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План  
підготовки Дня інформації 

«Моя земля, земля моїх батьків!» 

 

 

1. Виготовити оголошення про дату, час і місце проведення Дня інформації. 

                                                                                                          Бібліотекар 

 

2. Влаштувати книжково – ілюстративну виставку «З Днем народження, мій 

рідний краю!». 

                                                                                                     Бібліотекар 

 

3. Підготувати вступне слово «Іванківському району – 90 років». 

                                                                                                     Бібліотекар 

 

4. Підготувати бібліографічний огляд літератури 

«Іванківщина – перлина Поліського краю». 

                                                                                                     Бібліотекар 

 

5. Підготувати краєзнавчо – мистецьку годину 

 «Таланти рідного Полісся». 

                                                                                                   Бібліотекар 

 

6. Підготувати поетичні читання  

«Літературними стежками Іванківської землі».  

                                                                                         Бібліотекар 

 7.      Підготувати краєзнавчу вікторину  

         «Люби і знай  свій рідний край» 

                                                                                         Бібліотекар 
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План 
проведення Дня інформації 

«Моя земля, земля моїх батьків!» 

 

№ п/п Назва заходу Час 

проведення 

Відповідальний 

1  Вступне слово:                                             

«Іванківському району – 90 років» 

10-15 хв Бібліотекар 

 

2  Огляд книжково – ілюстративної 

виставки: 

 «З Днем народження, мій рідний 

краю!» 

15-20 хв Бібліотекар 

 

3 Бібліографічний огляд  літератури: 

«Іванківщина – перлина Поліського 

краю» 

25-30 хв Бібліотекар 

 

4 Краєзнавчо – мистецька година: 

«Таланти рідного Полісся» 

 

20-25 хв Бібліотекар 

 

5 Поетичні читання: 

 «Літературними стежками Іванківської 

землі» 

20-25 хв Бібліотекар 

 

6 Краєзнавча вікторина:  

«Люби і знай свій рідний край» 

10-15 хв Бібліотекар 
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ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

 

Опис герба Іванківського району 

Герб Іванківського району являє собою щит із 

зеленим полем та синім хвилястим перев'язом із срібними 

облямівками, на якому золотий тетерів з червоною бровою 

під срібною восьмипроменевою зіркою. 

Акант – подвійна гірлянда з гілок дуба, сосни та 

пшеничного колоса, перев'язана блакитною стрічкою із 

золотим девізом «В ім'я життя».  

 

Опис прапора Іванківського району 

Прапор Іванківського району являє собою 

прямокутне полотнище зеленого кольору зі 

співвідношенням сторін 2:3. У центрі -  жовтий тетерів з 

червоною бровою під білою восьмипроменевою зіркою. У 

нижній частині полотнища – горизонтальна синя хвиляста 

смуга зі срібними облямівками. Висота зображення тетерева становить ½ ширини 

полотнища; розміри зірки між кінцями протилежних променів – 1/10 ширини 

полотнища; ширина смуги – 1/10 ширини полотнища. 

 

Гімн Іванківського району 

Іванківський наш край, серед лісів величних, 

Серед прадавніх запашних полів, 

Живи в віках, примножуй славу вічну 

Своїй землі й за неї хто поліг. 

В роки війни, в чорнобильську годину, 

Ти вистояв і вистраждав, щоб жить. 

Ти пив полин за світ, за Україну, 

Щоб ми могли творити і любить. 

Рости жита, квітуй у буйній зелені, 

Хай плеса будуть чисті, мов кришталь. 

Дороги лиш до тебе всі простелені 

По рушниках відомих світу ткаль. 

В вінках казкових чарівні жар – птиці  

Злетіли з пензля й понеслись у світ… 

Твої таланти з росяної криці 

Хай святить небо їх стрімкий політ. 

Древлянський край, серед лісів величних, 

Поміж річок, в рясних хлібах полів, 

Слав у віках всіх трударів одвічних, 

Своїх достойних дочок і синів! 

Автор А. Ігнатюк 
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КАРТА ІВАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
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Вступне слово бібліотекаря 

«Іванківському району – 90 років!» 

 
Шановні друзі! Сьогодні ви присутні на Дні інформації «Моя земля, 

земля моїх батьків!». Тема присвячена   90 – річчю утворення Іванківського 

району. 

Іванківщина – надзвичайно мальовничий край. Нині більше половини 

території району – під лісами, болотами, в заплавах обмілілих уже Тетерева та 

численних дрібних річечок і озер. У районі багато принадних сіл, територія 

яких заселялася ще з найдавніших часів. Одні з них мають музеї, інші залишки 

давніх городищ, але всі вони пишаються красою своєї природи, що з року в рік 

чарує туристів та мандрівників. 

