

Ольга СИРОВА,
Почесний член Ради ГО
"Товариство "Чернігів5
ське земляцтво"

Корюківське
відділення
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"Проза" лауреатом премії став Віталій
Корж за книгу "Еківоки". Віталій Те5

рентійович передав премію на потре5
би Музею.

Протягом року:
підтримка та сприяння проведен5

ня заходів у Куликівському центрі по5
зашкільної освіти;

передплата жителям району об5
ласної газети "Світ5Інфо";

організаційна участь у прове5
денні різноманітних спортивно5ма5

Ч
ервень – у День Консти5
туції України голова відділен5
ня Чуян Б.В. відвідав Кому5
нальний заклад "Олишівська

публічна бібліотека" Чернігівського
району, поповнивши книжковий фонд
новими цікавинками. 

Вересень – В.Т. Корж взяв участь у
відзначенні 1575річчя від дня народ5
ження Михайла Коцюбинського. У Му5
зеї5заповіднику відбулось урочисте
вручення Чернігівської обласної літе5
ратурно5мистецької премії імені Ми5
хайла Коцюбинського. У номінації

сових заходів у Чернігівському районі;
проводились роботи щодо під5

тримки у належному стані могили Лідії
Деполович у м. Києві – учительки, ав5
торки найпопулярнішого букваря, ви5
даного 1926 року в короткий період
українізації;

вшанування ветеранів; 

участь у заходах з нагоди дер5
жавних та місцевих свят.

Борис ЧУЯН,
голова Куликівського відділення

Куликівське
відділення
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З
апочатковано сторінку Менсь5
к о го  в ідд ілення Черніг івсько5
г о  земляцтва у фейсбуці
( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

MenaChernihivregion/) для
публікацій, спілкування,
обміну новинами, цікавою
інформацією, вітань зі свя5
тами, днями народження
тощо.

У рамках налагоджен5
ня комунікацій між ГО "То5
вариство "Чернігівське зем5
ляцтво" та об'єднаними
територіальними грома5
дами Чернігівщини очіль5
ник Менського відділення
С. Довгий взяв участь у
засіданні Чернігівської РДА,
де запропонував співпра5
цю зі створення дитячих
центрів науки у регіоні,
залучивши до цього стра5
тегічного проєкту Малу
академію наук України.
Були проведені перші зуст5
річі з представниками гро5
мад та мерами міст, і вже
розпочаті підготовчі ро5
боти з реалізації проєкту (м. Городня,
м. Ніжин).

Члени відділення взяли
участь у землцькій толоці
у Пирогово, долучилися
до підготовки випуску

інформаційного вісника "Чернігівське
земляцтво: 1996–2021".

Серпень – долучилися до презен5
тації проєкту "Рушник єднання" та вис5
тавки картин про Хотинську битву
1621 року на Співочому полі.

Листопад – за ініціативи та сприян5
ня С.Довгого для школярів Городнян5
щини було організовано екскурсію у
"Музей науки" Малої академії наук Ук5
раїни у Києві.

Листопад – представники відділен5
ня долучилися до відзначення першої
річниці оновлення Свято5Миколаївсь5
кого храму у Національному музеї на5
родної архітектури та побуту України.
У храмі правляться служби, відзнача5
ються християнські свята, проводять5
ся таїнства хрещення, вінчання...

Родина Довгих і надалі опікується
відновленням святині (в цьому році
реставровано іконостас), а тепер по5
руч з церквою реставрується музейни5
ками перевезена з того ж села хата, де
свого часу народився український по5
ет, журналіст, видавець, перекладач
Олексій Довгий.

Сприяли у виданні книжки "Що
пам'ять зберегла: Спомини Григорія
Кочура" – спільний проєкт літератур5
ного музею Григорія Кочура, видавни5
цтва "Пінзель", Менського відділення
за сприяння Станіслава Довгого та
Ростислава Шерстюка (укладачі Марія
Кочур та Сергій Білокінь).

Літературний музей Григорія Кочура в
м. Ірпінь був забезпечений оргтехнікою.

Станіслав ДОВГИЙ,
голова Менського відділення

Менське
відділення
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Г
арний результат завжди досягається при злагодженій
роботі, підтримці, ефективній комунікації всіх грома5
дян свого населеного пункту, регіону, області. У зв'язку
з реформою децентралізації на часі – новий підхід в ро5

боті, націленій на налагодження комунікацій між громадами в
рамках вже нових районів. Ніжинщина представлена 17 гро5
мадами, має потужний потенціал, а що найголовніше – тала5
новитих людей, які готові розвивати свій регіон. 22 березня
2021 року відбулось засідання активу Ніжинського відділення

та Ради ГО "Товариство "Чернігівське земляцтво". Очільником
відділення був обраний Сергій Охонько, і вже майже рік, від
11 квітня 2021, організовує роботу земляків на теренах онов5
леного району. У серпні 2021 року на семінарі голів об'єднаних
терито5ріальних громад Ніжинського району задекларували
головну мету та завдання: налагодження комунікацій та
співпраця.

Впродовж року Ніжинщина консолідувала зусилля задля
здійснення свої основних завдань:

Захисту національно�культурних, економічних,

екологічних, соціальних інтересів:

– Важливим об'єднуючим
для більшості громад області
став екологічний проєкт
"Greening of the Planet" – Ви5
садження дерев одним мільйо5
ном людей за одну добу. В
рамках проєкту близько 10 тис.
насаджень було висаджено
Чернігівщиною. Серед них – і
актив Ніжинського відділення.
Такий проєкт з озеленення
мав на меті не тільки висадити
дерева, але й об'єднати яко5
мога більше людей під гаслом
– змінити відношення до нав5

Ніжинське відділення
колишнього середовища, – потрібно змінити світогляд людей"
(жовтень 2021 р).

