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64.На тему дня. Урочистості з нагоди 60 – річчя партизанського 
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70.Земляки. М.Лушпа. 23 листопада 2000 р-------------------------- 42 
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74.Земляки. Д. М. Чечулін.  29 січня 2002 р.-------------------------44 
75.По сходинках сторіч. Про В.П.Щербаня. 2001 р.----------------45 
76.Підкорювачи вершин. Абалаківці. 10 квітня 2002 р.------------45 
77.Депутатський час. 12 березня 2001 р.-------------------------------46 
78.Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення. 
 Охтирський район. 26 березня 2001 р.---------------------------------46 
79.Пряма мова. Прямий ефір  М.А. Берфман. 2001 р.---------------47 
80.Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення.  
М. Бєлгород.  22 червня 2001 р.------------------------------------------47 
81.Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення.  
смт. Липова Долина. 26 вересня 2001 р.)------------------------------48 
82.Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення.  
Глухівський  район. Слоутська сільська рада.  2001 р.-------------48 
83.Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення.  
Тростянецький район. 19 жовтня 2000 р.------------------------------49 
84.Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення.  
Роменський район. Зарудянська сільська рада  2000 р.-------------49 
85.Вибори – 2002, блок Яблуко. Микола Жмурко. лютий 
  2002 р.-----------------------------------------------------------------------50 
86.Вибори – 2002, блок “За Єдину Україну. Юрій Жарков--------50 

      87.  Провінція. С.  В.Чернеччина  Сумського району.    
      24 квітня 2001 р.--------------------------------------------------------------51 
      88.  Провінція. С.Грунь  Охтирського району. 14 травня 2001 р.--51 
      89. Ромни – місто – легенда.  03 липень 2001 р.-----------------------52 
      90. Провінція. М. Ромни. 18 жовтня 2001 р.----------------------------52 
      91.  Ромни – 1100 років. 20 вересня 2002 р.---------------------------  53 
      92.  Знакомтесь: Сумщина.  рос. 2002 р.---------------------------------53 

93. М. Конотоп.  2002 р. ------------------------------------------------54 
94. Ромни. Історія 11 – ти віків. 2002 р.-----------------------------55 
95. Провінція. С. Михайлівка Лебединського району. Капніст   
2002 р.-------------------------------------------------------------------------55 
96. Скарби нетлінні. Про бібліотеку ім. Т. Шевченка. 
 27 вересня  2001 р.---------------------------------------------------------56 
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97. Вітання Л.Д. Кучми з нагоди відкриття стадіону Ювілейний 

 в м. Суми   22 вересня 2001 р.-----------------------------------------------56 
98. Скорботна велич. Про Мовчанський монастир, м. Путивль  
12 листопада  2001 р.-----------------------------------------------------------57 
99. Роман року.  Іван Головченко.  25 січня  2002 р.------------------57 
100. Місто в стилі євро.  06 лютого 2002 р.-------------------------------58 
101.  Як стати офіцером.  22 лютого 2002 р.------------------------------58 
102.  Ромни подають приклад.  31 січня 2002 р.------------------------ -58 
103.  Самоцвіти Сумщини. Губернаторський бал  

17 січня 2002 р.------------------------------------------------------------59 
104. Вам салютує Сумщина. До дня Перемоги  

10 травня  2002 р.----------------------------------------------------------59 
105.  Земляки. Роменська мадонна - О.Деревська.  
      05 травня 2002 р.-------------------------------------------------------------60 
106.  Сумщина пишається.  Ада Роговцева.  2002р.----------------------60 
107.  Земляки.  Д.Бурлюк. 15 жовтня  2002 р.-----------------------------61 
108.  Вибори – 2002, блок За Єдину Україну. 10 лютого 2002 р---.---61 
109.  На тему дня. Володимир Литвин.  22 лютого 2002 р.------------62 
110.  Блок Наша  Україна. 10 лютого 2002 р.-----------------------------62 
111.  Нова редакція закону.  28 січня 2002 р.-----------------------------63 
112.   515282, політичні партії.  01 листопада 2001 р.---------------- --63 
113.  Прес – конференція кандидата на посаду міського голови  
Анатолія Бондаря. 12 лютого 2002 р.----------------------------------------64 
114.  Єдина Сумщина – Єдина Україна – концерт і привітання 
 передвиборної партії  За Єдину Україну. 2002 р.-------------------------64 
115.  Вчора. Сьогодні. Завтра, блок Юлії Тимошенко. спец. випуск.   
2002 р.------------------------------------------------------------------------------65 
116. Вчора. Сьогодні. Завтра. Візит посла Великобританії в  
Україну напередодні виборів, спец. випуск.  2002 р.---------------------65 
117.  Вибори – 2002.  Олександр Царенко  кандидат у народні 
 депутати по 159 виборчому округу. 2002 р.-------------------------------66  
118. Вибори – 2002. Партія справедливість. 05 березня 2002 р.------66 
119.  Вибори – 2002. Демократична партія України. -------------------67 
120.  Вибори – 2002.  Володимир Тропін.  КПУ-------------------------67 
121. Вибори – 2002, блок ЗУБР.---------------------------------------------68 
122.  Вибори – 2002,  блок Озиме покоління.-----------------------------68 
123. Вибори – 2002. Ігор Тесленко.------------------------------------------69 
124. Вибори – 2002, блок Батьківщина Юлії Тимошенко. 2002 р.----69 
125.  Вибори – 2002.  Григорій Дашутін.-----------------------------------69 
126.  Вибори – 2002. Прогресивна соціалістична партія  
України, блок Наталії Вітренко  --------------------------------------------70 
127.  Вибори – 2002.  Анатолій Єпіфанов.---------------------------------70 
128.  А ми за чесні вибори. 2002 р.------------------------------------------70 
129.  У наших сусідів. Візит Сумської делегації до Курська. 
 16 січня  2003 р. -----------------------------------------------------------------71 
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130. Актуальний репортаж. Представлення В.П. Щербаня.  



 26 листопада 2002 р.-------------------------------------------------------71 
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      *  *  * 
Одиниця     обліку № 86 
Одиниця  зберігання № 10 
Назва :  “ Сумщина : люди, події, факти”. “ До  60 - річчя  утворення Сумської  області                                                                                                    
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування :  30  хвилин  00  секунд 
 
До  60 - річчя  утворення  Сумської  області. ( 1999 р.) 
Довоєнні  кадри    становлення  області, її  розбудови. 
Фільм  1. “ Де  зберігається  час “. 
        Ведуча  А.Федорина  розповідає про    Державний  архів  Сумської області,  його 
проблеми і перспективи.Знайомить з  директором  архіву  Заїкою  Л.Я , начальниками 
відділів О.М.Росторгуєвою, В.І.Плетньовою, Т.В.Кобелевою, працівниками архіву 
Л.П.Меховою та Н.М. Пилипенко.   

Серед учасників фільму кандидат  історичних  наук, доцент  кафедри  історії  
України  Сумського  педінституту Г.І. Корогод. У фільмі використані метричні книги, 
ревізькі казки, газети, переодичні видання, фотодокументи, які зберігаються в архіві. 

 
 

                                                 *  *  * 
Одиниця     обліку №  87 
Одиниця  зберігання № 10 
Назва :  “Сумщина: люди, події, факти”. До  60 - річчя  Сумської  області      
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О. Гвоздик 
Час  демонстрування :  30 хвилин  
 
До 60 – річчя утворення Сумської області (1999 р.) 
 
Фільм  3.  
 

Подано хронікально - документальні  кадри  1929 -1939 років. Транслюється  
святкування  з  нагоди  60 - річчя  створення  Сумської  області у обласному театрі ім.. 
М.С.Щепкіна.  
З  привітаннями  звертається мер м. Суми О.М.Андронов, мер Тростянця М.Я. Березін, 
губернатор Курської області О.В.Руцький та   голова  Національного  банку  України  В. 
А.  Ющенко. 
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*  *  * 
                      
Одиниця     обліку №  88 
Одиниця  зберігання № 10 
Назва :  “Сумщина: люди, події, факти”. До  60 - річчя  Сумської  області      
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О. Гвоздик 
Час  демонстрування :  30 хвилин  
 
До 60 – річчя утворення Сумської області ( 1999 р.) 
 Фільм №3.( 1999 рік) 
        Присутніх зі святом вітають народний  театр  української  пісні “ Хорол “ з  Липової  
Долини.                                            
Герой  Соціалістичної  Праці  Іван  Пилипович  Яловий, народний  ансамбль, народного  
танцю “ Молодість” , Герой Радянського Союзу Семен  Панасович  Красій, ансамбль “ 
Трулялята “ палацу    дітей  та юнацтва, відомі артисти Анатолій Мокренко та Ада 
Роговцева. Розповідь про двічі Героя Соціалістичної Праці, депутата Верховної Ради 
України  Марію Харитонівну Савченко. Згадують  всіх, хто  приймав  участь у  
становленні  і  розвитку  області. 
 
 
      
                                                            *  *  * 
Одиниця     обліку №  89 
Одиниця  зберігання № 10 
Назва :  Сумщина : Люди  події, факти. До  60 - річчя  утворення  Сумської                                                                                 
               області 
Редактор : А. Федорина 
Режисер : О. Гвоздик  
Час  демонстрування :  22 хвилини  
 
Фільм  4.  Марія  Харитонівна   Савченко   (  1999 р.)  
 
      Хронікально – документальні кадри з фільму «За високі надої» оператора А.Лаптія. 

Марія  Савченко - передовик сільського господарства, вона  передає  свої  
знання  та  досвід  молодим  дояркам. Минулого  року вона  відзначила своє  75 -річчя, 
зараз  живе  в  Лебедині. У рідному селі М.Х. Савченко поставили  бюст жінці – легенді, 
шануючи  досягнення та  трудовий  внесок  землячки. 
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                                                   *  *  * 
Одиниця     обліку № 90 
Одиниця  зберігання № 14 
Назва: “ Золотий мікрофон “  (1999 р) 
Редактор: О.Махонько 
Режисер: С. Балим 
Час  демонстрування:  1 година  37  хвилин 
 
        Свято проходило в театрі ім. Щепкіна 13 січня. Ведуча Світлана Балим.   Марк  
Абрамович  Берфман – голова обласної ради та директор театру Лариса Василівна 
Цибровська  вручають нагороди номінантам: Сергію Корінному-  за кращу чоловічу роль 
у спектаклі  “Верона”, Світлані Балим і режисеру Олександру Махонько за цикл передач 
“ Хто ми? Або лікбез з історії “, та  Олександру Гвоздику, як кращому ведучому 
інформаційної передачі “ Календар”. Вечір продовжує виступ талановитих особистостей 
міста.  

У проведенні свята приймають участь Алла Волкова, ансамбль бального танцю 
“Молодість”,  відома  співачка  Руслана. 
 
 
 
                                                   *  *  * 
  
Одиниця     обліку № 91 
Одиниця  зберігання № 14 
Назва: “ Золотий мікрофон “  (2000 р.)  
Редактор: О.Махонько 
Режисер: С. Балим 
Час  демонстрування :  30  хвилин 
 

Вручення нагороди Тарасу Сай за радіопередачу  “ Пісні нашого двору”. Своїми 
піснями поздоровляє присутніх у залі Сергій Коноз. 
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                                            *  *  * 
  
Одиниця     обліку № 92 
Одиниця  зберігання № 14 
Назва: “ Міс   телетиждень “  (2000 р.)  
Редактор: О.Махонько 
Режисер: С. Балим 
Час  демонстрування :  30  хвилин 
 

Інтерв’ю з Євгеном Положиєм, редактором газети “ Телетиждень”,  про те , як 
проводяться такі конкурси в місті. Знайомство з конкурсантками. Звучить привітання від 
“ Міс  телетиждень” 1999 р.” Яни Лісніченко  до цього- річних конкурсанток. Дівчата 
демонструють свої навички та вміння в різних конкурсах: танцювальному, 
демонстрування одягу, ділова жінка та інших. Вручення нагород переможницям.        
Інтерв’ю з переможницею конкурсу  “ Міс  телетиждень  2000“ Юлією Нагорною. 
 
 
                                                *  *  * 
 
Одиниця     обліку № 93 
Одиниця  зберігання № 14 
Назва: “ Дівчина своєї мрії “  (2001 р.)  
Редактор: О.Махонько 
Режисер: С. Балим 
Час  демонстрування :  12  хвилин  15 секунд 

 
Наталя Осауленко живе в Ромнах, навчається в Сумах на заочному відділенні  

Сумського державного університету  на економічному факультеті . Ця дівчина приймала 
участь в конкурсі “ Міс  - Україна  2000 ”- серед  людей з особливими потребами і 
зайняла призове місце. Вона освічена і обдарована людина, гарно грає на фортепіано. 
Наталя розповідає  про конкурс, ділиться  своїми враженнями про  Київ, подруг, події. З 
теплотою  вона згадує зустріч з Президентом України Л.Д. Кучмою та його дружиною 
Людмилою. Зараз у неї багато планів на  майбутнє. 
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                                                   *  *  * 
 Одиниця     обліку № 94 
Одиниця  зберігання № 14 
Назва: “ Золотий мікрофон “  ( 2001 р.) 
Редактор: О.Махонько 
Режисер: С. Балим 
Час  демонстрування :  3  хвилини 15 секунд 

 
Визначення переможців  проходило з 13 номінацій. Нагороду  ” Золотий 

мікрофон” вручено меру Глухова Миколі Деркачу, за збереження архітектури міста. До 
переліку номінантів ввійшли працівники культури : Наталя Нерянова -  як найкраща 
актриса року; Ольга Гараніна -  за багаторічний значний  внесок у розвиток культури 
області; та колектив Сумського художнього музею ім.Н.Онацького. 
 
 
 
 
                                                           *  *  * 
Одиниця     обліку № 95 
Одиниця  зберігання № 14 
Назва: “ Самоцвіти Сумщини “  (2001 р.)  
Редактор: О.Махонько 
Режисер: С. Балим 
Час  демонстрування:  15 хвилини 20 секунд 
 

Стало традицією вшановувати найкращих працівників Сумщини, людей що 
досягли певних результатів у праці. Новорічний бал, організований на їх честь, 
проводився в кращих українських традиціях з хлібом – сіллю, кутею. Зі словами 
привітання до присутніх звертається голова облдержадміністрації Володимир Щербань. 
Лаври переможців отримали найкращі люди області.  Володимир Щербань вручив 
жителям області президентські  нагороди ( ордени за заслуги 3 – го ступеню ) – 
почесному громадянину    м. Суми  Михайлу Лушпі та генеральному директору ВАТ “ 
Роменський молочний комбінат “ Григорію Легеві.  На свято приїхали зірки естради – 
Павло Зібров, Таїсія Повалій, Олександр Малінін та багато інших. Закінчився бал 
запаленням свічок та бенгальських вогнів.  
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                              *  *  * 
Одиниця  обліку  №  96 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Провінція – 1” ( м. Охтирка )  (2000 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О.Клименко 
Час  демонстрування : 15 хвилин  28  секунд 
Виробництво :  Обласна Державна телерадіокомпанія 
 

Розповідь про місто Охтирку у прославлене з давнини гусарським полком, де 
служили Денис Давидов, Михайло Лермонтов та інші особистості.У наш час відоме 
своєю нафтою (тут добувають більше  50 % нафти Україні), екзотераріумом та жінкою, 
яка в цьому (2000р.) святкує свій 100- річний ювілей. 
 