Іванківський район створений у березні 1923 року. Розташований у 

північній частині Київської області, у фізико – географічній зоні мішаних лісів. 

Межує із Житомирською та Чернігівською областями, Республікою Білорусь, 

Бородянським, Поліським та Вишгородським районами Київщини. Загальна 

площа земель 361,6 тис. гектарів, в тому числі зона відчуження ЧАЕС – 181,8 

тис. гектарів. Територією району протікають14 річок довжиною 295 км. 

Найбільші – Тетерів, Жерева та Здвиж. 

Жителі потерпали від голодомору 1932 – 1933рр., зазнали сталінських 

репресій. Від серпня 1941 до листопада 1943 – під німецько – фашистською 

окупацією. У 1959 році до складу Іванківського району було приєднано 

Розважівський район, у 1963р. – 6 сільрад колишнього Димерського району та 5 

сільрад Поліського району, а в 1988р. – частина населених пунктів 

Чорнобильського району. 

 В районі діють 1 селищна та 26 сільських рад, яким підпорядкований 81 

населений пункт. Населення – 30737 чоловік (на 1.11.2012). Іванківський район 

Київської області є одним з найбільш потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС. 

На 01.01.2012 року 27486 громадян мають статус постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, з них діти – 6076. Загальна кількість пенсіонерів у 

Іванківському районі складає 12134 особи.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.1991р.      

№106, 22 населених пункти віднесено до ІІІ зони гарантованого добровільного 

відселення, 59 населених пунктів – до IV зони посиленого радіологічного 

конторолю. 

Центр району – смт. Іванків розташований на лівому березі річки Тетерів.  

Відстань до найближчої залізниці, станції Тетерів, – 40 км, до м. Києва – 80 км, 

до м.Чорнобиль – 50 км, до кордону з 30 – ти км зоною відчуження – 25 км. 

Відстань до найближчого аеропорту – міжнародний аеропорт «Бориспіль» – 

130 км. Довжина автомобільних доріг 533,5 км, в тому числі протяжність 

автомобільних доріг загальнодержавного значення – 78 км. По території району 

проходить траса державного значення Київ – Іванків – Овруч.   
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Для транспортного сполучення всіх населених пунктів району з м. 

Києвом та райцентром працюють 2 приватних підприємства «Іванків – 

Автолюкс», «Іванків – Автотранс» та інші приватні перевізники. 

Мережа закладів освіти включає в себе 7 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., 

районний ліцей, 7 навчально – виховних об’єднань «Загально – освітня школа – 

дитячий садок», 10 загально – освітніх шкіл І-ІІ ст., 3 дошкільні навчальні 

заклади, центр дитячої та юнацької творчості. 

У 2010 році відбулося відкриття дитячого будинку сімейного типу родини 

Вишняків в с. Жерева. 

Мережа закладів культури району нараховує: 16 Будинків культури, 32 

клуби, 43 бібліотеки, дитячу школа мистецтв ім. М.Примаченко, історико – 

краєзнавчий музей, музей ткацтва в с. Обуховичі. Звання народного ансамблю 

мають жіночі ансамблі «Любисток» (керівник І. В. Колісник) та «Криничанка» 

(керівник А.Д. Ігнатюк), що діють при районному будинку культури. 

Працюють філіали дитячої школи мистецтв ім. М. Примаченко в селах: 

Феневичі, Сукачі, Обуховичі, Мусійки. 

Мережа лікувальних закладів району налічує 1 центральну районну 

лікарню, 1 дільничну лікарню в с. Розважів, 3 амбулаторії сімейної медицини, 5 

медамбулаторій, 4 ФАПів та 45 ФП.  З 1 вересня 2011 року на базі 

Сукачівського ФАПу відкрито амбулаторію сімейної медицини.  

Діють Горностайпільський будинок-інтернат для людей похилого віку та 

інвалідів та Сукачівський психоневрологічний будинок-інтернат. 

В Іванківському районі зареєстровано 36 релігійних громад 8-ми 

конфесій. Дві православні церкви належать до пам'яток архітектури: Івана 

Богослова в с.Сидоровичі (кін. XVIст.) та Кузьми і Дем'яна в с.Коленці (1874р.). 

Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займаються 16 

діючих сільськогосподарських підприємств з них: СГВК – 8, СТОВ – 5, ПАТ -1 

та 2 фермерських господарства (на 01.01.2012). 