Сприяння будівництву незалежної, демократич�

ної, соціальної та правової держави:

– Робота була націлена на збереження прав людини зокрема
на охорону здоров'я, а саме на ефективне використання та
якісне надання медичних послуг населенню громад Ніжинського
району. Відстоювалося питання збереження закладів охорони
здоров'я (грудень 2021 р.)

– Всі громади Ніжинщини – єдині! Участь заходах, з метою
консолідації країни. (впродовж року)

Сприяння соціально�економічному розвитку

Чернігівщини та Ніжинщини зокрема:

– Продовжується реалізація унікального проєкту всього
північного регіону України – створення авіалогістичного комп5
лексу на базі Ніжинського аеродрому. Презентовано проєкт
литовським інвесторам ( жовтень 2021 р.).

– Участь в інвестиційному форумі "Чернігівщина – країни
Балтії". Форум націлений на розвиток нових контактів та
проєктів, які сприятимуть соціально5економічному розвитку
регіону ( жовтень 2021 р.).

Пропаганди історії, відновлення пам'яток

історії і культури, традицій Чернігівщини:

– Створено єдиний в Чернігівській області міжмуніципаль5
ний туристичний маршрут "Місцями козацької слави" Вперше
в історії об'єдналися 5 громад задля відродження історії. 

Здійснювалась організаційна та фінансова підтримка
видатних земляків, таких як Андрій Кокотюха, найпродуктив5
ніший письменник країни, Тетяна Таїрова5Яковлева, досліджує
історію українського козацтва (рушійну силу поступу України),
Петро Іванов – чемпіон світу з боксу за версією WBC
International Gold, Наталія Чистякова – чемпіонка світу з самбо.

Значну культурно5просвітницьку роботу проводить у Ніжині
головний редактор земляцького часопису "Отчий поріг", лау5
реат Національної премії України імені Тараса Шевченка Ле5

онід Горлач. Десятки
зустрічей з педагогічною і
культурною елітою Ніжинщи5
ни, студентами і школярами,
проведені Леонідом Никифо5
ровичем впродовж року, за5
кинули у душі земляків славні
традиції краю, привернули
увагу до мудрості народу Ук5
раїни, збагатили поетичним
словом співучої рідної мови.

Сергій ОХОНЬКО,
голова Ніжинського
відділення
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ня, які знаходяться на Чернігівщині,
12 розташовані в м. Новгород5Сіверсь5
кому.

Київські новгород5сіверці всіляко
сприяють впорядковуванню музею пам'яті
нетлінного джерела – "Слова о полку
Ігоревім".

Від Новгород5Сіверського відділен5
ня в подарунок землякам для пізнаван5

ня нових, невичерпних джерел
нашої співучої мови передані
книги Миколи Ткача "Словник
говіркових, розмовних, рідков5
живаних та застарілих слів
української мови".

Напередодні святкування Дня
села Грем'яч було перераховано
на потреби сільської громади
5 тис грн.

Оперативно відреаговано і
на чергове (від 02.07.21р.)
звернення Центральної лікарні
щодо допомоги у введенні в дію
комп'ютерного томографу, ад5
же 5 місяців район не міг отри5

мати дозвіл. Завдяки втручанню зем5
ляків це питання було винесено на
розгляд позачергового засідання Комі5
сії, яке відбулося 23.08 21 року, і вже
30.08 21 р. лікарня отримала повідом5
лення про видачу ліценції на експлуа5
тацію.

Надана практична допомога у випус5
ку друком збірки віршів Миколи Коваль5
чука "Лети у світ незнаними шляхами".

Готується до видання збірка віршів
мешканця Новгород5Сіверського району
Миколи Чмихуна.

Микола ЗАСУЛЬСЬКИЙ,
голова Новгород5Сіверського
відділення

питанням підвищення ефектив5
ності взаємодії влади з торгово5
промисловими палатами, як дійо5
вої складової сприяння економіч5
ному розвитку регіону.

У м. Новгород5Сіверський про5
ведена робоча зустріч з головою
РДА Т. Молочко, головою райради
Р. Падалко, головами
Н о в г о р о д 5 С і в е р с ь к о ї
міської ради Л. Ткачен5
ко, Понорицької селищ5

ної ради В.Іващенко, Короп5
ської селищної ради В.Куніци5
ним, Семенівської міської ра5
ди С.Деденко. У зустрічі прий5
няв участь Голова Товариства
"Чернігівське земляцтво" В. Тка5
ченко. 

Предметно обговорено під5
сумки проведеної реформи
структури району, його сучас5
ний економічний стан та перс5
пективи розвитку. Учасників докладно
проінформовано про багаторічну бла5

годійну допомогу Київської ТПП по за5
доволенню виробничих, медичних, куль5

турних та духовних потреб
мешканців району та міста.
Під час зустрічі детально
розглянуті питання подаль5
шої взаємодії по сприянню
розвитку регіону і визначені
основні напрямки подальшої
співпраці.

Силами відділення для
всіх учасників зустрічі була
організована цікава, пізна5
вальна екскурсія по чарівній
річці Десні. Під час екскурсії
було зазначено, що із 36 па5
м'яток національного значен5

Ч
лени Новгород5Сіверського від5
ділення систематично, конк5
ретно допомагають рідній сто5
роні. 