 
 
 
 
 
                                                     *  *  * 
 
Одиниця  обліку  №  97 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Провінція – 2 ” ( м. Конотоп )  (2001 р.) 
Редактор: Р.Стоян 
Режисер :  О.Клименко 
Час  демонстрування : 18 хвилин  10  секунд 
Виробництво :  Обласна  Державна  телерадіокомпанія 
                                    

Станція Конотоп - це великий залізничний вузол, візитка  всієї України. 
 Саме через  Конотоп у середині 17 ст. проходив поштовий тракт  Москва – Київ.  
 З цим містом пов’язане таке відоме  ім’я засновника супромантизму в мистецтві 
Казимира Малевича та нашого сучасника спортсмена, майстра спорту Олександра 
Дєговця.  
         У Конотопі зареєстровано і діє  міське єврейське товариство “ Лебен “, створений 
єврейський благодійний фонд.              
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                                                  *  *  * 
Одиниця  обліку  №  98 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Енциклопедія казки” ( Дім в якому живуть казки) (2000 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер :  О.Шевченко 
Час  демонстрування : 11 хвилин  00  секунд 
Виробництво :Обласна Державна телерадіокомпанія 
 

Актриса театру для дітей та юнацтва Людмила Ракута розповідає про історію 
театру. У 2000 році театру виповнюється 25 років. Спочатку це був театр ляльок. Актриса  
знайомить глядачів з професійними таємницями, з  історією створення ляльок, різницєю 
у вигляді і побудові кожного різновиду ляльок. 
      
 
 
 
 
 
                                                      *  *  * 
 
Одиниця  обліку  №  99 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Провінція – 3 ” ( Ворожба  Лебединського району )   ( 2000 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер :  О. Клименко 
Час  демонстрування : 13 хвилин  50  секунд 
Виробництво : Обласна Державна телерадіокомпанія 
 

Ворожба, що на Лебединщині, - велике село, яке  колись було районним 
центром. Розповідь про історію села, визначні пам’ятки, місцевих жителів - родини 
Дмитра Хрущова, Івана Андрійовича Михайлика, відомих особистостей, що гостювали в 
селі: Тараса Шевченка, родину художників Кричевських.  
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Примечание [ВЮ1]:  



                                             *  *  * 
Одиниця  обліку  №  100 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Провінція – 4 ” ( м. Тростянець )  ( 2000 р.) 
Редактор : Р. Стоян 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 18 хвилин  10  секунд 
Виробництво : Обласна Державна телерадіокомпанія 

 
Тростянець - це  провінційне містечко, відоме своєю шоколадною фабрикою. 

Директор фабрики розповідає про асортимент продукції, технологію, умови праці. 
Розповідь про цікавих особистостей – мешканців міста - Івана Сергійовича Любарця ( 
цілителя), багатодітну сім’ю Коноз ( 11 дітей) та відомого композитора 
П.І.Чайковського, що гостював  у свій час у місцевого поміщика Голіцина. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      *  *  * 
Одиниця  обліку  №  101 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Ромни. Імідж кінця   20 століття “ ( 1997 р. ) 
Редактор : С.Балим 
Режисер :  О. Махонько 
Час  демонстрування : 19 хвилин  10  секунд 
Виробництво : Обласна Державна телерадіокомпанія 
 
         Минулого року м. Ромни відсвяткувало своє  900-річчя. 
Розповідь про підприємства міста: колективне підприємство “ Талан”, що виробляє 
взуття, ТОВ “ Роменська гардинно – тюлева фабрика”, ВАТ “ Завод незбираного 
молока”.  Їх проблеми, плани на майбутнє. 
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                                                       *  *  * 
Одиниця  обліку  №  102 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Провінція – 5 “  ( м. Глухів)   (2001 р.) 
Редактор : Р. Стоян 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 17 хвилин  40  секунд 
Виробництво : Обласна Державна телерадіокомпанія 
 

Місту Глухову  1500 років. Колись це була столиця лівобережної України. 
Архітектура глухівських церков вражає своєю неперевершеністю і красою. Тут все наче 
дихає давниною. У Глухові багато церков -  Миколаївська, Спасо – Преображенська, 
Анастасіївська церкви. Остання відома нам, як родова усипальниця меценатів 
Терещенків. 
             У Глухові за останній час з’явилося багато кафе, барів. Місто зростає і розквітає. 
             Перевезення пасажирів в місті здійснюється в основному  приватним 
транспортом, у тому числі таксі. Плата за проїзд невисока. 
 
 
                                                     *  *  * 
Одиниця  обліку  №  103 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Провінція – 6 “  ( м. Лебедин)  (2001 р.) 
Редактор : Р. Стоян 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 16 хвилин  40  секунд 
Виробництво : Обласна Державна телерадіокомпанія 

 
У 1893 році в Лебедині на дачі сім’ї  Лисікових, гостював знаменитий піаніст, 

диригент Сергій Рахманінов. Він приїхав сюди на запрошення Якова Миколайовича та 
Євдокії Никанорівни. Композитор познайомився з ними на одному із своїх концертів. Він 
пробув тут 3 місяці. І за цей час написав більше романсів, ніж за весь попередній  період 
своєї творчості. 
           Воскресенська церква – унікальна пам’ятка 18 століття, знаходиться в районі 
Кубиші. Вся церква побудована з дерева. 
   У Лебединському художньому музеї зберігається унікальна колекція робіт, яка колись 
належала графу Василю Капністу та Вірі Анінковій. У музеї зберігаються полотна 
художників Кричевських, Сєрова, Полєнова та інших. 
Знімальна група відвідала  будинок Івана та Лідії Радченків.   Це своєрідний маленький 
сімейний музей дерев’яних витворів. Лідія Григорівна робить картини з дерева. 
Різбленням по дереву займається Іван Степанович. Вони дуже люблять свою справу  і 
віддають їй увесь свій час. 
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                                                    *   *   * 
Одиниця  обліку  №  104 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Провінція – 7 “  ( м. Путивль)  (2001 р) 
Редактор : Р. Стоян 
Режисер :  О. Клименко 
Час  демонстрування : 14 хвилин  00  секунд 
Виробництво :  Обласна Державна телерадіокомпанія 
 

Про Путивль кажуть, що це вже не Росія, але ще і не Україна. Путивль поєднав 
у собі уособлення  двох  культур: української і російської. Вплив російської культури 
відчувається в усьому:  в архітектурних стилях, у мові місцевих жителів, у звичаях. 
м. Путивль – його історія, сьогодення, майбутнє. Визначні пам’ятки міста: пам’ятник 
Ярославні, Мовчанський  жіночий монастир, пам’ятник С.А.Ковпаку. 

 
 

                                                        *  *  * 
Одиниця  обліку  №  105 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Художні алогізми скульптора Плотнікова” ( м. Путивль )  (2001 р.) 
Редактор : Р. Стоян 
Режисер :  О.Федірко 
Час  демонстрування : 08 хвилин  40  секунд 
Виробництво :  Обласна Державна телерадіокомпанія 
 
    Анатолій Федорович Плотніков –  художник, скульптор, працює з деревом. 
Скульптури Анатолія Плотнікова, це  матеріалізована філософська метафора,  яка  
допомагає художнику  виразити  свої думки і погляди. На одне своє творіння автор 
витрачає 2 – 3 роки. Розповідь про людину незвичайної долі. 
 
 
                                                         *  *  *                         
 
Одиниця  обліку  № 106 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Провінція – 8 “  ( смт. Ворожба  Білопільського р - ну)  (2001 р.) 
Редактор : Р. Стоян 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 15 хвилин  00  секунд 
Виробництво : Обласна Державна телерадіокомпанія 
 

Смт  Ворожба, що на Білопільщині,  відома  залізнична станція.  Життя 
мешканців селища пов’язане з роботою  станції. 
       Церква Пресвятої Богородиці -  минуле і майбутнє селища. Знайомство з колекцією  
дерев дендропарку.  
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                                                     *  *  * 
Одиниця  обліку  № 107 
Одиниця  зберігання  № 15 
Назва : “Обласна рада” ( Заради прийдешнього, заради краси...) смт. Ямпіль   
             (2001 р.) 
Редактор : Л. Малько 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 15 хвилин  40  секунд 
Виробництво : Обласна Державна телерадіокомпанія 
 

Станція юннатів   Ямпільського району, її історія, традиції, досягнення. 
“ Сад миру” чарівне місце відпочинку дітей і дорослих. Розповідь про директора станції 
Григорія Івановича Шпака. 
 
        
 
 
 
 
 
 
               
                                           *  *  * 
 
Одиниця  обліку  №  108 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :”  Оновлення і відкриття Соборної вулиці” ( 4 вересня 1999 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : О.Махонько 
Час  демонстрування : 8 хвилин 30 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Вулиця Соборна була побудована  однією з перших після заснування нашого 
міста, тобто у кінці 18 століття. З роками вона змінювалася, перебудовувалась і стала 
найулюбленішим місцем відпочинку сумчан. Остання перебудова вулиці проводилась в 
2000 – 2001 роках. З оновленням вулиці вітає Сумчан голова облдержадміністрації 
Володимир Петрович Щербань. Він вручає нагороди і грамоти будівельникам, що 
приймали участь у відбудові  вулиці. Людмила Малько бере інтерв’ю у мешканців міста 
та гостей на вулиці Соборній. 
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                                                       *  *  * 
Одиниця  обліку  №  109 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :”  Пам’ятник. “ Кам’яний гість” (  2000 р.) 
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О.Махонько 
Час  демонстрування : 20 хвилин 00 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

22 квітня 1870 року народився Володимир Ульянов ( Ленін). З цим ім’ям 
пов’язана ціла епоха в житті нашої України. Через 70 років після очолюваного Леніним у 
Петрограді перевороту розпалася остання імперія - Союз Радянських Соціалістичних 
республік. На екрані з’являється  хроніка тих років.  
 У 1990 році площа Леніна в Сумах була перейменована в площу Незалежності, 
але пам’ятник Леніну так і залишався стояти на площі. 10 травня 2000 року пам’ятник 
було демонтовано і перенесено в інше місце. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         *  *  * 
Одиниця  обліку  №  110 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :”  Хто ми? Або лікбез з історії” “ Спасо – Преображенський собор” 
                                      ( 13 серпня 1997 р.) 
Редактор : С.Балим 
Режисер : О.Махонько 
Час  демонстрування : 10 хвилин 00 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Розповідь про історію Спасо – Преображенського собору, яка сягає від часів 
правління царя Олексія Михайловича до сьогодення. Декілька разів його закривали, але 
все ж він зберегся і тепер діє, як християнський храм. 
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                                                           *  *  * 
Одиниця  обліку  №  111 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :”  Хто ми? Або лікбез з історії” , “ Воскресенська церква” ( 20 вересня  
              1997 р.) 
Редактор : С.Балим 
Режисер : О.Махонько 
Час  демонстрування : 14 хвилин 00 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Історія будівництва та діяльності Воскресенської церкви. Будувався цей храм на 
кошти полковника Андрія  Герасимовича Кіндратьєва.  У 2002 році  виповнюється 300 
років з дня заснування храму і освячення. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            *  *  * 
Одиниця  обліку  №  112 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :” Хто ми? Або лікбез з історії” , “ Петропавлівська  церква”  ( 16 вересня         1997 
р.) 
Редактор : С.Балим 
Режисер : О.Махонько 
Час  демонстрування : 11  хвилин 22 секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Розповідь про історію будівництва та діяльність Петропавлівської церкви. 

 Побудована церква була у 1851 році на кошти курського купця Польового.  
 Петропавлівська церква єдина в місті, яка не закривалась. У роки війни 
настоятель  церкви ховав на території цвинтаря партизан. До революції цвинтар був 
музеєм під відкритим  небом. У 1899 році на Всесвітній Паризькій виставці 
експонувались  дві скульптури з білого італійського мармуру  роботи скульптора 
Аристида Круазі. Харитоненко купив обидві і коштували вони на той час більше двох  
мільйонів рублів золотом. Ці скульптури були встановлені на міському цвинтарі над 
родинним похованням Харитоненків.  
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                                                  *  *  * 
 
Одиниця  обліку  №  113 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :” Про те, що так люблю” ,  м. Суми  ( 25 серпня 1997 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О.Клименко 
Час  демонстрування : 33  хвилин 32 секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Замальовки міста. Валерій Пустовойтенко – прем’єр - міністр України 
розповідає про свої враження від  зустрічі на слобожанській землі, де він був з візитом. 
Сумська земля відома такими іменами, як композитори - Дмитро Бортнянський, 
Михайло Березовський   , письменники – Яків Щеголев, Павло Грабовський, Олександр 
Макаренко, Остап Вишня, поет – Олександр Олесь, художники – Григорій Нарвут, 
Василь та Федір Кричевські, співаки та артисти Анатолій Мокренко, Віталій Білоножко 
та Ада Роговцева, скульптори Іван Кавалерідзе та  Яків Красножон та багато інших.  
           Сумщина славиться своїми кролевецькими рушниками. Біля 50 % нафти 
добувається у нас в Охтирському районі. Наша область відома продукцією  
Тростянецької шоколадної фабрики. 
 На Сумщині  у 1888 – 1889 рр. відпочивав і працював Антон Чехов. Він дуже 
захоплювався природою і людьми  нашого краю. Розповідь про різноманітність 
архітектурних стилів міста: Спасо – Преображенський кафедральний собор, 
Воскресенську церкву, Альтанку, сучасні споруди. 
 Сумщина відзначається талановитими людьми. 
 У другій половині 17 ст. у східній частині області оселявся біглий люд з 
правобережної України. Виникали нові поселення, слободи. Сюди на поселення  також 
направлялися козаки і волелюбні люди. Так з’явилися міста Охтирка, Лебедин, Ворожба 
та  Суми. 
 Суми є самим молодим містом. Місто пишається ім’ям роду Харитоненків, які 
були меценатами в будівництві  архітектурних  споруд, які і зараз є візитною карткою 
міста.  
 Великий вклад у становлення і розвиток міста вніс колишній секретар міського 
комітету партії Михайло Лушпа. Він є  почесним громадянином міста Сум. Завдяки 
йому місто має неповторне обличчя. Допомогу у розвитку міста надають такі  
підприємства , як АТ “ Сумське машинобудівне науково  виробниче об’єднання ім. М.В. 
Фрунзе”, “Насосенергомаш” та “Хімпром”. Продукція цих виробництв відома далеко за 
межами міста і області. 
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                                               *  *  * 
Одиниця  обліку  №  114 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :” Порцеляна – річ тендітна”  ( 26 квітня  2000 р.) 
Редактор : Л.Чугай 
Режисер : О.Клименко 
Час  демонстрування : 22  хвилин 00 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Олександр Ядрець – директор АТЗТ “Сумський фарфоровий завод” розповідає, 
про продукцію заводу, проблеми заводчан. Зараз завод відновив свою діяльність, став 
конкурентно спроможним. Продукція заводу іде на експорт, з’явилися  кошти. Робітники 
вчасно отримують заробітну плату, інколи продуктами харчування. Завод почав свою 
діяльність у 1965 році. Не зважаючи на проблеми, завод працює  випускає продукцію і 
радує споживача. 

У червні місяці 2000 року заводу виповнюється 35 років. 
 