Будівельний комплекс району об'єднує такі підприємства: філія 

«Іванківське райДУ», ВАТ «ПМК – 2», дочірнє підприємство «ПМК – 8», ТОВ 

«Агрошляхбуд», державне підприємство «Спеціалізована будівельна 

компанія», державне підприємство «Чорнобильпроменергобуд», ТОВ 

«Будівельна компанія СМУ - 1», корпорація «Укртрансбуд», ВАТ «Іванківське 

спеціалізоване будівельно-монтажне управління по газифікації», ТОВ  

«СПМК– 8». 

На території району діють лісогосподарські підприємства – державне 

підприємство «Іванківське лісове господарство» та «Іванківське спеціалізоване 

державне агролісогосподарське підприємство». Іванківське лісове господарство 

має 8 лісництв та лісопункт. Воно є найбільшим за чисельністю працівників.  

До структури державного підприємства Іванківське спеціалізоване 

державне агролісогосподарське підприємство входять 4 лісництва. 

У районі працюють промислові підприємства: ВАТ «Промінь», 

Іванківський хлібокомбінат, ТОВ «ЛГЗ Тетерів». 

Центральним водопостачанням забезпечені смт. Іванків та 44 населені 

пункти, що становить 55,6 % від загальної кількості населених пунктів району.  
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Обслуговування сільської водопровідної мережі здійснює комунальне 

управління водного господарства, загальна протяжність якої становить 475,2 

км. Підприємством з 3730 власниками житлових будинків заключені договори 

на водопостачання. Крім населення району, послуги з водопостачання 

надаються закладам освіти, культури, охорони здоров'я та госпрозрахунковим 

організаціям.  

На балансі КУВГ знаходиться 122 артезіанських свердловин, 2 станції із 

знезалізнення води.  

Комунальне підприємство «Іванківводоканал» обслуговує 64 км 

водопровідних мереж селища, 10 км каналізаційних мереж та 18 артсвердловин. 

В районі працює 3 філія ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», відділення 

ощадбанку 3043, Іванківське територіальне відділення Печерської філії 

«Приватбанк», відділення «Правекс-банку». 

Завдяки сумлінній праці, життєвому досвіду, мудрості, шанобливому 

ставленню до минулого і сьогодення у віках житиме добра справа про чудовий 

Поліський край, його людей – найцінніший скарб нашої рідної землі. 

Серед них – захисники Вітчизни: Герої Радянського Союзу  Ніна Іванівна 

Сосніна, Іван Васильович Сергієнко, Петро Степанович Черненко, кавалери 

трьох орденів Слави Пилип Романович Приходько та Юзеф Миколайович 

Верес, трударі полів: Герой Соціалістичної Праці Любов Назарівна Бойченко, 

кавалер двох орденів Леніна, орденів Трудового Червоного Прапора, Жовтневої 

революції, «За заслуги» ІІІ ступеня Галина Яківна Кобернюк, народна 

художниця України Марія Овксентіївна Примаченко, народна ткаля України 

Ганна Іванівна Верес, лауреати премії ім. К. В. Білокур: заслужений художник 

України Федір Васильович Примаченко та заслужений майстер народної 

творчості України Василь Платонович Скопич.  

Не можна перелічити імен усіх, хто творив і творить історію нашого 

краю, хто боронив у роки лихоліть Україну. Нехай же прийдешні роки будуть 

для жителів району рясними на вагомі здобутки і щасливе життя. Хай квітне 

наша Іванківська земля!  

А зараз до вашої уваги огляд книжково – ілюстративної виставки                                        

«З Днем народження, мій рідний краю!». 
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Бібліографічний огляд літератури 

«Іванківщина – перлина Поліського краю!» 

 
Де б ми не були – тут, на своїй рідній землі чи далеко від неї, завжди в 

серці отчий дім: і в години радості та щастя, і в години смутку та печалі. Так 

має бути. Наша земля для кожного з нас найкраща, наймиліша. 

 Іванківщина багата історичним минулим, славним сьогоденням, 

уславлена людьми, які мають ратні й трудові подвиги, свою самобутню 

культуру, що проявляється в  їхній творчості, в любові до рідної землі.  

Про рідний Іванківський край видано багато книжок та написано статей.  

До вашої уваги – книги, які знаходяться в книжковому фонді бібліотеки. 

 

1. Лугиня Н. Д. Іванківський район / Н. Д. Лугиня  // Енциклопедія 

 Сучасної України : Т. 7 Зор – Как  / Нац. акад. наук України, Наук. тов. ім. 