Напередодні Різдвяних та Новоріч5
них свят актив відділення разом з го5
ловою Київського міського комітету
профспілки працівників державних
установ В. Почтовим зробили подарун5
ки дітям села Грем'яч.

Ще одним конкретним заходом на
початку року стала допомога в боротьбі
з COVID. Було зібрано і 27 січня
направлено до Новгород5Сі5
верської центральної районної
лікарні ім. І.В.Буяльського 100
одиниць тестів та 100 масок.

Чисельна делегація відді5
лення на чолі з його головою з
30 червня по 2 липня 2021 року
відвідали Чернігівську область.
Під час поїздки відбулась ро5
боча зустріч із головою Чер5
нігівської райдержадміністра5
ції, головою райради, віце – пре5
зидентом Чернігівської ТПП,
головами об'єднаних терито5
ріальних громад району. Були
обговорені питання сучасного
економічного стану та перспективи
розвитку. Значну увагу було приділено

Новгород#СіверськеНовгород#СіверськеНовгород#Сіверське
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Носівської  територіальної  громади.

Грудень – з ініціативи заступника
керівника відділення В.Бондаренка та
його безпосередньої участі виготови5

Квітень – участь у благоустрої на5
селених пунктів.

Травень – відвідання і вручення по5
дарунків ветеранам війни;

екскурсія в Музей історії села
Володькова Дівиця;

вітання ювілярів5земляків з днем
народження;

участь у презентації книги Петра
Крапив’янського.

Червень – екскурсія земляків у Му5
зей гетьманства України.

Липень – збори земляків5носівчан.
Серпень – виставка картин Григорія

Шкребеля в селі Володькова Дівиця.

Вересень – участь у святкуванні
Днів сіл територіальних громад;

виставка картин Григорія Шкре5
беля до Дня міста Носівка;

участь у святкуванні 55ї  річниці

ли, встановили та підняли Державний
Прапор України біля старостату села
Степові Хутори;

допомога школам у проведенні
новорічних свят.

Протягом року – фоторозповіді
В’ячеслава Михайлишина на носівських
сайтах про життя рідного краю;

юридичні консультації жителям
Носівщини з питань земельної ре5
форми;

наповнення "Енциклопедії Носів5
щини" на сторінках "Вікіпедії";

надання допомоги церкві ПЦУ у
селі Степові Хутори (щомісячна ма5
теріальна підтримка);

благодійна допомога малозабез5
печеним і багатодітним родинам села
Степові Хутори (постійно).

Григорій ШКРЕБЕЛЬ,
Голова Носівського відділення
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І квартал – голова Прилуцького
відділення Павло Кривонос взяв участь
у засіданні Ради ГО "Товариство "Чер5
нігівське земляцтво", котре було прис5
вячене 255річчю з дня створення
у місті Києві Товариства "Чернігів5
ське земляцтво".

І квартал – представники
відділення взяли участь у заходах,
присвячених 1035тій річниці бою
під Крутами.

І квартал – проведено ак5
тивну роботу з громадськістю
Прилуччини, Чернігівщини та
Києва по збору коштів для вста5
новлення пам'ятників Василю
Горленку та Іванові Кавалерідзе
на Талалаївщині.

І квартал – виготовлено
конт5форму бюсту Василя Гор5
ленка та відправлено на вироб5
ництво. Створено та затверджено
концепцію, а також підготовлено
проєкт виготовлення бюсту Івана
Кавалерідзе.

І квартал – привітали з днем
народження Катерину Михайлівну
Василенко, активного члена Прилуцького
відділення, заслужену артистку України.

І квартал – провели в останню путь
активного члена Чернігівського земляцт5
ва у м. Києві Миколу Халимоненка та вша5
нували пам'ять Дмитра Волоха, котрий
відійшов у вічність у грудні 2020 року.

ІІ квартал – до Дня захисту дітей
організовано допомогу діткам Прилуць5

кого будинку дитини "Надія" під
керівництвом Євгенії Макаренко,
активістки Чернігівського земляцтва,
професора та чудового педагога.

Студентами Київського Національного
уні5верситету імені Тараса Шевченка
було зібрано кошти на придбання кан5
целярії та різних необхідних речей для
малюків.

ІІ квартал – члени відділення взяли
активну участь у впорядкуванні садиби
Чернігівської області в Національному
музеї архітектури та побуту України в

Пирогово. Було облаштовано навіс над
вхідною зоною будинку та замінено замок.

ІІ квартал – за сприяння голови
Прилуцького відділення Чернігівського
земляцтва Павла Кривоноса відбулася
презентація виставки картин Петра
Басанця до 955річчя з дня народження
художника. Захід транслювався через
онлайн5платформу "Zoom" на офіційному
ютуб5каналі "GDIP Media Center".

ІІІ квартал – профінансували та ви5
дали книжку казок та оповідань для
дітей дошкільного, молодшого і серед5
нього шкільного віку Катерини Василен5
ко "НЛО летіло, на подвір'я сіло. Острі5
вок нових казок".

ІІІ квартал – провели в останню
путь активного члена Чернігівського
земляцтва у м. Києві Катерину Михай5
лівну Василенко та надали матеріальну
допомогу на поховання.

ІІІ квартал – у серпні відбулася
поїздка активістів Чернігівського земля5
цтва до міста Прилуки. Мета поїздки –
зустріч із керівниками територіальних
громад району для обговорення плану
співпраці на майбутнє.