 
 
                                                   *  *  * 
Одиниця  обліку  №  115 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :” Вчора , сьогодні, завтра ( В.С.З.)” ( спец. випуск)  ( 10 січня 2000 р.) 
Редактор : І. Богданова 
Режисер : О.Клименко 
Час  демонстрування : 11  хвилин 00 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

На Сумщині відбулися мітинги в підтримку діючого президента Л.Д.Кучми. 
Ініціаторами їх проведення виступили політичні партії, член об’єднання демократична 
Сумщина. В Сумах біля адміністративного будинку заводу АТ “ Сумське машинобудівне 
науково – виробниче об’єднання ім.М.В. Фрунзе” зібралося 27 тисяч сумчан. Люди 
вийшли на площу з гаслами “ Кучма – наш президент” та інші. Відкрив мітинг голова 
обласного осередку Аграрної партії України – ректор аграрного університету Олександр 
Царенко. Потім на трибуну з доповідями виходили генеральний директор ВАТ 
“Хімпром”, голова обласної організації української спілки промисловців і підприємців 
Євген Лапін, представники влади міста та області, громадяни міста. Такі ж мітинги в 
підтримку президента пройшли в Шостці, Ромнах, Охтирці. 
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                                               *  *  * 
Одиниця  обліку  №  116 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :” Святковий репортаж  до Дня незалежності ”  ( 24 серпня  2001 р.) 
Редактор : С.Балим 
Режисер : О.Махонько 
Час  демонстрування : 8  хвилин 12 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 

Урочистості почалися на майдані Незалежності. Були підняті прапори України, 
Сумської області та міста. Святкова демонстрація пройшла до пам’ятника Т.Шевченку. 
Квіти до пам’ятника  Т.Г.Шевченку покладали голова облдержадміністрації Володимир 
Щербань та голова обласної ради Марк Берфман. На вулиці Соборній розташувалася 
виставка  митців  мистецтва.  
 Проводилася виставка - продаж промислових товарів Сумщини. Кращі 
колективи художньої самодіяльності виступили з концертами. Рішення про відкриття і 
проведення українського відкритого фестивалю дитячого та юнацького кіно вперше було 
прийнято 22 травня 1991 року. Відтоді пішла традиція розпочинати його 24 серпня у 
День незалежності України, а закінчувати 27 серпня у День кіно.  
Цей фестиваль з 1993 року має назву “Кришталеві джерела”. На фестивалі були присутні  
гості з Білорусії, Польщі. Свято проводилося в театрі юного глядача  
( ТЮГ). Свято закінчилось святковим феєрверком. 
 
 
 
                                                          *  *  * 
 
Одиниця  обліку  №  117 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :” За ними постають міста ”  до дня будівельника  ( 14 серпня  2001 р.) 
Редактор : Н.Соніна 
Режисер : О.Шептунова 
Час  демонстрування : 17  хвилин 46  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Архітектурне обличчя Сум формувалося на протязі багатьох століть. Сумщина 
славна не лише пам’ятками архітектури, а і цікавими новобудовами. За останні роки в 
галузі будівництва відбулися зміни. Темпи будівництва зростають. В області діє 
програма молодіжного житлового будівництва. Свято будівельників відзначалося за 
традицією в театрі ім. М.С.Щепкіна. На сцені  зі святом вітають Олександр Верещага, 
виконуючий обов’язки першого заступника голови облдержадміністрації, та художні 
колективи області. 
 Олександр Верещага нагороджує почесними грамотами кращих будівельників 
області.  Рубен Сумбатов – голова правління ВАТ “Сумбуд” – звітує про роботу 
будівельників. Василь Житняк – голова обласної організації профспілок, та  інші  
представники  обласних організацій вітають будівельників зі святом. 
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                                     *   *   * 
Одиниця  обліку  №  118 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :” Презентує Сумщина ”  ( Україна 10 – років незалежності ),  
               ( 31 січня  2001 р.) 
Редактор : О.Федчун 
Режисер : О.Шептунова 
Час  демонстрування : 18  хвилин 00  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 За роки незалежності Сумщина вийшла на новий етап ринкових реформ. Звітом 
про досягнення стала виставка “ Україна – 10 – років незалежності” в рамках якої 
відбулася презентація Сумської області. Виставка проходила в Києві в національному 
комплексі експо – центру “Україна”. День Сумського і Полтавського регіону відкрив 
голова Сумської обласної адміністрації Володимир Петрович Щербань.  Центральна 
експозиція виставки має назву “Ділова Сумщина”. Стенди експозиції інформують про 
продукцію, специфіку діяльності, та перспективи розвитку підприємств 
нафтогазовидобувної, машинобудівної та переробної галузі. У виставці беруть участь 
понад 100 підприємств нашої області. 
      
                                             *  *  * 
Одиниця  обліку  №  119 
Одиниця  зберігання  № 16 
Назва :” Вчора, сьогодні, завтра” ( В.С.З.) м. Кролевець – 400 р.   
            ( 10 лютого  2001 р.) 
Редактор : Н.Соніна 
Режисер : О.Шептунова 
Час  демонстрування : 2  хвилин 30  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Голова облдержадміністрації Володимир Петрович Щербань  привітав 
громадськість та гостей зі святом.  Володимир Петрович Щербань вручає відзнаки 
держави  жителям міста: Валентині Савицький – головному художнику Кролевецької 
фабрики художнього ткацтва – орден за заслуги 3 ступеню, трактористу агрофірми 
“Агросоюз” Олександру Мовчану – медаль за працю, та багатьом іншим. Присутніх у залі 
вітали кращі колективи міста та області. 
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                                                 *   *   * 
Одиниця зберігання № 120 
Одиниця обліку № 17 
Назва : “ Нафтовидобуток в Охтирці”  ( 2001 р.) 
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О.Брусовцов 
Час демонстрування : 5 хвилин  02 секунди 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 В Охтирському районі в с. Лутищах знаходяться радіоактивно забруднені 
бурильні труби АТ “Укрнафта”. На території цього складу, рівень радіації перевищує  в 
300 разів всі  нормативні показники. В Охтирському районі налічується 42 свердловини. 
Юрій Ситник – голова Охтирської районної ради – розповідає про забрудненість  води. 
Використання такої води  приводять до поширення онкологічних захворювань  у 
населення. Після початку видобутку нафти в районі, плодовиті землі Охтирщини стали 
вимирати. З усіх відрахувань нафтовиків в бюджет Охтирського району перепадає лише 
20%. Григорій Дашутін – народний депутат України, піднімає питання про вирішення 
екологічної проблеми в Охтирському районі. 
 
                                                 *   *   *   
Одиниця зберігання № 121 
Одиниця обліку № 17 
Назва : “ Григорій Дашутін.  Проблеми  області”  ( 2001 р.) 
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О.Брусовцов 
Час демонстрування : 7 хвилин  20 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Гуманітарну допомогу, яка прийшла з німецького міста Гроссенгроде 
(вітамінні препарати, та ліки від застуди) буде надано дітям сиротам, дітям інвалідам, 
вихованцям спецучилища “ Соціальної реабілітації” з Охтирського, Лебединського, 
Тростянецького, Великописарівського районів області. Гуманітарну допомогу 
напередодні Різдва вже отримали 700 дітей.  

 Найулюбленіші свята у населення України – свято Нового року та Різдва 
Христового. Свято Різдва, яке проходить у Сумському  Спасо – Преображенському 
соборі  привертає особливу увагу. У соборі зібралось багато прихожан, а також 
керівники області і міста. Григорію Дашутіну було  вручено найвищу нагороду      “ 
Орден святейшего равноапостольного князя Владимира”. Дякуючи йому були виділені 
кошти на зведеня Покровського храму в с. Пожня Великописарівського району. 
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                                                 *  *  * 
Одиниця зберігання № 122 
Одиниця обліку № 17 
Назва : “ Нафтовидобуток – 2 “  (2001 р.) 
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О.Брусовцов 
Час демонстрування : 2 хвилин  02 секунди 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Охтирські нафтовики успішно працюють,  добуваючи чорне золото для своєї 
області. Охтирська нафта також іде на експорт, але заробітну плату  нафтовикам не 
виплачують з липня 1998 року. 
 
 
 
 
 
 
                                                    *  *  * 
Одиниця зберігання № 123 
Одиниця обліку № 17 
Назва : “ Енергозбереження. Технології XXI століття.” ( 16. 06.2000 р.) 
Редактор : Л.Чугай 
Режисер : О. Клименко 
Час демонстрування : 27  хвилин  45 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Наша країна переживає  енергетичну кризу. Енергетична проблема є 
найважливішою. В наслідок цієї проблеми  у нас часто немає світла у квартирах. 
Електричної енергії наше місто витрачає значно більше запланованого згідно з 
нормативами. У Сумах проводилася виставка з питань енергозбереження, яку відвідали 
гості з Києва, Одеси, Луганська, Харкова.  Сумська область розробила свою програму з 
енергозбереження.  
 Демонструються хронікально – документальні кадри про нові технології 
економічного використання електроенергії. 
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                                                  *  *  * 
Одиниця зберігання № 124 
Одиниця обліку № 17 
Назва : “ Енергозбереження. Технології XXI століття.” Передача 2.  
              ( 27. 06.2000 р.) 
Редактор : Л.Чугай 
Режисер : О. Шептунова 
Час демонстрування : 17  хвилин  22 секунди 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Іван Пищук – технічний директор ВАТ “Сумиобленерго” - розповідає про 
проблеми  підприємства. 
 Перед мікрофоном виступає Сергії Федоренко – директор Сумського обласного 
“ Центру енергоефективності”. Цей центр працює всього півроку, але має свої пропозиції 
з цього питання. 24 – 26 травня 2000 року пройшла виставка “Енергозбереження та 
енергоефективність” в Києві. У подальшому центр планує відкрити фірми, які будуть 
займатися питаннями енергозбереження. Кожний буде вирішувати проблему за своїм 
напрямком. Демонструється невеличкий сюжет про енерго – консалтингову фірму “ 
Центр”, яка має досвід роботи з енергозбереження. 
 
 
                                                  *  *  * 
Одиниця зберігання № 125 
Одиниця обліку № 17 
Назва : “ Енергозбереження. Технології XXI століття.” Передача 3.   
            ( 27. 10.2000 р.) 
Редактор : Л.Чугай 
Режисер : О. Федірко 
Час демонстрування : 25  хвилин  03 секунди 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

В нашому районі є резерви заощаджень енергоресурсів. Особливий інтерес на 
виставці, що проходила в Києві у травні місяці 2000 року, викликала продукція ВАТ “ 
Тростянецький машинобудівний завод”. В.П.Щербань повідомив, що наша область 
відноситься до енергоефективних регіонів. В області розроблена не одна програма, що 
працює на енергозберігаючий потенціал. Деякі з них запущені в дію. Запуск програми в 
дію здійснює новаторський колектив Сумського обласного         “ Центру 
енергоефективності”. Їх мета зробити найменшими затрати на постачання 
енергоресурсів, тобто довести втрати до 5 – 8 %. 

 
 
 
 

27 
 

 

 
                                                  *  *  * 
Одиниця зберігання № 126 
Одиниця обліку № 17 
Назва : “ Енергозбереження. Технології XXI століття.” ( 09. 11.2000 р.) 
Редактор : Л.Чугай 
Режисер : О. Клименко 
Час демонстрування : 25  хвилин  50 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

За останній час збільшилися затрати електричної енергії, що приводить до 
подорожчання продукції. Показником економії електроенергії є ВАТ “Шосткінський 
міськмолкомбінат”. 

ВАТ “Шосткінський міськмолкомбінат” взяло кредит від фірм Києва і, на ці 
кошти придбало нове обладнання. Нові міні технології дозволяють економічно витрачати 
електроенергію. 

 
 
 
 
 

                                                   *  *  * 
Одиниця зберігання № 127 
Одиниця обліку № 17 
Назва : “ Енергозбереження. Технології XXI століття.”  Передача 5. ( 24. 11.00 р.) 
Редактор : Л.Чугай 
Режисер : О. Клименко 
Час демонстрування : 24  хвилини  35 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Знімальна група побувала в Сумському державному університеті. Ігор 
Олександрович Ковальов – ректор СДУ, доцент, професор, академік інженерної академії 
України, розповідає про навчальний процес, нові розробки. В стінах університету був 
розроблений сушильний апарат. Цей апарат замовили Тростянецький та Жовтневий 
цукрозаводи.  Демонструються різні деталі та станки, які проектуються та 
виготовляються на кафедрах університету. 
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                                                *  *  * 
Одиниця зберігання № 128 
Одиниця обліку № 17 
Назва : “ Енергозбереження. Технології XXI століття.” ( 04. 01.2001 р.) 
Редактор : Л.Чугай 
Режисер : О. Клименко 
Час демонстрування : 27  хвилин  44 секунди 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

На підсобному господарстві Сумського ВАТ “Хімпром”, вирішили застосувати 
прогресивну технологію вирощування  овочевої продукції в теплиці за  гідрофонною 
системою.   Було створено автономну котельню з програмним управлінням. Сергій 
Іванович Захаренков – директор “Нафтогазсервіс”, розповідає про роботу цього 
пристрою. Обладнання для цього пристрою виготовлене  з імпортних деталей. Такі 
котельні вже діють в с. Бездрик Сумського району, на житлових будинках м. Суми. 
Оператор, який  працює в цій котельні, перевіряє показники всього 2 рази на день.  
 Міні котельні діють і в приватному будинку Олексія Крамаренка. Він 
розповідає про роботу апарату. Олександр Верещага – перший заступник голови 
облдержадміністрації підводить підсумки роботи з приводу діяльності міні котелень. 
 
 
                                                  *  *  * 
Одиниця зберігання № 129 
Одиниця обліку № 17 
Назва : “ Енергозбереження. Технології XXI століття.” ( 24. 03.2001 р.) 
Редактор : Л.Чугай 
Режисер : О. Клименко 
Час демонстрування : 17  хвилин  19 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 В Сумах працює клуб “Інтелект – капітал”. Це дуже молодий клуб, йому лише 
3 місяці. Клуб пропонує цікаві розробки, такі як: проект споживання сонячного 
водонагрівача, вітрогенератору та інші. Президент клубу Віталій Максютенко 
представляє нових членів клубу. Віктор Васильович Скопенко – член клубу, 
підприємець з Глухівського району –  талановитий винахідник. На своєму будинку в с. 
Перемога Глухівського району, він зробив власну електростанцію, яка і освітлює 
будинок. Він  також  змайстрував супутникову антену та міні трактор.  
 На засіданні клубу Віктор Скопенко демонструє прилад, який може виявити 
викрадачів електричної енергії. Всі члени клубу висловлюють свою думку з  питання 
застосування винаходів на практиці. 
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                                                   *  *  * 
Одиниця  обліку  №  130 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  Забути не можна”      ч.2      (06.11.1999 р.)  
Редактор : Л.Чугай 
Режисер : О. Шевченко 
Час  демонстрування : 15 хвилин 25 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Передача присвячена подіям 30 – років, голодомору 
Співає бандурист Микола  Мошик. Головний спеціаліст Держархіву Сумської 

області   Людмила Покидченко.  розповідає про документи 30 років, у яких є свідчення 
очевидців про переселення середняків, бідняків та міської інтелігенції, зачитує цитати з 
листів. Б.І. Ткаченко розповідає про події  30 років, голодомор, знайомить з авторами, які 
писали про голодомор  на Україні. 
  Село Великий Хутір на Черкащині єдине село, де під час голодомору люди не 
помирали від голоду. У той час головою колгоспу був Яків Олександрович Громов. 
 