Шевченка, Ін – т. Енцикл. дослідж. НАН України. – К. : Ін – т. Енцикл. 

дослідж., 2011. – С. 85. 

 Стаття знайомить з розташуванням Іванківського району, його загальною 

характеристикою, архітектурно – мистецькими пам’ятками та видатними 

особистостями краю. 

 

2. Рутенко А. О. Іванківський район. Іванків / А. О. Рутенко, І. Г.  

Дудар, С. І. Пономарьов // Історія міст і сіл УРСР. Київська область / гол. 

редкол. : Ф. М. Рудич. – К. : голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1971. – С. 304 – 312. : іл. 

 В статті розповідається про  історію населених пунктів Іванківського 

району  з часу заснування і до 1970 року.  

 

3. Іванківський район / Т. Микитенко та ін. // Міста і села України.  

Київщина : історико – краєзнавчі нариси : Кн. 1 / авт. упоряд. В. Болгов. – К. : 

Укр. Конфедерація журналістів, Укр. вид. консорціум, Акад. геральдики, 

товарного знаку та логотипу, 2009. – С. 419 – 448. 

  У розділі викладена загальна характеристика та історія розвитку 

Іванківського району і населених пунктів, що входять до його складу. 

 

4. Іванківщина. Перлина Поліського краю / редкол. : Т. Микитенко  

(кер. проекту) та ін. – К. : Генеза, 2008. – 128 с. : іл. 

 Видання присвячене 85 – річчю утворення Іванківського району. 

Віддзеркалюються події багатовікової історії прадавньої землі, людей, чиї долі 

переплелися героїчними та трудовими подвигами, культурою талановитих 

творчих особистостей. 

Висвітлюється матеріал від вікодавніх часів до сьогодення, міститься 

загальна характеристика району та історична довідка кожного села 

Іванківщини. 
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5. Інвестиційний паспорт Іванківського району Київської області /  

кер. проекту Т. Микитенко. – К. : Генеза, 2008. – 28 с. : іл.  

Видання присвячене 85 – річчю утворення Іванківського району. Включає 

в себе характеристику району в цілому, а також організацій та підприємств, що 

функціонують на території району. 

Ознайомившись із виданням ще більше полюбите Іванківський край, 

гідно оціните цю часточку «скропленої атомом» землі, але водночас такої 

прекрасної й благодатної. 

 

6. Іванківщина – квітуче Полісся / редкол. : Т. Микитенко (кер.  

проекту) та ін. – К. : Генеза, 2003. – 48 с. : іл.  

Видання присвячене 80 – річчю Іванківського району. Включає в себе  

матеріал від минулого до сьогодення. Висвітлюється характеристика району за 

такими галузями як: промисловість, сільськогосподарське виробництво, 

торгівля, будівництво, транспорт, зв'язок, комунальне господарство, 

правопорядок, освіта, охорона здоров’я, культура, соціальний захист, а також 

міститься інформація про талановитих людей Іванківщини. 

 

7. Смовж П. Крізь роки і відстані : нариси з історії Іванківського  
району Київської області / П. Смовж. – Іванків : Полісся – телепресінформ, К. 

: Генеза, 2001. – 480 с. : іл.  

 Книга містить матеріали про минуле й сучасне Іванківського району. 

Особлива увага відводиться сучасникам: героям війни і праці, народним 

талантам, діячам різних сфер суспільної діяльності в Україні – вихідцям з 

району. 

 Використані публікації журналістів і земляків – ентузіастів історичної 

справи, нарисів про рідний край та його відомих людей. 

 

8. Іванківський район // Національна книга пам’яті жертв Голодомору 

 1932 – 1933 років в Україні. Київська область / гол. редкол. : В. І. Ульянченко; 

упоряд. А. І. Гай. – Біла Церква, 2008. – С. 366 – 410. 

 Розділ книги містить інформацію з історії Іванківського району. 

 В мартирологу в алфавітному порядку мовою оригіналів вказані 

прізвище, ім’я, по батькові, дата смерті, вік померлого та причина смерті 

померлих в період 1932 – 1933 рр. 

 

9. Смовж П.Я. Треба пам’ятати й горе… Голодомор 1932 – 1933 рр. 
 на Київському Поліссі : спогади очевидців, цифри і факти / П. Я. Смовж. – 

Іванків : Полісся – телепресінформ; К. : Генеза, 2008. – 352 с. : іл. 