ІV квартал:

відкрито пам'ятник Василю Гор5
ленку в селі Українське Прилуцького
району за участі представників Чернігів5
ського земляцтва, територіальних гро5
мад району та засобів масової інфор5
мації;

надано благодійну допомогу При5
луцькому будинку дитини "Надія" на за5
купівлю жалюзі.

Павло КРИВОНОС,
голова Прилуцького
відділення

Прилуцьке відділення
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українського народу та його світогляд5
них позицій. Подібну співпрацю запо5
чатковано з Добрянським, Радульсь5
ким, Новояриловицьким, Олешнянсь5
ким закладами загальної середньої
освіти.

За активної участі члена відділення
земляцтва Михайла Волохіна та за
сприяння голови Ріпкинської тери5
торіальної громади Сергія Гаруса у се5
лищі Радуль впорядковано сквер на
Красній площі, зрізано старі (аварійні)
дерева, здійснено необхідну обрізку
інших дерев у сквері, відремонтовано
та пофарбовано огорожу скверу.

Микола Коваль взяв участь у захо5
дах, присвячених річниці звільнення
села Неданчичі, що в Любецькій тери5
торіальній  громаді ,  в ід  н імецько5
фашистських загарбників.

Олександр Асадчев взяв участь у
заходах зі святкування Дня селища Ра5
дуль. Ним також було презентовано
друге видання "Книги Пам'яті селища
Радуль Чернігівського району Черні5
гівської області", автором якої він є. 

Сергій Граб здійснював співпрацю
з історико5археологічним музейним
комплексом "Древній Любеч" та Лю5
бецькою селищною бібліотекою. Зок5
рема, ним придбано і передано зазна5
ченим закладам близько 30 наукових
та художніх книг для використання в
їхній діяльності, забезпечено виготов5
лення певної кількості вимпелів та по5
над 50 примірників бланка Грамоти з
нанесеною на них символікою селища
Любеч.

Основними комунікаторами і поміч5
никами у здійсненні співпраці з уста5
новами та закладами селища Любеч є
його мешканці, члени Ріпкинського
відділення земляцтва Анатолій Федор5
ченко та Василь Трихліб. 

У
діяльності Ріпкинського відді5
лення в 2021 році відбулися
зміни, пов'язані зі смертю ко5
лишнього його голови Олек5

сандра Литвина. 28 травня 2021 року
відбулося засідання членів Ріпкинсь5
кого відділення, на якому обрано ново5
го керівника відділення Володимира
Федяя і двох нових заступників – Олек5
сандра Асадчева і Сергія Граба. Аллу
Гуртову переобрано заступницею го5
лови на черговий термін. Було також
утворено актив відділення для опера5
тивного вирішення поточних питань у
складі 11 осіб.

Визначені члени відділення, відпо5
відальні за комунікацію з територіаль5
ними громадами: Добрянською – Віктор
Горицький і Надія Мурашко, Любецькою
– Сергій Граб і Алла Гуртова, Ріпкинсь5
кою – Олександр Асадчев і Володимир
Пінчук. 

Опрацьовується питання щодо ви5
найдення фінансових можливостей для
виготовлення нагрудного значка "Почес5
ний член Ріпкинського відділення Чер5
нігівського земляцтва". 

Відбулися зустрічі голови та членів
відділення з очільниками Добрянської,
Любецької і Ріпкинської територіальних
громад Світланою Бицько, Валерієм
Костильовим, Сергієм Гарусом. Під
зустрічей були обговорені можливі
спільні заходи щодо налагодження по5
дальшої співпраці між Ріпкинським від5
діленням земляцтва та громадами.

Продовжилась співпраця з Ріпкин5
ською гімназією імені Софії Русової та
Любецьким опорним закладом загаль5
ної середньої освіти І–ІІІ ступенів. До
цих закладів освіти надсилались інфор5
маційні матеріали з питань розвитку
української мови, культури, освіти та
виховання дітей, питань ментальності

Ріпкинським відділенням упродовж
2021 року здійснювалися й інші захо5
ди. Голова відділення Володимир
Федяй та члени відділення Надія Му5
рашко і Володимир Пінчук 12 червня
взяли участь у суботнику із впорядку5
вання садиби Чернігівської області на
території Національного музею архі5
тектури та побуту України в Пирогово,
організованому керівництвом зем5
ляцтва.

Забезпечується комунікація відді5
лення з редакцією газети "Отчий поріг",
підготовка статей, пов'язаних із висвіт5
ленням діяльності відділення, вшану5
ванням колег по земляцькому рухові з
ювілейними датами. Були підготовлені
і опубліковані в газеті статті про життє5
вий шлях членів відділення Леоніда
Горлача, Володимира Федяя, Бориса
Туки, про педагога з великої літери,
історика за покликанням, талановитого
краєзнавця5археолога, вчителя історії
Радульської середньої школи Володи5
мира Іногду.

Члени відділення були активними
учасниками загальноземляцьких захо5
дів.

Володимир Федяй,
голова Ріпкинського відділення 

Ріпкинське
відділення
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тери, це дуже важлива подія для нашої
громади.

Таким чином, було повністю оновле5
но комп'ютерний клас Центру дитячої та
юнацької творчості, а також передані
комп'ютери для Семенівської школи
№1 та Жадівської середної школи.

У ході візиту також відбулася зустріч
Сергія Марущенка з міським головою
Сергієм Деденком, під час якої наголо5
шувалося на важливості плідної спів5
праці земляків з Києва з Семенівською
громадою. 