 
                                                *  *  * 
Одиниця  обліку  №  131 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  Скорботна нечутливість”     (09.11.99 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Шевченко 
Час  демонстрування : 11 хвилин 25 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 Єпископ Сумський і Охтирський Геронтій ( Української Православної церкви  
Київського патріархату) розповідає про 30 –ті роки. Хронікальні матеріали тих років 
підтверджують факти знищення релігії комуністичною владою. Руйнувалися храми, 
пам’ятники архітектури, які могли б стати надбанням світової культури. У  Глинській 
пустині, що поблизу Глухова, було зруйновано 5 храмів, у Сумах  зруйновано - 
Покровську, Миколаївську церкви, в Лебедині -  Успенський собор, в Охтирці - 
Миколаївську церкву. У період Хрущовського правління церкви теж були в занепаді. У 
цей період закривали монастирі.  У 1962 році в стіни Воскресенської церкви було 
закладено вибухівку, але трагедії на щастя не сталося, церква уціліла завдяки 
клопотанням багатьох людей.  У період перебудови відношення до церкви змінилося. 
Люди нарешті зрозуміли, що церкви, храми, монастирі – це культурне надбання нації, яке 
потрібно оберігати і зберегти для нащадків. 
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                                                     *  *  * 
Одиниця  обліку  №  132 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  Храм не підвласний часу”            (17.09.99 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : О. Шевченко 
Час  демонстрування : 08 хвилин 00 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Наприкінці минулого століття в с. Битиці Сумського району був побудований 
храм на честь покровителя Олександра Невського. Зараз у цьому селі 300 дворів, 700 
мешканців. У 1958 році храм у селі було зруйновано, а цеглу використано для 
будівництва школи. На сьогодні школи в селі немає, діти ходять навчатися в інше село. 
Але настане час, коли в с.Битиці буде і школа, і храм. 
 
 
 
 
                                                         *  *  * 
Одиниця  обліку  №  133 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  Перезахоронення в Охтирці” (репортаж до спец. випуску   55 – річниці 
визволення м. Охтирки від нациських загарбників)      (10.05. 00 р.) 
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 08 хвилин 37 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 У жовтні 1941 року, коли Червона Армія відступала на схід, на Охтирській 
землі  загинуло багато солдатів. Місцеві жителі поховали  загиблих воїнів на своїх 
присадибних ділянках. Встановити зараз їх  імена досить важко. Були знайдені три 
поховання воїнів. У одній із могил під час розкопок було знайдено капсулу, а в ній – 
папірець, де написано прізвище загиблого. Це був росіянин, уродженець с.Анютине 
Іванівської області, рядовий Леонід Мотигін. На батьківщині у нього залишилися брат і 
сестра, які не мали відомостей ні про загибель, ні про перепоховання  їх брата Леоніда. 
На перепоховання  загиблого приїхав  брат Володимир. 9 травня була відкрита Алея 
Слави в місті. До Алеї слави покладали квіти губернатор області Володимир Петрович 
Щербань та його заступники. 
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                                                *  *  * 
Одиниця  обліку  №  134 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  Великдень – 2001 “ (спец. випуск)    (15. 04. 01 р.) 
Редактор : І. Богданова 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 19 хвилин 50 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Знімальна група знаходиться біля Спасо – Преображенського кафедрального  
собору нашого міста. На святковій службі у соборі були присутні і голова 
облдержадміністрації Володимир Щербань з дружиною, його заступники, народний 
депутат України Григорій Дашутін. Розпочалася служба. Виносять хоругви, хрест та 
ікону  Воскресіння христова. Служба присвячена 2000- річчю  від пришестя на землю 
Сина Божого. Приємно, що на святі Великодня присутні перші керівники області. 
Декілька теплих слів з нагоди світа висловлюють перші керівники міста. Люди принесли 
з собою за традицією Великодня, крашанки, які після служби  покроплять святою водою . 
 
 
 
                                                *  *  * 
Одиниця  обліку  №  135 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  Відродження храмів – відродження духовності”     (15. 04. 01 р.) 
Редактор : Г. Д”ячкова 
Режисер : О. Махонько 
Час  демонстрування : 12 хвилин   12  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Свято Великодня стало для жителів с. Пустовойтівка Роменського району  
подвійним. Цього дня в селі було проведено свято закладання каменю, яким розпочато 
відродження діяльності Троїцької церкви, збудованої у 18 столітті нашим земляком 
Петром Калнишевським. Церква проіснувала до 30 - х років 20 століття. Громадськістю 
вирішено відбудувати храм. До с. Пустовойтівка приїхав прем’єр – міністр України 
Віктор Ющенко з родиною. Перед мікрофоном виступає В. Ющенко, Володимир 
Щербань. Почесні гості покладають квіти до пам’ятника загиблих воїнів. В.Ющенко 
посадив дерево, яке буде рости біля відбудованої церкви. 
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         *   *   * 
Одиниця  обліку  №  136 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  Сумщина і світ” ( про перебування В.П.Щербаня у Туреччині)  
           (14. 06. 2001 р.) 
Редактор : О.Макарський 
Режисер : О. Махонько 
Час  демонстрування : 15 хвилин   02  секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Туреччина, аеропорт Міла, провінція Мугла. Сюди прибула делегація із 
Сумської області на чолі з головою облдержадміністрації  В.П.Щербанем. Минулого 
року до Сумщини приїжджав президент турецької держави. Були налагоджені ділові і 
дружні  побратимські стосунки. На зустрічі вирішувалися питання обміну делегаціями 
турецьких та українських дітей з метою оздоровлення і ознайомлення  відповідно 
Сумських дітей з Туреччиною  і турецьких дітей з Україною. А ще в університеті 
провінції Мугла був підписаний договір про співпрацю Сумського державного 
університету та Турецького університету. Навесні цього року 90 хлопчиків і дівчаток з 
різних куточків Сумської області відвідали Туреччину. Це діти сиріти, діти з 
чорнобильської зони та відмінники навчання. А у липні  на Сумщину приїдуть турецькі 
діти. У 1823 році в Туреччині під проводом Камеля Ататюнка завершилася революція. 
Туреччина перестала бути ісламською імперією. Сільгосппродукція з провінції  Мугли 
експортується до Росії, Молдови, Німеччини, Франції та інших країн. 
 В.П.Щербаня приймав губернатор провінції – пан Летвійов Нотгу. Обома 
губернаторами був підписаний договір, який регламентує і визначає шляхи подальшого 
розвитку Сумщини і  провінції Мугли. Це обмін студентами та викладачами, спільні 
наукові конференції та інше. Делегація відвідала торгово – промислову палату. 
 
                                                      *  *  * 
Одиниця  обліку  №  137 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  Дитяча дипломатія” – 1 (турецька делегація)   (13. 07. 01 р.) 
Редактор : О. Федчун 
Режисер : О. Махонько 
Час  демонстрування : 15 хвилин   20  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 На Сумщину  прибула делегація дітей віком від 8 до 15 років з міст побратимів. 
Зустрічали турецьких дітей на Роменщині. Іслам Калія, віце – губернатор провінції 
Мугла, подякував всім за теплу зустріч на слобожанській землі. Турецькі гості відвідали 
підприємство “Талан”;  мали змогу покуштувати українські страви. Делегація відвідала 
м. Конотоп, Охтирку та Суми, Харків. Діти відпочивали  в таборі “Зоряний”. Багато 
цікавих міст відвідали турецькі діти. Це і школа № 2, військовий інститут артилерії, 
Сумський палац  дітей та юнацтва.   Був організований концерт, на якому турецькі діти 
показали свої народні танці. 
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                                              *  *  * 
Одиниця  обліку  №  138 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  Дитяча дипломатія” – 2 (турецька делегація)   (06. 08. 2001 р.) 
Редактор : О. Федчун 
Режисер : О. Махонько 
Час  демонстрування : 07  хвилин   45  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 За період перебування дітей на відпочинку на Сумщині,  делегаціями було 
прийнято рішення про відкриття факультету турецької мови на базі одного з наших 
університетів, запросити до співпраці викладачів і дітей з Туреччини. За час перебування  
на Сумщині  українські та турецькі діти дуже здружилися і сумували, коли настав час 
повертатися додому. 
 
 
 
 
                                         *  *  * 
Одиниця  обліку  №  139 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  На тему дня”   (14. 08. 01 р.) 
Редактор : О. Кугук 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 20  хвилин   22  секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Представники  Сумської облдержадміністрації побували у Полтаві. Делегацію 
зустрічав  міський голова Анатолій Кукоба.  Велику увагу міська влада Полтави приділяє 
розвитку місцевого підприємництва. За останні роки в Полтаві відкрилося 200 нових 
магазинів. Гордістю полтавчан є нещодавно відкритий підземний пішохідний перехід. 
Анатолій Кукоба розповідає про свою роботу, ділиться  планами на майбутнє.  Сумчани 
взяли до уваги позитивний досвід полтавських колег і мають наміри втілити його у 
життя. 
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                                                    *  *  * 
Одиниця  обліку  №  140 
Одиниця  зберігання  № 18 
Назва :”  Урочисте відкриття стадіону “Ювілейний” в м.Суми  ч.2   (22. 09. 2001 р.) 
Редактор : С.Балим 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 48  хвилин   20  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Відбувається урочисте відкриття стадіону “Ювілейний” у м. Суми. На полі 
знаходиться  президентський оркестр, оркестр військового інституту артилерії, оркестр 
училища культури і мистецтва ім. М.Бортнянського. Кращі спортсмени  вносять прапор 
області. Присутніх вітає голова облдержадміністрації  В.П.Щербань. Зачитується Указ 
Президента України про нагородження працівників підприємств та організацій 
будівельної галузі Сумської області. Відбулося вручення багатьох цінних подарунків і 
пам’ятних знаків всім, хто приймав участь у будівництві стадіону. Настав момент 
святкового перерізання стрічки. “Ключ” від стадіону “Ювілейний” голова 
облдержадміністрації  В.П.Щербань передає юним господарям стадіону. На полі 
виступають зі святковою програмою юні футболісти, козаки та різні самодіяльні, творчі 
колективи міста. 
 
 
          
                            
                                                       *  *  * 
Одиниця  обліку  №  141 
Одиниця  зберігання  № 19 
Назва :”  Співрозмовник”      ч.1      (15.10.97 р.) 
Редактор : А.Федорина 
Режисер : О.Гвоздик 
Час  демонстрування : 29 хвилин    27 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Борис Іванович Ткаченко – історик, етнограф,  письменник, автор багатьох 
відомих на Україні та за її межами творів. Живе він в Лебедині. “Під чорним тавром” – 
одне з найвідоміших творів Ткаченка. Борис Іванович розповідає про своє життя, 
початок письменницької діяльності, життєві проблеми, сьогоденні труднощі.  
Письменника хвилює питання повернення, розвитку державної мови. Ми всі живемо на 
Україні і повинні знати і говорити українською. Борис Іванович Ткаченко згадує тяжкі 
роки поневолення України. Він багато працював над цією темою. Результат багаторічної 
праці – ця книга. 
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                                               *  *  * 
Одиниця  обліку  №  142 
Одиниця  зберігання  № 19 
Назва :”  Співрозмовник”      ч.2      (17.07. 00 р.) 
Редактор : О.Макарський 
Режисер : О. Махонько 
Час  демонстрування : 26 хвилин    18  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Борис Іванович Ткаченко видав 4 книжки – “Совість”, “ Душа без погон”, “Під 
чорним тавром”, “Лебедія”. Остання книга писалася декілька років. Матеріал збирався з 
1964 року, а робота над книгою завершилася у 1998 році. Книга вміщує нариси з історії 
Лебединщини, в яких досліджуються події від перших поселень в цьому краї до 20 років 
ХХ століття. Ця книга побачила світ завдяки Григорію Дашутіну, він став її меценатом. 
Борис Іванович показує будинок в якому живе його родина. Ікони і рушники 
прикрашають кімнати будинку. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    *  *  * 
Одиниця  обліку  №  143 
Одиниця  зберігання  № 19 
Назва :”  Меню для гурмана”  ч.1     (31.01.01 р.) 
Редактор : С.Балим 
Режисер : О. Махонько 
Час  демонстрування : 15 хвилин    17 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

- В Сумському краєзнавчому музеї нова експозиція. 
В експозиції представлені гравюри Ірини  Хоменко 
- Понад 200 років музей воскових фігур мадам Тюссо займає місце  
серед  найвизначніших світових пам’яток. Ця виставка була і у нас в Сумах. 

       - У Воскресенському храмі іде розпис нижнього ярусу 
- У першій гімназії введено факультатив з основ журналістики. А веде 
 цей факультатив журналіст  телерадіокомпанії Алла Федорина 
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                                                   *  *  * 
Одиниця  обліку  №  144 
Одиниця  зберігання  № 19 
Назва :”  Меню для гурмана”  ч.2     (11.03.2001 р.) 
Редактор : С.Балим 
Режисер : О. Махонько 
Час  демонстрування : 16 хвилин    57 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

-    В Сумському краєзнавчому музеї відкрита виставка фотовернісаж. Були 
представлені роботи бельгійських, німецьких, французьких фотомайстрів.  Ця 
виставка буде працювати по всій Україні. Після Сум ця виставка поїде до 
Миколаїва. 
-        Група підлітків захопилася розмалюванням стін огорожі на площі 
Незалежності біля обласної державної адміністрації. Це починання підтримав 
відділ культури облдержадміністрації. Зараз ці графіти прикрашають вулицю в 
районі Площі незалежності 
- Знайомство з танцювальним колективом Ольги  Гараніної. Заняття              
колективу проходить у Будинку культури ім. М. В. Фрунзе. Танцювальні пари 
цього колективу неодноразово займали призові місця у Донецьку та інших 
містах,  де проходили конкурси танців. 

-  Фотомитець Ігор Рудченко  працював на заводі “Електрон”, в медичному        
училищи. Ігор має хобі, він колекціонує вінілові диски,  слайди. 

 
                                                
                                                       *  *  * 
Одиниця  обліку  №  145 
Одиниця  зберігання  № 19 
Назва :”  Скарбниця” Краснопільський район с. Хмелівка    (22.03.20 01 р.) 
Редактор : Н.Соніна 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 12 хвилин    20 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
  

Раніше  сільські господині у своїх будинках кімнати  прикрашали 
вишиванками. Сьогодні вишиванки можна побачити тільки лише на виставках.  Любов 
Кирилівна Дяченко – жителька с. Хмелівка - майстриня вишиванок. Це її улюблена 
справа. Любов Кирилівна працювала вчителем у школі, викладала ручну працю та 
малювання. Талант вишивання передався  майстрині від матері. А ще  Любов Кирилівна 
колекціонує різні конверти та марки. У неї їх більше 10 тисяч. 
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                                                 *  *  * 
Одиниця  обліку  №  146 
Одиниця  зберігання  № 19 
Назва :”  Лабіринт” ( про художників  М та В. Сіробабу)     (13.03.01 р.) 
Редактор : А.Федорина 
Режисер : О. Гвоздик 
Час  демонстрування : 08 хвилин    30 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 З друку вийшла книга “ Лабіринт” Миколи та Віри Сіробаби. Презентація цієї 
книги пройшла в Києві під егідою національної спілки художників України. 