Книга присвячена 75 – м роковинам Голодомору в Україні. Містить 

спогади очевидців Голодомору 1932 – 1933 рр. на Поліссі, матеріали про масові 

репресії, терор щодо різних верств української суспільності. 

 У книзі використані газетні публікації різних років, розсекречені архівні 

матеріали, а також оцінки, які дали тому періоду української історії відомі вчені 

і дослідники минувшини. 
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10.  Іванківський район // Книга пам’яті України. Київська область : Кн.   

4 / гол. редкол. : Г. Й. Гончарук. – К. : Молодь, 1995. – С. 16 – 181. 

 В розділі викладена інформація з історії Іванківського району, міститься 

меморіальний список загиблих воїнів в роки Великої Вітчизняної війни. 

 

11.  Іванківський район // Книга скорботи України. Київська область : Т.  

2 / гол. редкол. : І. О. Герасимов. – К. : Молодь, 2005. – С. 48 – 104. 

 Розділ містить поіменний список мирних жителів загиблих у роки 

Великої Вітчизняної війни. 

 

12.  Іванків – 808 днів окупації / упоряд. О. А. Гай. – К. : Стилос, 2007. –  

80 с. : іл. 

 Альбом показує будні фашистської окупації на прикладі Поліського 

селища Іванків. Матеріал супроводжується фотографіями того періоду та 

містить спогади очевидців. 

 

13.  Ймення зорі Чорнобиль : фотоальбом / ред. – уклад. М. Лабяк. –  

Чорнобиль. : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 233 с. : іл. 

 Видання присвячене 10 – літтю з дня аварії на ЧАЕС. 

 У фотоальбомі зображений древній Поліський край, убитий радіацією, 

показується робота людей по здоланню атомного лиха.  

 

14.  Іванківський район // Київщина туристична : путівник / гол. редкол. 

 : В. Г. Романчишин. – К. : Світ успіху, 2009. – С. 246 – 253. : іл. 

 Розділ знайомить з розташуванням Іванківського району, його історією, 

археологією, архітектурно – мистецькими пам’ятками, видатними митцями 

краю. 

 

15. Іванківський район // Київська область : путівник / авт. – упоряд.    

Б. В. Мефедов. – К. : Богдана, 2005. – С. 8 – 17. : іл. – Текст : укр., англ. 

 Розділ знайомить з розташуванням Іванківського району, його історією, 

археологією, архітектурно – мистецькими пам’ятками, видатними митцями 

краю. 

 

16.  Кизя Г. Доки жінка буде на землі..: зб. нарисів / Г. Кизя, Т. 

 Рябокляч. – К. : Віпол, 2002. – 508 с. : іл. 

 Книга присвячена 70 – річчю з дня утворення Київської області та 70 – 

річчю Іванківської районної газети «Трибуна праці». Містить понад 150 

розповідей про жінок з 50 населених пунктів Іванківського району. 

 Розповідається про різноманітні долі наших землячок, які змогли 

вистояти, коли було важко, передати свої вміння і життєвий досвід молодшим 

поколінням, – фронтовичок і вдів, а також про наших сучасниць – активісток 

жіночого громадського руху, волонтерів. 
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                       Краєзнавчо – мистецька година 

«Таланти рідного Полісся» 

 У затишному чарівному куточку Полісся розкинувся наш район. 

Славиться наша місцевість своїми чудовими краєвидами: синьоокими річками 

та озерами, зеленокосими лісами і гаями. І, мабуть, саме тому на Іванківщині 

багато творчих особистостей в різних галузях образотворчого мистецтва, 

літератури, самобутньої народної творчості, декоративно – прикладного та 

вжиткового мистецтва. 

 

 Марія Овксентіївна Примаченко – народна художниця України, член 

Спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України, майстер 

народної творчості, лауреат державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, 

народилася 12 січня 1909 року в с. Болотня Іванківського району Київської 

області. 

 У 1936р. Марію Овксентіївну запрошують до експериментальних 

майстерень при Київському музеї українського мистецтва. Її творчість стає 

різноманітнішою – Марія малює, вишиває, захоплюється керамікою. У 

Державному музеї українського народного та декоративно – ужиткового 

мистецтва зберігаються її чудові керамічні глечики й тарелі цього періоду.  