13 грудня 2021 року за сприяння
Сергія Максименка від парафіян церк5
ви Преображення Господнього (м. Київ)
для Семенівського міського центру со5
ціальних служб у справах сім'ї, дітей та
молоді, для жителів Семенівської те5
риторіальної громади, які потребують
підтримки, за традицією було достав5

Н
апередодні Дня святого Ми5
колая (13 грудня
2021 року) на малу
батьківщину з щед5

рими подарунками завітав
керівник Семенівського відді5
лення Чернігівського земля5
цтва у Києві Сергій Марущен5
ко. Він привіз 30 комп'ютерів
для освітньої галузі громади.
Зважаючи на те, що ще не всі
заклади освіти мають у дос5
татній кількості сучасні комп'ю5

СеменівськеСеменівськеСеменівське
відділеннявідділеннявідділення

лено гуманітарну допомогу (іграшки,
одяг та взуття для дітей і дорослих).

Семенівське відділення Чернігівсь5
кого земляцтва у Києві підтримало мо5
лодіжне відділення на шляху посилен5
ня заходів, пов'язаних з опікою над
дітками комунального закладу "Старо5

басанська гімназія" Бобро5
вицької громади. Їм було пе5
редано 12 сучасних, потужних
персональних комп'ютерів,
якими було повністю оновле5
но шкільний клас для занять.
По три персональних комп’ю5
тери в подарунок отримали
Новобасанська та Староба5
санська загальноосвітні школи.

Сергій МАРУЩЕНКО,
голова Семенівського
відділення

Ігорем Полевичком, який на даний час
проживає в Канаді, надана спонсорська
благодійна допомога на придбання
п'яти комплектів рацій Motorola на суму
38 895 грн, восьми глушників для АК574
на суму 18 400 грн та двадцяти зимових
білих балаклав на суму 1800 грн. Комп5

C
новським відділенням у 2021
році, незважаючи на каран5
тинні обмеження через пан5
демію COVID519, проведена

наступна робота:
Травень – взяли участь в упорядку5

ванні Чернігівської садиби у Пирогово.
Серпень – на запрошення керів5

ництва Сновської ОТГ були присутні
на святкуванні Дня міста Сновськ.

Серпень – активісти відділення
взяли участь у презентації "Рушни5
ка єднання" на Співочому полі.

Вересень – спільно з відділом
освіти Сновської міської ради та
музичної школи імені Рахліна Іван
Корінь організував екскурсію до
Києва з відвідуванням Національно5
го оркестру народних інструментів.

Жовтень  – взяли участь у кон5
ференції, присвяченій 255річчю
заснування Товариства "Чернігів5
ське земляцтво".

Членом Сновського відділення

лекти рацій, глушники та балак5
лави було надіслано "Новою пош5
тою" нашому земляку Ігору Моца5
ру, який наразі перебуває в зоні
ООС.

Лариса МОЦАР,
голова Сновського
відділення 

Сновське відділення
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Організували та взяли участь:

у відзначенні 1005го дня народ5
ження учасника Другої світової війни
з села Велике Устя Сосницької грома5
ди Івана Івановича Давиденка (2 лю5
того);

у поїздці ветеранів Сосницької
селищної територіальної громади до
Вишгородського району Київщини, де
відбулася зустріч з керівництвом Виш5
городської райдержадміністрації та
районної організації ветеранів війни,
праці, Збройних Сил України, побували
у Парку "Межигір'я", у Вишгородсько5
му історико5культурному заповіднику
(16 липня).

Впродовж року члени відділення
підготували для розміщення на сайті
земляцтва більше 30 публікацій.

Традиційно передали КЗ "Сосницький

П
редставники відділення взяли
участь у більш ніж 20 заходах
земляцтва та його відділень у
столиці та на Чернігівщині,

зокрема: 
заході до 1035ї річниці подвигу

юних оборонців України на території
Меморіального комплексу "Пам'яті Ге5
роїв Крут" (29 січня); 

у заходах з вшанування Героїв Не5
бесної Сотні (19 лютого); у днях сіл
Авдіівка (20 червня), Велике Устя (14
серпня); 

у фестивалі гончарного мистецтва
"Куманець" у Мені (19 червня); 

у Троїцькому ярмарку в місті Мена
(20 червня); 

у Миколаївському ярмарку в Ко5
ропі (30 липня); 

у презентації проєкту "Рушник
єднання" в рамках заходів до 305річчя
Незалежності України і Дня Державно5
го Прапора України (23 серпня);

у щорічному екологічному фести5
валі "Життя в стилі ЕКО", що проходив на
території парку природи "Беремицьке"
(4 вересня); 

в урочистостях у Сосниці з нагоди
1275річчя всесвітньовідомого режисера,
письменника, кінодраматурга, зодчого
українського кінематографу Олександра
Довженка (10 вересня); 

у Дні смт Сосниці та привітанні
сосничан з потрійним святом – з 12345ю
річницею Сосниці, 1275ю річницею від
дня народження Олександра Довженка,
785ю річницею визволення селища від
нацистів (11 вересня);

у Дні міста Чернігова (21 вересня); 
у знаковій події "Мазепа. Шлях до

Батурина", що зібрала видатних діячів
України (8 жовтня); 

заході до Дня захисників та захис5
ниць України, Дня Українського козацтва
(14 жовтня) та інших.

навчально5реабілітаційний центр" Чер5
нігівської обласної ради кошти для
різних потреб закладу.