Віра Сіробаба – Клинко займається виготовленням виробів з порцеляни. Микола 
Сіробаба -  відомий художник Сумщини.  Виданню їх альбому “Лабіринт” сприяли 
обласна адміністрація, приватні підприємства.  
 
 
                                               
 
                                              *  *  * 
Одиниця  обліку  №  147 
Одиниця  зберігання  № 19 
Назва :”  Меню для гурмана”  ч.3     (12.05.2001 р.) 
Редактор : С.Балим 
Режисер : О. Махонько 
Час  демонстрування : 19 хвилин    53 секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 - Храм Сергія Радонежського почав працювати з 2001 року. Цей  
  храм знаходиться в  9 – тому мікрорайоні біля дитячої поліклініки.  
  Отець В’ячеслав -  настоятель храму,уродженець м. Сизрань. За фахом  
  він медик. Закінчив медичне училище в Москві,  працює на  
   ВАТ “Сумихімпром”, полюбляє стрибати з парашютом. 

 
   - Ірина Радченко учениця 10 класу СШ № 21, пише вірші. Ірина мріє  
     стати журналістом. Про те,  як пишуться її вірші,  вона розповідати  
     не любить. 

 
  -  Віктор Кочетов – головний інженер Обласної  
     державної телерадіокомпанії. Він працював більше 20  
      років в космічній галузі колишнього СРСР і займався проектуван- 
      ням систем орбітальних станцій та супутників. Він  також працював 
      на Байконурі. У нього велика колекція конвертів з космічною тематикою. 

 
  - Людмила Ситник – музикант, піаніст, дуже полюбляє свою справу,  
     часто виступає з концертами. 
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                                                   *  *  * 
Одиниця  обліку  №  148 
Одиниця  зберігання  № 19 
Назва :”  Сузір’я Слобожанщини” ( Веселі ложкарі)     (18.04.2001 р.) 
Редактор : Т.Барабаш 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 22 хвилини    30 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

“Веселі ложкарі” –  молодий самодіяльний  колектив . Діє він при ВАТ      “ 
Сумихімпром”. Керівник ансамблю – Володимир Самойлов.  У репертуарі ансамблю 
різноманітні твори . В ансамблі займаються діти 7 – 12 років. Цей колектив багато 
гастролював по Україні. Побували в Києві, Миколаєві, а також у Болгарії, у  місті – 
побратимі  Враці. Володимир Самолов розповідає про створення і роки діяльності 
колективу. У 1997 році колектив набув  звання  зразкового. 
 
 
                                                  *  *  * 
Одиниця  обліку  №  149 
Одиниця  зберігання  № 19 
Назва :”  На тему дня” ( урочистості з нагоди 60 – річчя партизанського руху)        м. 
Путивль,   за    участю Президента України Л.Д.Кучми    (24. 09.01 р.) 
Редактор : Т.Барабаш 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 20 хвилини    10 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 22 вересня 2001 року Президент України побував на Сумщині і взяв участь в 
урочистостях з нагоди 60 – річчя партизанського руху. Л.Д.Кучму зустрічали голова 
облдержадміністрації В. П.Щербань, голова облради М.Берфман, керівники окремих 
обласних управлінь. 

Біля меморіалу Слави на площі Перемоги в Путивлі відбувся мітинг. У мітингу 
прийняло участь біля 5 тисяч чоловік. На Сумщині в роки війни діяло біля 35 
партизанських загонів. Було утворено 4 великих з’єднання під командуванням Ковпака, 
Сабурова, Наумова та Мельника.  
             Президент України привітав всіх зі святом.  Згідно з указом Президента України  
іменними годинниками та орденами Богдана Хмельницького були нагороджені ветерани 
партизанського руху. Зі словами привітання до мешканців області звернувся голова 
облдержадміністрації В.П.Щербань. 
Завершився мітинг у Путивлі маршем курсантів Сумського інституту артилерії. 
Учасники мітингу згадували роки війни,  подвиги партизанських загонів, перемогу. 
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                                           *- *  * 
Одиниця обліку № 150 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Земляки” ( Остап Вишня) ч.1 (2001 р.) 
Редактор: Л.Чугай 
Режисер: О.Шевченко 
Час демонстрування : 14 хвилин 31 секунда 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Остап Вишня один з найпопулярніших гумористів України. Його книги 
видавалися біля 190 разів і мали великі тиражі. О. Вишня уродженець с. Грунь 
Охтирського району Сумської області. Кожного року в листопаді місяці с. Грунь 
відзначає чергову дату з дня народження свого видатного земляка Павла Михайловича 
Губенка (псевдонім О.Вишня). 
 Народився він 13 листопада 1889 року. Його батько – Михайло Кіндратович 
Губенко,  відставний унтер – солдат. Мати – Параска Олександрівна. 
Павло Михайлович Губенко був другою дитиною у батьків. В сім’ї Губенків було 17 
дітей. О.Вишня закінчив Груньську школу, потім вчився в Києві у військово – 
фельдшерській школі. У цій же школі навчався і старший брат Василь. У 1917 році 
О.Вишня вступає до Київського університету на історико - філологічний факультет. У 
1919 році в газеті “Народна воля” друкується його перший фельєтон “Демократичні 
реформи Денікіна”. Пізніше почали друкуватися його нові фельєтони, памфлети. У 1921 
році О.Вишня переїжджає до Харкова. Працює в редакції газети “Вісті”  перекладачем. У 
1923 році вийшла книга О.Вишні “Марк Твен, Остап Вишня, сільськогосподарська 
пропаганда”. 
 
 
                                                *  *  * 
Одиниця обліку № 151 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Земляки” ( Остап Вишня) ч.2    ( 2001 р.) 
Редактор: Л.Чугай 
Режисер: О.Шевченко 
Час демонстрування : 17 хвилин 02 секунди 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

У 1933 році О.Вишня був заарештований і його звинуватили у причетності до 
замаху на Постишева. Варвару Олексіївну, дружину О.Вишні, разом з дітьми виселили з 
хати, відібрали паспорт і змусили виїхати з міста. Донька О.Вишні, Марія, досі береже 
батьківську спадщину. У 1943 році О.Вишня повертається із заслання. Йому судилося 
жити і писати в дуже складні часи. Але, не зважаючи на це, він залишився для нащадків 
невмирущою усмішкою України. 28 вересня 1956 року О.Вишня помер. 
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                                                  *  *  * 
Одиниця обліку № 152 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Земляки” ( Іван Кожедуб)   ( 5.05.2000 р.) 
Редактор: Л.Чугай 
Режисер: О.Шевченко 
Час демонстрування : 13 хвилин 20 секунда 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Іван Микитович Кожедуб – тричі Герой Радянського Союзу, орденоносець. 
Народився в с. Ображіївка Шосткинського району у 1920 році. Він закінчив 
Шосткинський хіміко – технологічний технікум і займався у місцевому аероклубі. 
льотною справою.  Чугуївське льотне училище він закінчив у 1941 році. У 1943 році І. 
Кожедуб здійснив перші бойові виліти. На батьківщині героя у с. Ображіївка 
встановлено бронзовий бюст. Після війни Іван Кожедуб закінчив Червонопрапорну 
військово – повітряну академію. У нього було двоє дітей. Пізніше він отримав звання 
Маршала авіації. 
 
 
 
 
                                                  *  *  * 
Одиниця обліку № 153 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Земляки” ( Степан Шкурат) ч.1   ( 23.02.2000 р.) 
Редактор: О.Гвоздик 
Режисер: О.Шевченко 
Час демонстрування : 11 хвилин 30 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Степан Йосипович Шкурат за професією – пічник, лише згодом він став 
відомим актором. Народився він у с. Кобеляки на Полтавщині, в родині пічників. Коли 
йому було 12 років, помер його батько. Степан з дідом почав ходити на заробітки. Вони 
мандрували селами, клали селянам печі. У вільний час  Шкурат займався в аматорському 
театральному гуртку. Згодом вони переїжджають до       м. Ромни, де Шкурат і проявив 
себе, як актор. У Ромнах він познайомився з режисером Іваном Кавалерідзе.  
 У 1928 році Кавалерідзе дебютує як режисер на Одеській кіностудії. На роль 
селянина він запрошує Шкурата. Дебют удався. Пізніше в Києві Шкурат знайомиться з 
режисером Олександром Довженком. Шкурат знявся у фільмі “Земля” Олександра 
Довженка. Свою роботу в кіно Шкурат почав у 43 роки і до війни знявся у 20 стрічках. 
Всього вийшло в світ 50 фільмів з його участю. 
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                                                 *  *  * 
Одиниця обліку № 154 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Репортаж про святкування 80 – ти річчя І.Кожедуба   ( 2000 р.) 
Редактор: О.Кузьменко 
Режисер: О.Шевченко 
Час демонстрування : 5 хвилин 30 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 На свято з’їхалося багато гостей з різних куточків світу. В с. Ображіївка 
відкрито меморіальну дошку. На площі відбувся мітинг. Перед мікрофоном виступає 
Марк Берфман – голова обласної ради. Він вітає всіх зі святом. Після мітингу, 
святкування продовжувалося на місцевому стадіоні. 
 
 
                                          *  *  * 
Одиниця обліку № 155 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Земляки” ( М. Лушпа)    ( 23.11.2000 р.) 
Редактор: Н.Соніна  
Режисер: О.Клименко 
Час демонстрування : 20 хвилин 23 секунди 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Михайло Панасович Лушпа – архітектор, депутат Верховної ради, колишній 
керівник місцевої влади, почесний громадянин м. Суми. Народився Михайло Панасович в 
с. Мокриця Сумського району у 1920 році. Михайло Лушпа виходець з бідної сім’ї і все 
життя мріяв про краще майбутнє для України. Він вчився, здобував знання. Михайло 
Панасович за фахом – архітектор. Закінчив Харківський інститут будівництва. Працював 
головою міськвиконкому у Конотопі. У 1972 р. Лушпу обирають першим секретарем 
міському партії у Сумах. На цій посаді Михайло Панасович пропрацював багато років. За 
ці роки місто розквітло. З ініціативи Михайла Панасовича в Сумах з’явився театр 
ім.Щепкіна,  дитячий парк “Казка”, збудовано багато житлових будинків та інше. 
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                                                *  *  * 
Одиниця обліку № 156 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Земляки” ( А.С.Макаренко)       ( 21.02.2001 р.) 
Редактор: Н.Соніна 
Режисер: О.Федірко 
Час демонстрування : 9 хвилин 00 секунда 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Народився Антон Семенович Макаренко 1 березня 1888 року на Білопільщині. 
Свою педагогічну діяльність Антон Семенович розпочав у вересні 1905 року 
помічником вчителя в залізничному училищі при Крюківських вагоно – ремонтних 
майстернях у Кременчузі. Тут, у Кременчузі, жила вся його родина. Згодом у 1917 році 
він закінчив Полтавський учительський інститут, а у 1920 році він очолював трудову 
колонію для неповнолітніх дітей - правопорушників. Колонія носила ім’я Максима 
Горького. У 1968 році на батьківщині А.С.Макаренка відкрито музей.  
 
 
                                           
 
                                              *  *  * 
Одиниця обліку № 157 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Земляки” ( С.А.Ковпак)     ( 20.01.2000 р.) 
Редактор: І.Богданова 
Режисер: О.Шевченко 
Час демонстрування : 14 хвилин 33 секунди 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Катерина Марківна Коноваленко -  перша радистка – парашутистка 
ковпаківського з’єднання. Вона - живий свідок подій того часу.  Катерина Коноваленко  
розповідає про діяльність партизанських загонів С.А.Ковпака та С.В.Руднєва. Комісар 
Руднєв був удостоєний звання Героя Радянського Союзу. С.А.Ковпак – удостоєний 
звання – Двічі Героя Радянського Союзу.   
 5 січня 1944 року Ковпак приступив до виконання своїх нових обов’язків – 
його було призначено членом Верховного суду Української Радянської Соціалістичної 
Республіки.  
 У 1945 р. вийшли  у світ спогади Ковпака під назвою “Від Путивля до Карпат”. 
У 1946 р. Ковпака обирають депутатом Верховної Ради Української Радянської 
Соціалістичної Республіки.  
У 1947 р. був обраний заступником голови президії Верховної ради республіки. На цій 
посаді пропрацював 20 років. 
 11 грудня 1967 року С.А.Ковпак помер. 
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                                              *  *  * 
Одиниця обліку № 158 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Я живу в этом городе”  ( 20.07.2001 р.) 
Редактор: О.Махонько 
Режисер: О.Клименко 
Час демонстрування : 10 хвилин 00 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Юрій Спірідонов – колишній журналіст, що працював на обласному 
телебаченні, розповідає про Івана Микитовича Кожедуба.  Іван Микитович Кожедуб, 
Тричі Герой Радянського Союзу, орденоносець – це гордість нашої держави, області і 
міста. У місті обов’язково треба поставити пам’ятник Герою. Жителі міста і їх нащадки 
повинні пам’ятати ім’я героя. 
                             
 
 
                                          *  *  * 
Одиниця обліку № 159 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Земляки” ( Д.М.Чечулін)      ( 29.01.2002 р.) 
Редактор: О.Кугук 
Режисер: О.Шептунова 
Час демонстрування : 12хвилин 00 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Дмитро Миколайович Чечулін – видатний архітектор, академік, колишній 
головний архітектор Москви. Народився 23 серпня 1901 р. в м. Шостка. У краєзнавчому 
музеї м. Шостки відкрито виставку Д.Чечуліна. В юності він працював на Шосткінському 
пороховому заводі, навчався на хімічному відділенні заводського політехнікуму. З 
раннього віку виявилися здібності до малювання. З роками ці здібності розвинулися. 
Пізніше Дмитро вступає до Московського художнього вищого навчального закладу 
(Хутемаз). У 1930 він закінчує навчання і отримує диплом архітектора. Працює 
архітектором в різних організаціях, займає різні посади. З 1945 по 1950 рр. працював 
головним архітектором Москви. За роки життя і діяльності вніс великий вклад у справу 
розвитку архітектури міста і країни. Дмитро Миколайович помер у Москві у 1981 році. 
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                                                *  *  * 
Одиниця обліку № 160 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “По сходинках сторіч” (про В.П.Щербаня)     ( 2001 р.) 
Редактор: О.Макарський 
Режисер: О. Махонько 
Час демонстрування : 33 хвилин 00 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Рай – містечко Чернігівської єпархії в 25 км від Кролевця – місто де народився 
В.П.Щербань. На Сумському цвинтарі є могили Щербанів. Архівні дані свідчать, що 
вони   були далекими родичами В.П. Щербаня. 
18 липня 1924 р. у родині Щербанів народилася дитина – син Петро, батько Володимира 
Щербаня. Директор державного архіву Л.Я.Заїка розповідає про те, як працювали 
архівісти над родовідом Щербанів. Історія роду В.П.Щербаня налічує понад 300 років. 
 Батько Володимира Петровича Щербаня помер у 1997 році в Донецьку. У 
Володимира Петровича є син Артем та онук Арсеній. 
 