За участь у виставці народного мистецтва 1936 року М. Примаченко 

нагороджують дипломом першого ступеня. З того часу її твори з незмінним 

успіхом експонуються на виставках у Києві, Москві,Санкт – Петербурзі, 

Парижі, Відні, Будапешті, Софії, Монреалі, Празі. Художниця зробила вагомий 

внесок у розвиток українського декоративного мистецтва. Створені нею роботи 

передають красу навколишнього життя – радість праці і буяння природи, вони 

наповнені казковістю, пісенністю. Невід’ємною частиною змісту картин є такі 

ж самобутні авторські підписи у вигляді віршів, приказок, притч. Є підписи й 

гумористичного характеру. 

 Загальнолюдська тема боротьби добра і зла проходить через усю її 

творчість, причому добро у неї завжди перемагає. Це яскраво звучить в таких її 

картинах: «Стародавній болотний звір», «Ведмеді – пасічники», «Калинові гаї 

шумлять», «Звір лапи склав», «Клиновий берег». Твори Примаченко свідчать 

про те, що за ними стоїть велика, різноманітна школа народного мистецтва, 

багатовікова культура народу. Це ніби згусток емоційних вражень, і від казок, і 

від легенд, і від самого життя. 

 Чорнобильська трагедія 1986 року теж пройшла через серце нашої 

знаменитої землячки.  Всі картини Чорнобильського циклу, пройняті жалем і 

смутком, непоправністю страшної катастрофи. 

  У 1994 році народну художнцю Марію Примаченко нагороджено 

Почесною відзнакою Президента України. 

 18 серпня 1997 року не стало великої майстрині українського мистецтва. 

Але її творчість залишилася візитною карткою не тільки нашого селища, а й 

усієї України у будь – якій країні. 
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 Федір Васильович Примаченко – майстер декоративного розпису, 

заслужений художник України, лауреат премії ім. К. Білокур, народився 24 

березня 1941 року в селі Болотня Іванківського району Київської області. 

Жорстока війна забрала батька. Але в нього була матір Марія Овксентіївна – 

знана і знаменита, була її щира любов. Саме від матері передався майстру хист 

до малювання. 

 Мистецтво було для Федора Васильовича Примаченка потребою душі 

дарувати людям радість і красу землі. Його картини – це розписи про добро і 

мудрість, надії і роздуми, щастя і радість українського народу. Федір 

Примаченко належав до когорти майстрів, які продовжують традиції 

українського декоративного живопису, створюючи нове сучасне мистецтво. 

 Вперше його роботи були представлені в 1963 році в залах Державного 

музею Т. Г. Шевченка. 

 У 1967 році Федір Примаченко стає лауреатом Всесоюзного фестивалю 

самодіяльного мистецтва, а в 1974 – учасником Всесоюзної виставки творів 

самодіяльних художників під назвою «Слава труду», влаштованої в Москві, і 

був удостоєний срібної медалі. 

 Його картини – «Цвітіння пшениці», «Орел у космосі», «Осінь у лісі», 

«Сон», «Братська могила» – дають доторкнутись серцю до чогось світлого й 

прекрасного. 

 Творча праця Федора Васильовича високо оцінена. У 1998 році йому 

присвоєно звання «Заслужений художник України». У 2000 році художник став 

лауреатом премії ім. Катерини Білокур. 

 У 2001 році відбулася ювілейна виставка автора у Державному музеї ім. 

Т. Г. Шевченка, де його було нагороджено державною відзнакою – орденом  

«За заслуги» ІІІ – го ступеня. 

 Смерть спіткала Федора Васильовича 7 серпня 2008 року, у розквіті 

творчих сил. 

 Його роботи знаходяться в колекціях музеїв України, Росії, приватних 

колекціях, їх порівнюють з колажами Анрі Матісса, якого мистецтвознавці 

називають батьком сюрреалізму. 

 

 Ганна Іванівна Верес – знаменита ткаля, народна художниця України, 

заслужений майстер народної творчості України, лауреат Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка,член Спілки художників України, народилася 21 

грудня 1923 року в селі Обуховичі Іванківського району Київської області. 

 Від матері Марії Маркелівни Пособчук передалася Ганні Іванівні любов 

до землі і до ткацтва. 

 Майже 10 років Ганна Іванівна очолювала організований за її ініціативою 

цех ручного ткацтва (1958) – філіал Київського виробничо – художнього 

об’єднання ім. Т. Г. Шевченка. Її зразки та ескізи рушників, доріжок, 

наволочок, штор впроваджували в масове виробництво. 

 Починаючи з 1960 року, майстриня здобуває заслужене визнання на 

численних республіканських, всесоюзних і міжнародних виставках. Саме 

талановиті руки Ганни Іванівни Верес оформляли український павільйон у 
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Загребі (1966), готель «Україна» в Москві (1978). Про 12 – метрові рушники 

ткалі вже складені легенди. 