Продовжували архівне дослідження
документів з історіі рідного краю (ре5
зультати досліджень розміщували на
сайті земляцтва та у ФБ).

Порадами та іншим один одному до5
помагали у подоланні наслідків ура5
ження вірусами СOVID519.

У результаті масштабної ДТП 7 груд5
ня одразу у кількох членів відділення
сталося тяжке горе – загинув батько
двох, брат двох, дядько однієї – Воло5
димир Іванович Давиденко – син мину5
лорічного 1005літнього ювіляра Івана
Івановича Давиденка. Надавали мо5
ральну підтримку родинам та правові
консультації.

Олексій ОРЄХОВИЧ,
голова Сосницького відділення

Сосницьке

відділення

Сосницьке

відділення
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Я
к і в минулі роки Чернігівське від5
ділення свою роботу здійснює у
співпраці з районним осередком
Національної спілки краєзнавців

України. Адже дослідження та увічнення
пам'яті земляків із сіл Чернігівського
району є основним змістом роботи
краєзнавців та земляків.

У 2021 році продовжилась робота з
пошуку матеріалів про долі земляків,
презентація книг та зведених матеріа5
лів, а також виготовлення інформаційних
банерів та пам'ятних
дощок з історії сіл. 

Із об'єднанням і
створенням нового Чер5
нігівського району від5
ділення намагалось по5
казати свою роботу
сільським громадам тих
районів, що увійшли до
складу нового Черні5
гівського району, зап5
ропонувавши нову фор5
му поширення зібра5
ної інформації про се5
ла району – виклад
матеріалів на сторін5
ках фейсбуку.

П Р Е З Е Н ТА Ц І Я

матеріалів: презента5
ція Літопису села Бру5
силів у громаді (травень), у Седневі пре5
зентовано матеріали про воїнів5зем5
ляків Другої світової війни (червень), у
Чернігові – другий том книги "Долі реп5
ресованих земляків" (травень). Сергій Го5
робець презентував та передав громаді
Седнева оцифровані метричні книги сед5
нівських церков 1740–1918 рр. (травень).

РОЗРОБЛЕНО та передано ма5
теріали громадам: на інтернет5сайтах
знайдено та направлено до громад фо5
то воїнів Другої світової війни сіл Новий
Білоус, Халявин, Кувечичі, Ладинка, Не5
данчичі, Кіпті, Терехівка, Мньов. Розроб5
лено уточнений список про воїнів5зем5
ляків Другої світової війни сіл Кіпті та
Орлівка. Розроблено матеріал "Про гос5
тей Седнева 1963–2003 рр." та вручено
директору Будинку творчості в Седневі
(травень).

ВНЕСЕНО пропозиції сільським гро5
мадам щодо вшанування земляків та дат
з історії сіл: смт Седнів – пропозиції для
селищного голови та для програми роз5
витку селища (кві5тень, листопад), с.
Новий Білоус – пропозиція щодо прове5

дення робіт з пере5
дачі місця похован5
ня жертв політичних
репресій до складу
Чернігівського об5

ласного історичного музею для ор5
ганізації там роботи на зразок Бикивні
(січень); с. Пакуль – пропозиція щодо
спорудження у 2023 році пам'ятника
спаленому селу та жертвам нацистів у
травні 1943 року, а також створення в
приміщенні школи Музею підземних
споруд Чернігівщини (січень, грудень).

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ історії: виготовили
та передали урочисто інформаційний
банер для Новобілоуської громади про
давню історію сіл громади, відомих ар5

хеологів, які досліджували села та арте5
факти з фондів історичного музею (січень),
інформаційний стенд про козацькі Кам’я5
ниці на Чернігівщині та інформаційний
банер про Воскресенську церкву (сер5
пень, листопад, Седнів), пам'ятні дошки
про перші письмові згадки про освіту в
селах Брусилів та Седнів (травень). До
Дня села Пакуль виготовили пам'ятні
дошки про початок роботи пошти в селі
у 1916 році та появу сільської бібліотеки
у 1906 році (вересень). 

РЕСТАВРАЦІЯ старої ікони: у червні
в обласному художньому музеї відбу5
лась урочиста передача відреставрова5
ної ікони до церкви с. Пакуль.

ЗУСТРІЧІ, наради: з метою опри5
люднення спільних намірів краєзнавців
та відділення заступник голови Андрій
Курданов приймав участь у нараді ра5
йонного ветеранського осередку з пи5
тань дослідження доль воїнів5земляків
Другої світової війни та занесення нових
прізвищ до пам'ятних плит сільських
пам'ятників (квітень), зустрічі з головою
Чернігівської райдержадміністрації та

головами ОТГ щодо розвитку туризму
(липень), виступив на урочистому
зібранні Товариства "Чернігівське зем5
ляцтво" (жовтень). Проведено екскурсії
для групи членів земляцтва до сіл Шес5
товиця та Москалі. Також проведено
зустрічі у мерії м. Славутич з метою
представлення колишнього архітектора
міста Славутич 1986–1989 рр. В.В. Пав5
ленка та передачі до фондів краєзнав5
чого музею міста краєзнавчої літерату5
ри (січень–квітень).