                                                      *  *  * 
Одиниця обліку № 161 
Одиниця зберігання № 20 
Назва: “Підкорювачі вершин” (“Абалаківці”)    ( 10.04.2002 р.) 
Редактор: Л.Чугай 
Режисер: О. Шептунова 
Час демонстрування : 21 хвилин 45 секунд 
Виробництво: Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Віра Андріївна Паненко – тренер клубу, альпіністка з великим стажем. 
Зібралося багато любителів альпінізму бажаючих зробити спробу підкорити гору 
Говерла, що у Карпатах. Були представники з Білорусії, України. Але лише  членам 
Сумського клубу “Абалаківців”  підкорилася гора Говерла. І новий  2002 рік  вони 
зустріли у Карпатах. У 2003 році спортивному клубу “Абалаківці” виповнюється 40 
років. У Сумах є музей альпінізму. У ньому зібрано біля 6 тис. експонатів. 
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                                              *   *   * 
Одиниця  обліку  №  162 
Одиниця  зберігання  № 21 
Назва :”  Депутатський час” ( 12.03.2001 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : В.Лапченко 
Час  демонстрування : 17 хвилин  37 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 У період з 2001 по 2002 роки відбулися пленарні засідання  сесії в багатьох 
районах області. Один з інформаційних днів був проведений у Білопільському районі. 
Заступник голови обласної ради Юрій Добровольський.  розповідає про роботу 
працівників  сільського господарства області. У проведенні інформаційних днів беруть 
участь голови міських та сільських рад, на засіданнях вирішуються  різні питання  та 
проблеми, відбувається обмін досвідом роботи, обговорюються питання сплати податків 
за  землю. 
 Ольга Ліскова – заступник начальника обласного управління юстиції - 
ознайомила присутніх з  правовими питаннями, що виникають останнім часом в різних 
господарствах. 
 
 
 
 
 
                                                 *   *   * 
Одиниця  обліку  №  163 
Одиниця  зберігання  № 21 
Назва :”  Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення ” 
                 ( Охтирський район)     ( 26.03. 2001 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 16 хвилин 10 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 В Охтирському районі проживає 12 тисяч людей похилого віку, з них  – 800 
пенсіонерів. Діють  4 будинки інтернати. У Чернеччинській сільській раді – відкрито 
перший в області сільський територіальний центр. Цей центр обслуговує біля 80 селян 
вдома. Співробітники центру допомагають оформлювати пенсії,  надають допомогу у 
введені господарства малозабезпеченим сім’ям, а також матеріальну допомогу 
малозабезпеченим громадянам. Знімальна група побувала  у Груньській сільській раді,  в 
Охтирці, де ознайомилася з питаннями соціального захисту населення. 
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                                                *   *   * 
Одиниця  обліку  №  164 
Одиниця  зберігання  № 21 
Назва :”  Пряма мова. Прямий  ефір ”  М. А.Берфман  ( 2001 р.) 
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О.Махонько 
Час  демонстрування :55  хвилин 05 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Тема розмови: 10 років Незалежності. Марк Абрамович відповідає на 
запитання телеглядачів, які надійшли до телерадіокомпанії.  М.Берфман обирався по 
виборчому округу м. Глухова. Він періодично  зустрічається зі своїми виборцями, 
цікавиться їх проблемами, допомагає їх  вирішувати. М. Берфман розповідає про роботу 
обласної ради, хід приватизації на селі, рівень оплати та надання  комунальних послуг в 
м. Суми. 
 
 
 
 
                                              *   *   * 
Одиниця  обліку  №  165 
Одиниця  зберігання  № 21 
Назва :”  Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення ” 
                 ( м.Білгород)     ( 22  червня  2001 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 16 хвилин 44 секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Передачу присвячено зустрічі і  обміну  досвідом   депутатів   Сумської 
обласної  ради та  депутатів Бєлгородської обласної думи. У  Бєлгороді  гостей із Сум 
зустрічали хлібом – сіллю. Сумчани відвідали дзвіницю, музей та інші архітектурні 
пам’ятки. Відбулося  спільне засідання Сумської обласної ради і обласної думи 
бєлгородщини. Обговорювалися  і вирішувалися різні питання і проблеми сьогодення. 
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                                                   *   *   * 
Одиниця  обліку  №  166 
Одиниця  зберігання  № 21 
Назва :”  Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення ” 
                 ( смт. Липова Долина)   ( 26.09. 2001 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 10 хвилин 55 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
  
 Мешканці і керівництво с. Беєве. Липово – Долинського району  намагаються 
зробити все, щоб село було гарним, красивим. Висаджуються квіти, реставрується 
церква, магазини, школа. В с. Беєве є все необхідне для нормального життя: школа, 
дитячий садок, будинок культури, магазини. Жителі села працюють і вчасно отримують 
заробітну плату. 
 
 
 
                                                   *   *   * 
Одиниця  обліку  №  167 
Одиниця  зберігання  № 21 
Назва :”  Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення ” 
                 ( Глухівський  район. Слоутська сільська рада)     ( 2001 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 13 хвилин 16 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Сільський голова с. Слоут   Олександра Костюченко. Мешканці села 
полюбляють народну пісню, займаються спортом.  Селяни намагаються зберегти  
традиції народної пісні. В селі є церква, в яку ходять  не тільки літні люди, але й молодь. 
В житті селян як завжди, виникають проблеми, але сільський голова намагається  
позитивно вирішити проблеми села. 
 
 
 
                                             
 
 
 
                                            
 
 

48 
                                                    



*  *  * 
Одиниця  обліку  №  168 
Одиниця  зберігання  № 21 
Назва :”  Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення ” 
                 ( Тростянецький  район)    ( 19.10. 2000 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : О. Федірко 
Час  демонстрування : 12 хвилин   24  секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Промисловість  Тростянецького району працює добре, сільські господарства  
намагаються вчасно посіяти та  зібрати врожай. Микола Березін – голова Тростянецької 
райдержадміністрації та райради – намагається  вирішувати питання  по благоустрою 
міста, обслуговування населення району всім необхідним. 
 
 
 
 
                                                     *  *  * 
Одиниця  обліку  №  169 
Одиниця  зберігання  № 21 
Назва :”  Обласна рада: досвід і проблеми. Соціальний захист населення ” 
                 ( Роменський  район. Зарудянська сільська рада )    ( 2000 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : А.Геращенко 
Час  демонстрування : 13 хвилин 00 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Олександр Чорнобук – зарудянський сільський голова. Зараз це  село одне з 
найперших у районі по виконанню сільськогосподарських робіт. Люди почали вчасно 
отримувати заробітну плату та пенсії. В селі є  бібліотека. Мешканці села з задоволенням 
відвідують бібліотеку, читають книжки, розширюють світогляд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 

 
                                                *   *   * 
Одиниця  обліку  №  170 
Одиниця  зберігання  № 21 
Назва :”  Вибори – 2002 ”   блок “Яблуко”( Микола Жмурко)  ( лютий 2002 р.)       
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : А. Геращенко 
Час  демонстрування : 09 хвилин   35 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Кандидат в  депутати  по  160 – му виборчому округу м. Глухова Микола 
Жмурко розповідає про роботу підприємств Глухова, Ямполя, Кролевця.  Кандидат у 
своїй передвиборній програмі основну увагу приділяє вирішенню соціальних проблем 
жителів села, підняття мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії та іншим 
питанням. 
 
 
 
                                                      *  *  * 
Одиниця  обліку  №  171 
Одиниця  зберігання  № 21 
Назва :”  Вибори – 2002 “ блок “За Єдину Україну” (Юрій Жарков)                
Редактор :  І.Андріянова 
Режисер : А.Геращенко 
Час  демонстрування : 17 хвилин    23   секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Юрій Жарков – координатор обласних організацій, політичних партій 
виборчого блоку   “ За Єдину Україну”. В цей блок входять 5 партій: 

 партія регіонів; 
 промисловців і підприємців; 
 аграрна партія; 
 трудова Україна; 
 народно – демократична партія. 

Лідерами блоку є – Володимир Літвін, Анатолій Кінах, Катерина Ващук, Володимир 
Бойко, Віктор Скопенко. 
 Презентація блоку “За Єдину Україну” пройшла 9 лютого у приміщенні театру  
ім. М. С. Щепкіна. 
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                                              *  *  * 
Одиниця  обліку  №  172 
Одиниця  зберігання  № 22 
Назва :” Провінція”   ( В.Чернеччина) Сумського району    (  24.04.01 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 18 хвилин 45 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Село  Велика Чернеччина знаходиться поблизу обласного центру. Жителі села 
вважають себе сумчанами. В селі В.Чернеччина є гарна школа, де середню освіту 
здобувають навіть діти із Сум. В селі є криниця з “живою водою”. Місцеві жителі, а 
також сумчани і жителі інших міст приїжджають сюди за джерельною водою. Село 
багате обдарованими особистостями. Тут живе сім’я  Анатолія та Надії Зацарних. 
Анатолій – художник - самоучка. Він займається чеканкою, ліпленням та таким  
рідкісним видом мистецтва, як гіпсова скульптура. Раніше Анатолій Зацарний працював 
у Сумському побутовому комбінаті. Зараз він працює вдома. Його творіння 
користуються попитом. Надія Іванівна – вихователь дитячого садка. 
 В селі також живуть сім’ї, що переїхали сюди з міста Суми. Одна з них це – 
Пімоненки - Лідія та  Сергій. В їх сім’ї 10 дітей. Батько працює, сім’я обробляє город і 
цим вони живуть. Найстаршій дитині 17 років, а найменшому хлопчику 10 місяців. Це 
сім’я дуже весела, дружна, живе в злагоді, мирі. Діти виховуються в Християнській вірі. 

 
                                                    *  *  * 
Одиниця  обліку  №  173 
Одиниця  зберігання  № 22 
Назва :” Провінція”   ( с. Грунь ) Охтирського району     ( 14.05.01 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 19 хвилин   30  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

с. Грунь Охтирського району – це  батьківщина відомого класика гумору 
Остапа Вишні. Ще до революції село входило до Зиньківського повіту Полтавської 
губернії, потім це був Груньський район, Полтавської області, який з часом перейшов у 
підпорядкування Харківської області. З 1959 року село стало відноситися до 
Охтирського району Сумської області. 
 Будинок в якому у 1889 році народився, а потім жив Остап Вишня  нажаль, не 
зберігся до нашого часу. Батько  Остапа Вишні родом з Лебединського району.  

У центрі села розташований музей О. Вишні ( Павла Михайловича Губенка) . У 
сім’ї Губенків виховувалось 17 дітей. У село часто приїжджає  племінник Остапа Вишні 
– Ігор Тимофійович Корж. Ігор Тимофійович із своєю дружиною живуть у Білорусії, у 
Мінську, але вони  кожен рік приїжджають на батьківщину. 

Ще один нащадок сім’ї Губенків – гуморист Василь Чичвянський , старший 
брат Остапа Вишні. Жителі села дуже полюбляють співати пісні. А ще живе в селі любов 
до книги, діє сільська бібліотека. 
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                                            *  *  * 
Одиниця  обліку  №  174 
Одиниця  зберігання  № 22 
Назва :  “Ромни – місто - легенда”      ( 03.07.01 р.) 
Редактор : Л. Малько 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 14 хвилин 15 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 

 
м. Ромни святкує свій  ювілейний день народження – 1100 – річний з дня 

заснування міста. З приходом нового мера Миколи Лаврика, місто Ромни змінилося. 
Відремонтовано дороги, наведено порядок і чистоту. У місті проживає 53 тисячі чоловік. 
Більшість з них прийшли в цей день на свято. На святі було багато гостей з обласного 
центру, гості з Санкт – Петербурга, Москви. Як і в багатьох містах області, в Ромнах є 
почесні громадяни міста – це Веніамін Щербаков та Тетяна Неліна,  вони ветерани війни. 

 
 
                                            *  *  * 
Одиниця  обліку  №  175 
Одиниця  зберігання  № 22 
Назва :” Провінція”   ( м. Ромни)     ( 18. 10.01 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 20 хвилин 30 секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Ромни одне з найдавніших міст не тільки Сумської області, але й України. Воно 
відоме Еллінським оптовим ярмарком, який з кінця 17 століття  щорічно проводиться в 
місті. 
 На початку 19 століття у Ромнах працювала одна з найпотужніших тютюнових 
фабрик.  Ромни також славляться своїми козаками. Роменський краєзнавчий музей – одна 
з найбагатших скарбниць в Україні. Музей  має цікаві  унікальні  експонати. У музеї є 
музикальний інструмент – “торба”, який належав Т.Г.Шевченку.  Ромни багаті  
талановитими особистостями, серед них є люди  з особливими потребами (інваліди). На 
передодні свята місто стала прикрашати  альтанка, що символізує красоту, багатство 
міста. 
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                                               *  *  * 
Одиниця  обліку  №  176 
Одиниця  зберігання  № 22 
Назва : “ Ромни – 1100 років”     ( 20.09.02 р.) 
Редактор : Н.Соніна 
Режисер : О.Скрипняк 
Час  демонстрування : 11 хвилин 00  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
  

“ Репортаж про святкування 1100 –літнього ювілею міста Ромен” 
15 вересня місто святкувало свій ювілей. На ювілей міста прибули гості із різних країн 
світу. Свято відбулося на площі Т.Шевченка. На святковому концерті виступали 
самодіяльні колективи, ветерани та інші колективи міста та області. 
 
 
                                                *  *  * 
Одиниця  обліку  №  177 
Одиниця  зберігання  № 22 
Назва : “ Знакомьтесь: Сумщина” (рос.вариант)   ( 2002 р.) 
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 25 хвилин   05  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Сумська область за віком молода. Область нещодавно відмітила своє 60 – 
річчя.  Путивль –  найдавніше місто області, відоме ще з часів написання  “Слова о полку 
Ігоревім”. Це саме тут за Ігорем плакала його дружина Ярославна. У свій час на 
території Сумщини розташувався полк Петра 1, напередодні Полтавської битви, а також 
гусари Охтирського полку. Наші земляки – Денис Давидов, герої Великої Вітчизняної 
війни  Іван Кожедуб, С.А.Ковпак, П.Рибалко, К.Зеленко. 
Сумщина завжди славилася своїми талановитими людьми. У Глухові була відкрита 
перша в Росії музична школа, яка готувала співаків та музикантів  для придворної капели 
в Петербурзі. Її вихованці стали відомими діячами російської культури. Серед них 
Максим Березовський, Дмитро Бортнянський. 
 Особливе місце Сумщина займає на карті художнього авангарду. Засновником 
російського футуризму був Давид Бурлюк, відомим графіком став Георгій Нарвут. 
Відомі всім український Пікассо – Олександр Богомазов, скульптор та режисер Іван  
Кавалерідзе, архітектор Дмитро Чечулін.  
            Сумська земля багата природними ресурсами. На Сумщині з давніх  часів 
проводяться ярмарки. У 1896 році за ініціативою Харитоненка  у Сумах створено 
“Анонімне товариство Бельгійська машинобудівна майстерня”, пізніше це товариство по 
виготовленню продукції для нафтової, газової промисловості мало назву СМПО ім. 
Фрунзе, зараз це акціонерне товариство. Охтирське нафто – газобудівне підприємство 
дає до 50% продукції по Україні. Підприємство “Свема” зараз виготовляє продукцію для 
медичної галузі. 
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 Ромни – відоме всім своєю гардинно – тюлевою фабрикою та підприємством  
“Талан”, що виготовляє взуття. Підприємства Сумщини уклали партнерські договори  з 
підприємствами Росії  про співпрацю. І таким чином ці підприємства виживають, 
продовжують працювати у ці нестабільні часи. 