 Скільки рушників, панно, гобеленів, декоративних тканин вийшло з – під 

її рук за довге творче життя: «Хліб – сіль», «Весна – красна», «Червоний 

жовтень», «Шумить гай», «Женці жнуть», «Горобина ніч», «Київ – сад». 

 Таланту Ганни Іванівни аплодували у Торонто і Монреалі, її роботами 

захоплювались в Америці, Фінляндії, Німеччині, Югославії, Франції, на 

численних вітчизняних виставках. 

 У 1977 році Г. І. Верес присвоєно звання заслуженого майстра народної 

творчості, в 1995 році Указом Президента – почесне звання «Народний 

художник України». 

 11 червня 2003 року пішла з життя талановита майстриня. 

 Величаві рушники, що бринять сонячними барвами народних пісень і 

дум, принесли всесвітню славу не лише Ганні Іванівні, а й усій українській 

землі. В її рідному селі Обуховичі працює музей, експозиції якого присвячені 

мистецтву ткацтва. 

 Глибоке коріння пустив талант Ганни Верес, прорізши на радість людям у 

творчості її доньок Валентини та Олени. 

 

Валентина Верес, майстер художнього ткацтва, народилась 22.07.1951 

року в  с. Обуховичі Іванківського району Київської області. Закінчила  

Київський технікум легкої промисловості (1970). Працює в галузі декоративно-

прикладного мистецтва (художнє ткацтво).Член Національної спілки 

художників України (1976).  

Створює ткані рушники, декоративні панно, тканини для інтер’єрів 

громадських споруд, ткане вбрання, вводячи елементи вишивки. 

У результаті напруженої праці 1985 – 1988 рр. Валентина створила 45 

неповторних сценічних костюмів для жіночої групи Державного народного 

хору ім. Г. Верьовки. Разом із матір’ю вона виткала сценічне вбрання для 

народного хору культпрацівників Іванківського району «Барви Полісся».          

У 1992 створила колекцію рушників для музею афганців. 

 У 1994 році Валентина Верес стала лауреатом премії ім. Катерини 

Білокур; в 1999 році за багаторічну творчу працю в розвитку українського 

народного мистецтва їй присвоєно звання «Заслужений художник України». 

Валентина Верес є однією з організаторів музею ткацтва в с. Обуховичі 

Іванківського району. Її роботи експонувалися на міжнародних виставках. 

Вироби зберігаються у Музеї народної архітектури та побуту, Національному 

музеї Т. Г. Шевченка, Шевченківському національному заповіднику в м. Каневі 

Черкаської області. 

 

Олена Верес (29.04.1962 р. – 01.07.2009 р.), молодша дочка Ганни 

Іванівни Верес. Народилася в с. Обуховичі Іванківського району Київської 

області. 

Художниця перебійного ткацтва. У віці 10 років брала участь у 

Республіканській виставці народного та самодіяльного мистецтва до 50 – річчя 

СРСР і одержала бронзову медаль. На виставці ткацтва родини Вересів 
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(1980р.),  що відбулася на ВДНГ України, твори Олени Верес були відзначені 

срібною медаллю. 

Закінчила  відділ художнього текстилю Львівського державного  

інституту прикладного та декоративного мистецтва (1987).  

Її роботи зберігаються у Канівському музеї народного та декоративного 

мистецтва, Національному музеї історії України, Національному музеї Т. Г. 

Шевченка, Шевченківському національному заповіднику в м. Каневі 

Черкаської області, історико – краєзнавчому музеї Іванкова, музеї ткацтва в       

с. Обуховичі.  

 

 Василь Платонович Скопич – заслужений майстер народної творчості 

України,член національної спілки майстрів народного мистецтва, лауреат 

премії ім. Катерини Білокур, народився 16 січня1947 року в селі Макарівка 

Іванківського району Київської області. 

 У 1964 році закінчив Іванківську середню школу та музичну школу. В 

цьому ж році вступив до Херсонського музичного училища. 

 З 1970 по 1993 рр. працював учителем Іванківської музичної школи. У 

1972 році художник познайомився з мистецтвознавцем Г. Мєстечкіним, і це 

знайомство стало переломною віхою в його житті. За порадою мистецтвознавця 

почав вивчати народний живопис і наявні в ньому традиції, шукати свій шлях. 

Саме тоді і розпочав цикл своїх картин «Люди – мої квіти». Героями цього 

циклу стали трудівники, які працюють на рідній землі. 