Андрій Курданов, який очолює осере5
док краєзнавців району, спільно з члена5
ми осередку продовжують активно
досліджувати долі земляків та сторінки
історії сіл: Іван Кирієнко – с.Черниш,

Олександр Ляшев – с.
Роїще, Сергій Горобець
– с. Петрушин та села
району, Юрій Дахно
с. Москалі та окружні
села, Віктор Єрема –
с. Андріївка, Ярослав
Волерт та Анатолій Ску5
ратович с. Михайло5Ко5
цюбинське. Вони дру5
кують свої матеріали в
чернігівських ЗМІ та
соціальних мережах.
Михайло5Коцюбинсь5
ка громада провела
декілька зустрічей із
краєзнавцями.

На прикладі дослід5
ження та створення
розширеного Літопису

Седнева у фейсбуці створена сторінка
"Седнів Літопис", де для седнівців та ши5
рокого загалу викладаються матеріали з
історії селища – копії книжок, фото,
архівні документи. Започатковано проект
"ГОЛОСИ", де у форматі відеоінтерв'ю
відомі досліджувачі Чернігова та Седнева
розповідають про земляків та події з іс5
торії. Матеріали з історії села Количівка
викладаються на сторінці фейсбуку "Село
Количівка", яку веде представник громади.

До фондів Чернігівської обласної
бібліотеки ім. Короленка передано ма5
теріали Літописів сільських громад райо5
ну. До фондів Чернігівського історичного
музею передано відео книгу про Чернігів5
ський район (подібна відеокнига також
передана до фондів обласної бібліотеки).

За дорученням Чернігівського відді5
лення голова молодіжного відділення зем5
ляцтва Валерій Демченко передав до Му5
зею становлення української нації у Києві
окремі видання чернігівських краєзнавців.

Андрій КУРДАНОВ,
заступник голови
Чернігівського відділення 1188
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Р
ік 20215й був для ветеранського відділення непрос5
тим, зважаючи на карантинні обмеження. Наші земляки
взяли участь у заходах з нагоди 325ї річниці виведення
радянських військ із Афганістану та 775ї річниці виз5

волення України від нацистів, вшанували учасників бойових

дій на території інших держав та учасників Другої світовоі
війни.

29 січня члени нашого земляцтва відвідали маму колиш5
нього члена земляцтва Віктора Максименка, який 14 років
тому відійшов у вічність. Його ім’я було присвоєно Київській

гімназії та названо вулицю в місті Сновськ. Відбулась сер5
дечна розмова, вручені подарунки. Після зустрічі було відві5
дано місце поховання Віктора.

У лютому Анатолій Куліш відвідав у селищі Мала Дівиця
маму Героя України Олега Міхнюка Ганну Іванівну, передавши
їй земляцькі гостинці. А 20 серпня взяли участь в заходах,
присвячених річниці загибелі Олега.

15 лютого на вул. Лаврській, 17 взяли участь в церемонії

покладання квітів до Меморіалу воїнам України, полеглим в
Афганістані, та панахиді за загиблими воїнами у церкві
Воскресіння Христового, яка є храмом – пам'ятником жертвам
афганської війни та зустрічі бойових друзів – воїнів5інтер5
націоналістів.

Традиційно протягом року члени відділення брали участь
у заходах з відзначення подій, пов'язаних з участю наших
співвічизників у бойових діях на території інших держав, миро5
творчих місіях, АТО5ООС.

Наші ветерани були учасниками заходів, які проводили
дипломатичні представництва Куби та В'єтнаму з вшанування
учасників далеких визвольних подій.

У 2021 році активними були члени відділення Михайло Чми5
хов, Михайло Вертушкова, Віктор Сідельов, Анатолій Куліш,
Віктор Кузуб, Іван Табірци. Щира їм подяка!

Сергій КУДІН,
голова ветеранського відділення
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Червень – прийнято активну участь
у загальноземляцькій толоці з благо5
устрою садиби Чернігівської області на
території Національного музею народ5
ної архітектури і побуту України.

Червень – активісти молодіжного та
Коропського відділень Земляцтва від5
відали північні регіони нашої малої
Батьківщини (здійснили подорож Нов5
город5Сіверським, Коропським та Бах5
мацьким районами Чернігівської об5
ласті.

Серпень – організували та провели
толоку з благоустрою садиби
Чернігівської області на території

Національного музею народної архі5
тектури і побуту України.

Серпень – в рамках заходів до 305річчя
Незалежності України і Дня Державно5
го Прапора України за ініціативи та
підтримки Громадської спілки "Асоціа5
ція земляцьких організацій "Рада зем5
ляцтв областей та регіонів України" у
Києві на Співочому полі відбулась пре5
зентація проекту "Рушник єднання", до
якої активно долучилися й представни5
ки молодіжного відділення.

Вересень – з численними подарун5
ками: настільні та розвиваючі ігри,
іграшки, одяг, взуття та LED5телевізор,
відвідали комунальний заклад "Старо5
басанська гімназія" села Стара Басань
на Бобровиччині.

Вересень – з метою збереження
довкілля представники молодіжного
відділення активно долучилися до
Всесвітнього Дня прибирання на тери5
торії Гідропарку у столиці.

Жовтень – прийняли активну участь
у заходах з вшанування пам'яті велико5
го українця Богдана Гаврилишина у
столичному парку імені Тараса Шев5
ченка разом з родиною Богдана Дмит5
ровича і активістами та друзями Фонду
родини Богдана Гаврилишина, якими
уже багато років є і наша молодь.

Жовтень – здійснили черговий візит
до комунального закладу "Староба5
санська гімназія" та передали діт5
кам теплі куртки, шапки, шарфи,

C
ічень – на Новорічні та Різдвяні
свята передали солодкі пода5
рунки для дітей, які перебува5
ють у важких життєвих обстави5

нах, в рамках щорічного благодійного
проекту "Новорічні подарунки діткам"
Товариства Червоного Хреста України.