У Сумах пройшли дитячі роки видатного  діяча  російської культури Михайла 
Семеновича Щепкіна. Його ім’я зараз носить Сумський обласний театр драми та 
музичної комедії. З Сумщиною пов’язані такі відомі імена композиторів  
П.І.Чайковського, С.В.Рахманінова, художника  І.М.Крамського, письменників 
А.П.Чехова,  Ф.М.Достоєвського. 
 
 
                                               *  *  * 
Одиниця  обліку  №  178 
Одиниця  зберігання  № 22 
Назва : “ м. Конотоп”    ( 2002 р.) 
Редактор : І.Богданова 
Режисер : О. Шевченко 
Час  демонстрування : 14  хвилин   01  секунда 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія     
 
 Конотоп є візитною карткою не лише Сумської області, а й всієї України. 
Конотоп розташований     на берегах річок  Єлець і Куколка. З давніх часів  місто відоме, 
як великий залізничний  вузол. У Конотопі розташований 9 - й транспортний залізничний 
вузол. Він забезпечує вантажні та пасажирські перевезення   у різних напрямках. 
  Перша згадка про Конотоп датується 1634 роком. Назва міста пішла від назви 
річки Конотопка. Історія Конотопа пов’язана з іменами  генерала - ад’ютанта Михайла  
Драгомирова – героя битви за Шипку. Місто також прославили земляки: Андрій Кандиба, 
Григорій Костянецький – герої Кримських походів, Олександр Лазаревський – видатний 
історик, Григорій Давидовський – композитор.         
 Основними галузями виробництва міста є – машинобудування, харчова та легка 
промисловості.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
                                             *  *  * 



Одиниця  обліку  №  179 
Одиниця  зберігання  № 22 
Назва : “ Ромни. Історія 11 – ти віків”   ( 2002 р.) 
Редактор : О. Кириленко 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 18  хвилин   55  секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Територія міста Ромни була заселена з давніх часів, про це свідчать численні 
пам’ятки кам’яного та  бронзового віків. У перше місто під назвою Ромен згадується в 
автобіографічному творі – заповіті князя Володимира Мономаха “Повчання дітям”, 
датованого 1096 роком. У 60 роках 17 століття Ромен було основним центром 
місцезнаходження козацької артилерії. Культурна історія міста пов’язана з іменами 
композитора Глінки, талановитого актора М.С. Щепкіна, який виступав на сцені 
тутешнього театру. 
 У 18 столітті місто стало значним центром з вирощування та переробки 
тютюну. Появу тютюну на Роменщині зв’язують з ім’ям князів Вишневецьких. У 1835 
році на роменщині заснований механічний завод. На початку 20 століття в місті 
нараховувалось більше 40 підприємств, діяло 3 банки. У 1911 році побудовано 
телефонну станцію, а у 1914 році електростанцію.  
 Роменська державна хорова капела ім. Леонтовича з давніх часів славилась на 
всю Україну, її традиції продовжує заслужений народний хор Будинку культури. 
Постійним учасником хору був уродженець Ромен  С.Й.Шкурат. Він також був 
талановитим актором. Знявся в багатьох фільмах, таких як : “Чапаєв”, “ Бій”, “ Земля” та 
інші. Пишаються роменці своїми відомими земляками діячами культури, літератури, 
мистецтва. Це академіки Борисяк, видатний мовознавець Фортенін, доярка   М.Х. 
Савченко,  літератори Борис Антоненко – Давидович, Дмитро Білоус та інші. 

Сучасні Ромни є провідним центром Сумщини. 
 
                                                    *  *  * 
Одиниця  обліку  №  180 
Одиниця  зберігання  № 22 
Назва : “ Провінція” ( с. Михайлівка) Лебединського району   (Капніст)  ( 2002 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Клименко, О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 13 хвилин   20   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Ще й до нині у центрі села Михайлівка знаходиться садиба графів Капністів. 
Протягом 18 – 19 століття садиба переходила від одного власника до іншого. Капніст зі 
своїм сином відновили садибу. Багатьом старожилам села Михайлівки родина Капністів 
запам’яталася меценатством. У 1918 році маєток Капністів  згорів, була знищена 
картинна галерея. Але деякі картини уціліли і знаходяться зараз у Лебединському 
краєзнавчому музеї. Зараз у цьому маєтку живе молода сім’я. 
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У селі багато жінок займаються вишиванням рушників, килимів. Одна з таких майстринь 
Поліна Ткаченко. 
 
 
 
                                             
                                                  *  *  * 
Одиниця  обліку  №  181 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Скарби нетлінні” ( про  бібліотеку ім. Т. Шевченка) ( 27.09.01 р.) 
Редактор : С.Кузьменко  
Режисер : М.Авраменко 
Час  демонстрування : 16  хвилин   30   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Бібліотека ім. Т. Шевченка була заснована у 1950 році. У її фондах представлені 
різні спектри наукової, методичної, художньої літератури. Зараз бібліотека працює за 
різними програмами: 
1 програма – це допомога школярам та дітям 
2 програма – на  допомогу органам самоврядування. 

В бібліотеці регулярно проводяться літературно – музичні вечори. Бібліотека 
обслуговує біля 65 тис. читачів за рік. У минулому році бібліотека для своїх читачів 
закупила множувальну техніку – ксерокс. Для співробітників бібліотеки були придбані 
комп’ютери. Бібліотечна система міста налічує 19 бібліотек, серед яких 18 філій в різних 
районах міста Суми. Вони охоплюють увесь обласний центр. Працює тут 180 
бібліотечних працівників. 

 
 
                                                 *  *  * 
Одиниця  обліку  №  182 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Вітання Л.Д.Кучми з нагоди відкриття стадіону “ Ювілейний”   
          ( 22.09.01 р.) 
Редактор : І.Андреянова 
Режисер : О.Клименко 
Час  демонстрування : 02  хвилини   00   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 З нагоди 60 – річчя партизанського руху до Сум завітав Президент України 
Л.Д.Кучма. Президент відвідав Путивль – місто, де починався партизанський рух. Кучма 
привітав всіх  мешканців Путивля з ювілеєм. Президент України  передав свої  вітання зі 
святом з нагоди  відкриття стадіону “Ювілейний” у м. Суми.  
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                                                 *  *  * 
Одиниця  обліку  №  183 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Скорботна велич”  ( про Мовчанський монастир) м. Путивль  ( 12.11.01 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Махонько 
Час  демонстрування : 32  хвилини   50   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 У  роки революції 1917 року  Мовчанський монастир був зруйнований. Отець 
Герман, настоятель цього храму, сподівається знов відновити його діяльність. За давнім 
літописом  Мовчансько – Печерська  пустинь заснована у 1240 році. Вважається, що 
печери розташовані у 3 яруси, але багато з них залишаються засипаними ще з років 
війни. 
 У роки війни на території монастиря був розташований  табір військово – 
полонених. Жителі села  Нова Слобода розповіли, що монастир був зруйнований у 60 
роках XX століття. Протягом останніх років відбувається  процес відновлення  
монастиря. Вже відремонтовано дорогу до храму, підведено воду. У відбудові 
Софронієвської пустині  допомагають районна державна адміністрація та сільська рада. 
  
 
 
 
 
                                                 *  *  * 
Одиниця  обліку  №  184 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Роман року ”  Іван Головченко  ( 25.01.02 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Шевченко 
Час  демонстрування : 14  хвилин   20   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
                   

У Івана Петровича Головченка вийшов у світ новий роман “Злочин без по 
кари”. Цей роман був визнаний найкращім романом року. Світ побачили вже дві книги 
автора : “Обійми привида”, “Агонія”. Всі три книги присвячені проблемам села, що 
доведене політичною системою до межі духовного занепаду. 
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                                                *  *  * 
Одиниця  обліку  №  185 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Місто в стилі євро ”   ( 06.02.02 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 11  хвилин   25   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
             

Два роки тому розпочалася перебудова вулиці Соборної. На той час мало хто 
вірив у  зміни  на краще. Пройшло небагато часу і вулицю  не впізнати. Відремонтовано 
фасади будівель, тротуари. Після реконструкції  вулиця  Соборна стала улюбленим 
місцем для прогулянок сумчан та гостей міста. 
 
 
                                           *  *  * 
Одиниця  обліку  №  186 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Як стати офіцером ” ( 22.02.02 р.) 
Редактор : О.Шелест 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 11  хвилин   05   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 У 2000 р. Сумський інститут артилерії ім.Б. Хмельницького відзначив своє 100 
– річчя. Спочатку інститут називався військовим артилерійським училищем, а с 1995 р. 
він став інститутом артилерії і ракетних військ  Держуніверситету.  Зараз в інституті 
навчається біля 1000 курсантів. У 2001 році створена кафедра ракетно – артилерійської 
розвідки. Курсанти інституту підвищують свої знання на різних кафедрах, а в 
баскетбольному центрі “Олімп”, який знаходиться на території інституту, здійснюють 
фізичну підготовку майбутніх  молодих офіцерів. 
 
            *  *  * 
Одиниця  обліку  №  187 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Ромни подають приклад ”   ( 31.01.02 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 13  хвилин   52   секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
          За останні роки місто Ромни дуже змінилося. Житлово – комунальне 
підприємство міста  займається ремонтом шляхів, приміщень, під’їздів. Люди сплачують 
за комунальні послуги вчасно і у свою чергу, відчувають увагу та турботу. Завдяки 
вчасній сплаті за комунальні послуги місто розквітає.   
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                                                    *  *  * 
Одиниця  обліку  №  188 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Самоцвіти Сумщини ”  (губернаторський бал)  ( 17.01.02 р.) 
Редактор : О.Кириленко 
Режисер : О. Шевченко 
Час  демонстрування : 22  хвилини   48   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

12 січня відбувся традиційний новорічний бал “Самоцвіти Сумщини”. Свято 
проходило в театрі. ім. М. С. Щепкіна. На свято були запрошені всі голови районів, 
кращі виробничники, переможці конкурсів кращого за професією, представники 
громадських організацій та партій, духовенство. З вітальним словом до присутніх 
звернувся голова облдержадміністрації В.П.Щербань. Він вручає номінантам в різних 
сферах діяльності   почесні грамоти і відзнаки за заслуги. 
 Поздоровляли зі святом Сумчан гості з Курської області. На святі були 
присутні також і зірки естради. 
 
 
 
                                                     *  *  * 
Одиниця  обліку  №  189 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Вам салютує Сумщина ”  (до дня Перемоги)   ( 10.05.02 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 15  хвилин   45   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Святкується  57 річниця Перемоги  над ніциськими загарбниками. Це свято 
з’єднує багатьох людей, різних за віком, національністю, поглядами. В цей день – 9 
травня – ветерани представники місцевої влади, мешканці та гості міста покладають 
квіти до монументу Вічної пам’яті. Саме в цей день всі люди згадують про своїх рідних, 
близьких, які не повернулися з війни, шанують ветеранів Великої Вітчизняної війни. 
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                                               *  *  * 
Одиниця  обліку  №  190 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Роменська мадонна” з циклу “ Земляки” про О.Деревську  ( 5 .05.02 р.) 
Редактор : Л.Малько 
Режисер : О. Шевченко 
Час  демонстрування : 20  хвилин   22   секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Розповідь про славну жінку мати – героїню Олександру Аврамівну  Деревську. 
Останні 10 років свого життя вона мешкала в Ромнах. З 1918 року Олександра Деревська 
збирала навколо себе сиріт, доглядала, оберігала від лиха, виводила в люди. Діти 
Деревської живуть по всьому світу. Дітей було більше 60. Зараз в Ромнах проживає 
найменша донька Деревської – Катерина ( 1949 р. народження). Останні роки Олександра 
Аврамівна дуже хворіла. У 1959 р. Деревська померла. В цей день, тут на Роменщині 
зібралися її діти з родинами, щоб вшанувати пам’ять матері – жінки – героїні. 
 
 
 
 
                                          *  *  * 
Одиниця  обліку  №  191 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва : “ Сумщина пишається ” ( Ада Роговцева)  ( 2002 р.)   
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 01 хвилина   11   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Ада Миколаївна Роговцева уродженка Сумської області. Вона  багато років 
творчого життя віддала Українському драматичному театру. Її ім’я відоме в усьому світі, 
як талановитої  актриси театру і кіно. Вона зіграла головні ролі у фільмах “Салют Марії”, 
“ Вічний поклик”, “Приборкання вогню”. Аді Роговцевій присвоєне звання  Народної 
актриси Радянського Союзу. Вона провідна актриса театру, нею зіграно безліч цікавих і 
неповторних театральних спектаклів. 
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                                              *  *  * 
Одиниця  обліку  №  192 
Одиниця  зберігання  № 23 
Назва :  з циклу “ Земляки ” ( Д.Бурлюк)    ( 15.10.02 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Шевченко 
Час  демонстрування : 11  хвилин   25   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Давид Давидович Бурлюк –  батько російського футуризму та художник, 
радікал і бунтар. Родом він із Сумської області. Творчість художника викликає 
захоплення і в наш час. Його твори оригінальні і неповторні. У 2002 році святкується 
ювілей – 120 річчя від дня народження митця. 
 Народився Бурлюк у 1882 році. Сім’я Бурлюків довгий час мешкала в  
с. Рябушки Лебединського району. Давид Бурлюк Навчався в Петербурзі, потім в 
Мюнхені.  Змолоду він був талановитою і обдарованою людиною, знав багато мов. Він 
був одним з перших засновників російсько – українських творчих об’єднань художників. 
У 1910 році Бурлюк визнаний світом як батько російського футуризму. 
 1 березня 1922 року Бурлюк опинився у Нью – Йорку. Де і прожив до кінця 
свого життя.  15 січня 1967 року Д.Бурлюк помер. 
 
 
                                                  *  *  * 
Одиниця  обліку  №  193 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “Вибори – 2002”. Блок “ За  Єдину Україну”    ( 10.02.02 р.) 
Редактор : Н.Соніна 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 15  хвилин   40   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Блок “За Єдину Україну” об’єднав багато партій. Серед них: 

- аграрна партія України; 
- народно – демократична партія; 
- партія промисловців і підприємців; 
- партія регіонів; 
- політична партія “Трудова Україна”. 

Цей блок підтримує більше 2,5 тисяч  з усієї України. На презентацію блоку 
зібралися представники виконавчої влади області, органів місцевого 
самоврядування, лідери обласних та міських політичних партій,  

депутати  міських, селищних та районних рад та багато інших представників 
суспільства.  
 Перед присутніми в залі виступали представники партій, які ввійшли до блоку 
“За Єдину Україну”. 
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                                               *  *  * 
Одиниця  обліку  №  194 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ На тему дня”  Володимир Литвин   ( 22.02.02 р.) 
Редактор : Л.Чугай 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 24  хвилини   30   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
  У Києві пройшла прес-конференція  глави адміністрації Президента України  
Володимира Литвина. Литвин презентував програму дії блоку   “ За  Єдину Україну”. 
Володимир Литвин розповідав про свою  зустріч  з  президентом Росії Володимиром 
Путіним. У ході зустрічі з’ясувалося багато суттєвих питань.  Зустріч з президентом Росії 
тривала 5 годин. Володимир Литвин вважає, що нинішні вибори будуть відкритими, 
чесними і демократичними. Голова адміністрації Президента  відповів на цілий ряд  
запитань різної тематики. 
 
 
                                                *  *  * 
Одиниця  обліку  №  195 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  блок “Наша Україна”   ( 10.02.02 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 16  хвилин   45   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 9 лютого розпочався новий етап передвиборної кампанії. З цього часу кандидати 
в депутати Верховної ради України мають 50 днів на проведення агітаційно – 
пропагандистських заходів. Зустріч представників блоку “Наша Україна” відбулася у 
будинку профспілок. У прес – конференції взяв участь голова ліберальної партії України, 
представник центрального виборчого штабу Віктора Ющенка “Наша Україна” 
Володимир Петрович Щербань. Пріоритет блоку в відновленні європейських традицій 
розвитку особистостей, запровадження моральних та прозорих взаємин у суспільстві, 
залучення молоді до  
підприємницької діяльності. Особливу увагу на прес – конференції приділялося питанню 
захисту сільського товаровиробника. 
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                                             *  *  * 
Одиниця  обліку  №  196 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ Нова редакція закону”  ( 28.01.02 р.) 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 09  хвилин   50   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 У Києві відбувся семінар для редакторів, кореспондентів радіо, телебачення, 
газет. Він мав назву: “Громадськість та регіональні засоби масової інформації за прозорі 
і справедливі вибори до Верховної Ради України”. У семінарі брали участь члени 
центральної виборчої комісії Олександр Нельма, адвокат Наталія Петрова, голова спілки 
журналістів України Ігор Любченко. Слухачів семінару ознайомили з порядком 
проведення виборів. Повідомляли про те, що кожен кандидат матиме від 10 до 20 хвилин 
ефірного часу на телебаченні для ознайомлення з виборцями та повідомленням основних 
положень своєї передвиборної платформи. 
 
 
                                                *  *  * 
Одиниця  обліку  №  197 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ 515282” ( політичні партії)   ( 01.11.01 р.) 
Редактор : І.Богданова 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 26  хвилин   52   секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
         515282  жителя Сумщини висловилися в підтримку діяльності голови 
облдержадміністрації В.П.Щербаня   в ході опитування, яке проводилося в області. Після 
збору підписів відбувся діалог партій, громадських організацій і губернатора. Засідання 
пройшло за круглим столом. Виступали представники багатьох політичних партій, 
об’єднань, також губернатор В.П.Щербань та інші представники влади. На зборах 
присутні висловлювали різні думки. 
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                                              *  *  * 
Одиниця  обліку  №  198 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ Прес – конференція кандидата на посаду міського голови 
                  Анатолія Бондаря”           ( 12.02.02 р.) 
Редактор : Л.Кириленко 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 09  хвилин   35   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Анатолій Бондар - кандидат на посаду міського голови зустрівся з журналістами 
і висловив подяку усім підприємствам міста, які підтримали його, як кандидата на цю 
посаду. Присутні ставили Анатолію Бондарю  багато запитань різної тематики. Відповіді 
були повні і компетентні.  
 
 
                                              *  *  * 
Одиниця обліку № 199  
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ Єдина Сумщина – Єдина Україна – концерт і привітання передвиборної партії        
“За Єдину Україну”     ( 2002 р.) 
Редактор : Л.Кириленко 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 31  хвилина   30   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 У концерті взяли участь кращі самодіяльні колективи Сумщини. Перед 
мікрофоном виступив голова обласного виборчого штабу блоку  “ За Єдину Україну” 
Микола Андрієнко, голова Сумської облдержадміністрації Володимир Щербань, прем’єр 
- міністр України Анатолій Кінах. На святі поздоровляли і вручали почесні грамоти і 
медалі кращим людям Сумщини. Свято продовжувалося виступом народного 
танцювального колективу училища культури і мистецтва  
ім. М. Бортнянського. Потім на сцені були самодіяльні колективи міста. Свято 
завершилося виступом зірки естради С.Ротару. 
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                                                 *  *  * 
Одиниця  обліку  №  200                                                  
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ Вчора. Сьогодні. Завтра. ( спец. випуск) блок Юлії Тимошенко                                              
Редактор : Р. Стоян 
Режисер : В.Лапченко 
Час  демонстрування : 1  хвилина   15   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 До блоку Юлії Тимошенко увійшли: 

- партія “Всеукраїнське об’єднання Батьківщина”; 
- українська народна партія “Собор”; 
- українська соціал – демократична партія; 
- українська республіканська партія. 

 
Юлія Тимошенко ознайомила присутніх виборців зі своєю програмою, відповіла на ряд 
запитань. 
 
 
    
                                                 *  *  * 
Одиниця  обліку  №  201 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ Вчора. Сьогодні. Завтра. ( спец. випуск) Візит посла Великобританії в  
                 Україну напередодні виборів   ( 2002 р.) 
Редактор : І. Богданова 
Режисер : О. Брусовцов 
Час  демонстрування : 1  хвилина   42   секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Посол Великобританії Ролан Смітт зустрівся з виконуючим обов’язки першого 
заступника голови облдержадміністрації Олександром Верещагою. В ході бесіди посол 
зазначив, що метою його візиту  є ознайомлення з життям Сумщини, рівнем економіки, 
вивчення політичної ситуації напередодні виборів. 
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                                        *  *  *  
Одиниця  обліку  №  202 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ Вибори – 2002 ” ( Олександр Царенко – кандидат у народні депутати  
              по 159 виборчому округу.)         (  2002 р.) 
Редактор : І. Андреянова 
Режисер : О. Клименко 
Час  демонстрування : 8  хвилин   09   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Олександр  Царенко  родом із с. Кочерги, що на Путивльщині. Закінчив 
сільськогосподарську академію. 14 років працював у рідному селі головним інженером 
колгоспу. Зараз О.Царенко – доктор економічних наук, професор, ректор аграрного 
університету. В університеті навчається 7 тисяч студентів. В університеті є комп’ютерні 
класи, обчислювальна техніка, дослідні ділянки та багато іншого. Випускники по 
закінченню навчального закладу забезпечуються роботою. Налагоджені зв’язки з 
зарубіжними партнерами і більшість студентів проходять практику за кордоном , а деякі  
працюють там після закінчення вузу. 
 
 
 
 
                                            *  *  * 
Одиниця  обліку  №  203 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ Вибори - 2002” ( “партія справедливість”)   ( 5.03.02 р.) 
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 11  хвилин   53   секунди 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Іван Чиж – голова партії “ Справедливість” -  вважає,   що у житті повинна 
панувати справедливість. Треба чесно жити, будувати щасливе майбутнє. Партія ця 
молода, їй усього 2 роки. Вона об’єднала людей різних за професіями та поглядами, але 
мета у них одна – будівництво суспільства, в якому панує справедливість.  
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                                               *  *  * 
Одиниця  обліку  №  204 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ Вибори - 2002” ( “демократична партія України”)      
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 4  хвилини   18   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Борис Шевченко – голова Сумської обласної організації Демократичної партії 
України. Демократична партія України пропонує слідуючи  шляхи вирішення проблем: 

- поліпшення координації взаємодії між органами влади; 
- всесвітнє вирішення соціальних проблем;  
- зміна податкового законодавства; 
- найбільш прозоре вирішення проблем, що відбувається у владних структурах; 
- прискорення розвитку законодавчого процесу; 
- розвиток правової держави; 
- прийняття заходів декриміналізації нашого суспільства; 
- зменшення бюрократичного державного апарату. 

 
 
                                               *  *  * 
Одиниця  обліку  №  205 
Одиниця  зберігання  № 24 
Назва :  “ Вибори - 2002” ( Володимир Тропін) (КПУ) 
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 09  хвилин   58   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Володимир Тропін – кандидат у народні депутати України по 158 виборчому 
округу, член Комуністичної партії України. В.Тропін розповідає про  участь у розробці 
багатьох законопроектів, які вже були прийняті і діють. Він неодноразово зустрічався з 
представниками влади для вирішення глобальних проблем. Особливу увагу кандидат в 
депутати приділяв матеріальній підтримці галузі охорони здоров’я. Він надавав 
матеріальну допомогу госпіталю ветеранів війни, пологовому будинку, поліклініці № 2. 
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                                              *  *  * 
Одиниця  обліку  №  206 
Одиниця  зберігання  № 25 
Назва :  “ Вибори - 2002”  блок  “ЗУБР”  
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 20  хвилин   05   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 

Чародєєв Олександр Васильович – голова блоку ЗУБР ( За Україну, Білорусь, 
Росію). Народився у 1952 році в Донецьку, в сім’ї шахтаря. Трудову діяльність почав з 15 
років. Пройшов шлях від гірського майстра до головного інженера шахти. 
 Ще один представник блоку - Недригайло Валентин Михайлович – начальник 
штабу ЗУБР. Народився на Сумщині  у 1936 році. Закінчив академію МВС. Пройшов 
шлях від інспектора до першого заступника міністра внутрішніх справ України.  
 Цей блок виступає за союз трьох  держав. Представники цього блоку 
висловлюють свої пропозиції про зниження пенсійного віку у жінок до 50 років. Вони 
намагаються вирішити багато інших болючих питань. 
 
 
 
                                        *  *  * 
Одиниця  обліку  №  207 
Одиниця  зберігання  № 25 
Назва :  “ Вибори - 2002” блок “Озиме покоління” 
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 19  хвилин   00   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Микола Ситник ( Вересень) народився 40 років тому. Він жив з батьками у 
Київі, вчився на історичному факультеті Київського університету. Одружився Микола 
Вересень на третьому курсі університету на своїй однокурсниці. Після закінчення 
університету викладав історію, працював кореспондентом Бі Бі Сі  в Києві. Пізніше він 
перейшов працювати на телебачення. Вів передачу “Вікна в світ” потім “Табу”. У 2001 
році відзначалося 10 - річчя  його роботи, як журналіста. У Миколи Вересня дві доньки і 
він дуже хоче, щоб вони жили у демократичній, міцній, щасливій державі. 
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                                           *  *  * 
Одиниця  обліку  №  208 
Одиниця  зберігання  № 25 
Назва :  “ Вибори - 2002” Ігор Тесленко 
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 10  хвилин   05   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Ігор Тесленко є представником правління Акціонерного товариства відкритого 
типу “Аграрник”. Народився у 1968 році, працював на заводі 
 ім. М. В.Фрунзе, на підприємстві “Сумигазмаш”. Ігор Миколайович відвідує ветеранів, 
малозабезпечені сім’ї, допомагає їм матеріально. У своїй програмі він приділяє багато 
уваги питанням покращення життя сумчан. 
 
 
                                               *  *  * 
Одиниця  обліку  №  209 
Одиниця  зберігання  № 25 
Назва :  “ Вибори - 2002” блок “Батьківщина”  Юлії Тимошенко 
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 20  хвилин   25   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Представник блоку “Батьківщина” Іван Сідельник – голова Сумської обласної 
організації партії  Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” - виступає за підтримку 
лідера блоку Юлію Тимошенко. Він пояснює ситуацію, що склалася в країні. Юлія 
Тимошенко  ознайомлює виборців зі  своєю програмою, ділиться своїми планами, 
думками, перелічує всі партії, за які народ буде голосувати на виборах. 
 
 
                                            *  *  * 
Одиниця  обліку  №  210 
Одиниця  зберігання  № 25 
Назва :  “ Вибори - 2002”  Григорій Дашутін 
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 10  хвилин   05   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Григорій Дашутін – народний депутат України. До нього надходить багато 
листів від пенсіонерів з проханням допомогти. Він намагається допомагати тим, хто 
дійсно потребує допомоги. За його ініціативою відремонтовані дороги в області, 
оновлені церкви та  інше.  За 4 роки діяльності благодійного фонду “Благовіст”, який 
очолює Дашутін, до лікарень  міста було передано багато медичних препаратів. 
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                                                   *  *  * 
Одиниця  обліку  №  211 
Одиниця  зберігання  № 25 
Назва :  “ Вибори - 2002”  “Прогресивна соціалістична партія України” блок Наталії 
Вітренко 
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 20  хвилин   05   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Наталія Вітренко розповідала про проблеми держави, про становище в 
малозабезпечених верстах населення, про те що в країні панує безробіття та інше. Вона 
висвітлила багато політичних питань, свій погляд на вирішення проблем суспільства. 
 
 
                                                      *  *  * 
Одиниця  обліку  №  212 
Одиниця  зберігання  № 25 
Назва :  “ Вибори - 2002”  Анатолій Єпіфанов 
Редактор : І.Андріянова 
Режисер : О. Скрипняк 
Час  демонстрування : 09  хвилин   48   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Анатолій Єпіфанов – кандидат у депутати,  у своїй доповіді звертається до 
побутових проблем громадян: висока квартирна плата, малі заробітна плата та пенсії. Ці 
проблеми потребують негайного  вирішення. Він говорить про своє відношення до 
виборів. Вибори повинні бути чесними і прозорими. 
 
 
 
 
                                            *  *  * 
Одиниця  обліку  №  213 
Одиниця  зберігання  № 25 
Назва :  “ А ми за чесні вибори” 
Редактор : Р.Стоян 
Режисер : О. Кириленко 
Час  демонстрування : 09  хвилин   50   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
  У Києві відбувся семінар для редакторів радіо, телебачення. Він мав назву “ 
Громадськість та регіональні засоби масової інформації за прозорі і справедливі вибори”. 
Його організатори – центр політичних та інформаційних технологій  “Демократія і 
розвиток” та національна спілка журналістів.  Слухачів семінару ознайомили з порядком 
проведення виборів. 
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                                                   *  *  * 
Одиниця  обліку  №  214 
Одиниця  зберігання  № 25 
Назва :  “ У наших сусідів” ( візит Сумської делегації до Курська) ( 16.01.03 р.) 
Редактор : Н.Соніна 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 17  хвилин   05   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 Від Сум до Курська відстань в 200 кілометрів. Курська область – наш 
найближчий сусід. 2003 рік був оголошений роком Росії в Україні.  

14 січня 2002 року В.Щербань відвідав Курську область. Зустріч двох 
губернаторів відбулася на кордоні Курської і Сумської областей у с. Юнаківка. На 
зустрічі були підписані договори між областями про співробітництво і співпрацю. Після 
підписання договору Олександр Михайлов і Володимир Щербань відповіли на запитання 
журналістів. Журналісти Сумської ТРК зустрілися зі своїми колегами з Курська 

 
 
 
 
 

                                                      *  *  * 
Одиниця  обліку  №  215 
Одиниця  зберігання  № 25 
Назва :  “ Актуальний репортаж” ( представлення В.П.Щербаня)    ( 26.11.02 р.) 
Редактор : О.Гвоздик 
Режисер : О. Шептунова 
Час  демонстрування : 37  хвилин   00   секунд 
Виробництво :  Обласна державна телерадіомовна компанія 
 
 У Будинку рад відбулося представлення сумчанам нового і в той же час 
відомого губернатора В.П.Щербаня. Голова адміністрації президента України Віктор 
Медведчук приїхав до Сум, щоб представити сумчанам  губернатора на новий термін 
повноважень. В аеропорту журналісти зверталися до Медведчука з першими 
запитаннями. Потім прес – конференція продовжилася у Будинку рад. В.Медведчук 
підвів підсумки роботи губернатора за попередні роки і побажав успіхів у майбутньому. 
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