Травень – представники молодіж5
ного відділення прийняли участь (у
форматі онлайн) у наймасовішій спор5
тивно5благодійній акції в Україні –
285й "Пробіг під каштанами", бла5
годійні внески були спрямовані на
допомогу українським лікарям та ме5
дичним закладам.

Молодіжне

відділення
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В
ідділення ліквідаторів аварії
на ЧАЕС з кожним роком все
більше втрачає своїх членів.
Хвороби, старість і COVID519

безжально забирають з життя наших
бійців. Проте, активні дієві члени
відділення двічі на рік – у лютому та
квітні покладають квіти до пам'ятних
знаків у столиці, відвідують тих, хто
потребує допомоги, підтримують сім'ї
у трагічні дні поховань тощо.

У лютому 2021 року запалили свічки
у православному храмі, відбудованому
в пам'ять про загиблих ліквідаторів,
організували поминальний обід та
вечір споминів у земляцькому офісі.
Принагідно привітали керів5ника відді5
лення з високою відзнакою Київського
міського голови – нагрудним знаком
"Знак Пошани".

Микола ПОЕТА,
голова відділення ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС

Відділення
ліквідаторів аварії

на ЧАЕС

в організації та проведенні заходів з
нагоди 255річчя з дня створення
Чернігівського земляцтва, наповненні
інформаційного вісника.

Листопад – проведено загальні
збори молодіжного відділення у фор5
маті онлайн.

речі для більш теплої пори року та
книжки.

Жовтень – активісти молодіжного
відділення здійснили ознайомчу подо5
рож Бобровицьким районом Чернігів5
ської області.

Жовтень – прийняли активну участь

Протягом року:

надання благодійної волонтерсь5
кої підтримки бійцям, які воюють на сході
України;

систематичне проведення зуст5
річей активу молодіжного відділення
Товариства;

активна співпраця з представни5
ками молоді обласних земляцтв, зокре5
ма Товариства Черкаського земляцтва
"Шевченків край" та Кіровоградського
земляцтва, Голосіївською районною
організацією Товариства Червоного
Хреста України, Фондом родини Бог5
дана Гаврилишина;

проведення роботи з оновлення і
систематизації списків молодіжного
відділення, підтримання актуальності
наведеної в них інформації;

робота щодо наповнення інфор5
мацією сайту Товариства та газети
"Отчий поріг";

збільшення частки використання
сучасних інформаційних технологій у
діяльності відділення (організація захо5
дів, привітання зі святами, висвітлення
здобутків і досягнень та ін.)

Валерій ДЕМЧЕНКО,
голова молодіжного відділення
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Григорій Шкребель пише
багато й талановито. А ще
прагне давати картинам но5
ве життя серед людей, дару5
ючи пропахлі світлом і бар5
вами пейзажі військовим
частинам і школам, трудо5
вим колективам і окремим
землякам. 

Друга його доля виявила5
ся набагато щедрішою на
добро. Нещодавно його нова
замальовка Чернігівського
будинку в Пирогово прикра5
сила і земляцький офіс. І ко5
ли комусь захочеться відчути
себе на рідній землі, не ви5
бираючись із столиці, по5
дивіться на стару сільську
хатину, що так гарно "вмон5
тувалась" у барви рідного
пейзажу, і вам стане легше
на серці. Колишній офіцер
бодай таким чином продов5
жує служити рідній Україні,
яка гостро потребує духов5
ного оновлення.

Нині Григорій Шкребель є
членом Спілки художників
України, академіком Україн5

ської технологічної Академії, про5
фесором академії Хохуа міста
Вейхай (Китай).

Пропонуємо читачам газети
долучитись до мистецької па5
літри Григорія Шкребеля.

У
мистецтво кожен
приходить власним
неповторним шля5
хом. Одні готують5

ся стати художником у спе5
цифічному середовищі, яке
гранить природний талант
змалку. Інші самотужки
дозрівають до того момен5
ту, коли краса сама ври5
вається в їхню душу і зму5
шує її заквітати, всупереч
реальному світу, що вже
сформував філософію жит5
тя. Григорій Шкребель, по5
за сумнівами, належить до
других самовидців, до сер5
ця яких краса достукалася
в солідні літа, ще вираз5
ніше підкресливши всі по5
передні надбання, уявлен5
ня про вищі духовні сфери.
Він і сам добре розуміє,
що віднедавна має дві рів5
ноцінні долі: військову і
мистецьку.

25 років армійської служ5
би – а це стійке сходження
службовими щаблями від
рідковусого лейтенанта до

поважного полковника, спону5
кали Григорія Шкребеля чесно
сповідувати тогочасну ідеологію
– бо хто з нас чинив інакше? Тож
і опинився повний сил офіцер
поза бортом активного життя. І
от саме в години нелегких роз5

Мистецька палітра

Григорія Шкребеля

думів про власне майбутнє й озвався
в душі Григорія Павловича задавне5
ний потяг до малярства. Так і пригор5
нула його до себе друга доля.

Григорій Павлович Шкребель народився

20 серпня 1946 року в селі Червоні Партизани

Носівського району (нині – с. Володькова Дівиця

Ніжинського району), полковник у відставці,

художник, голова Носівського відділення

Чернігівського земляцтва (з грудня 2016 року),

заступник директора творчого об’єднання

"Золота палітра України", член творчого

об’єднання художників "Київський вернісаж".
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