 Після катастрофи 1986 р. на ЧАЕС В. Скопич створив цикл живопису 

«Зірка Полин». У цьому ж році В. Скопичу присвоєно звання заслуженого 

майстра народної творчості України. 

 У 1994 році виставка картин циклу «Зірка Полин» експонувалась у Данії  

в м. Копенгагені, а потім у м. Оденсе. 

 У травні 2003 року виставка картин «Чорнобильське Полісся» Василя 

Платоновича Скопича відкрилася в Національному музеї «Чорнобиль» у          

м. Києві. 

 В 2008 році у Верховній Раді України в квітні місяці відбулася виставка  

картин заслуженого художника  Виставка  організована  з ініціативи Комітету з 

питань екології та наслідків  чорнобильської аварії, і приурочена  до  

парламентських читань  названої  тематики. На виставці були представлені  

картини Чорнобильського циклу, що відображають життя краю до і після аварії 

на ЧАЕС 

 В останні роки художник творчо розробляє ще одну, завжди актуальну 

тему – сумісність в людині поряд з позитивними рисами, які визначають її 

буття, різноманітність всіляких недоліків – зла, ненависті, заздрості, підлості, 

шахрайства. Гранично насичений колір, максимально символічне зображення і 

глибокий зміст кожної картини, роблять сьогоднішню творчість Скопича 

багатозначною і зовсім не легко сприйманою, що ще більше підсилює 

підсвідоме прагнення глядача вникнути в суть кожного сюжету, притягаючи до 

себе неординарністю думок і поглядів автора. 
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Поетичні читання 

 «Літературними стежками Іванківської землі» 

Наша Іванківська земля багата на талановитих людей, особливе місце 

серед них займають поети і письменники. Кожна книжка наших місцевих 

поетів, яка виходить друком – це приємна подія для Іванківщини. 

Анна Дмитрівна Ігнатюк  народилася 1941року в Іванкові, де й 

закінчила середню школу.  Потім – Київський технікум легкої промисловості. 

Свою трудову діяльність розпочала на Поліській швейній фабриці, згодом  

працювала секретарем Поліського райкому комсомолу, інженером – механіком 

в Іванківському побуткомбінаті. 

У 2009 році ім’я А. Д. Ігнатюк було занесено до Енциклопедії «Кращі 

люди України»  

Талановита самодіяльна художниця. Захоплюється поезією і живописом. 

Пише вірші про рідний край. Друкувалась в газетах «Київська правда», «Вісник 

Чорнобиля», «Трибуна праці», «Новини Київщини». Її вірші були вміщені у 

книзі про жінок Іванківського району Г. Кизі та Т. Рябокляч «Доки жінка буде 

на землі…», у поетичних антологіях Київщини «Кришталеві роси» та 

Поліського району Київської області – «А льон цвіте…», а також у книзі 

«Натхненні рідною землею». Є автором Гімну Іванкова та Іванківського 

району. 

В 2008 році була видана збірка «Любов і біль», 2011 – збірка «Надії». До 

друку готується третя збірка поетеси «Все життя моє, твоє Полісся…». 

 
Балада про рідний край 

Район наш, ти велич взяв від сосен,                            

А всю красу і щедрість – від беріз. 

Тут у ставках полощуть верби коси, 

До болю рідне й щемне все до сліз. 

 

Ти пережив навали й лихоліття, 

Ти переніс і голод, і війну. 

Чорнобиль нам лишив на всі століття 

Гіркий, пекучий присмак полину. 

 

Квітуй в віках, жива моя кровинка, 

Земля одвічних, чесних трударів, 

Нехай пісні лунають гучно й дзвінко, 

Так, як співали ланки льонарів. 

 

Нехай достаток в кожнім  домі буде, 

Щоб всі жили у мирі і теплі,  

Найбільший скарб – твої безцінні люди 

На цій святій прадідівській землі. 
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Не треба нам чужих ні гір, ні моря, 

З дитячих літ до віку й сивини. 

Ми вірні всі тобі у щасті й горі, 

Древлян нащадки, дочки і сини! 

  ( збірка «Любов і біль» С. 12 – 13) 

 

Гімн Іванкова 

Іванків наш, древлянський син Полісся, 

Земля з корінням прадідів й батьків 

Ти над рікою Тетерів підвівся, 

Красивий й гордий  в сивині  віків. 

Ти долю пив не раз з гіркої чаші, 

 Та не згубив  ти честь свою ніде, 

 І ти назвав всі вулиці найкращі 

  ім’ям своїх прославлених людей. 

Приспів: 

Квітуй в віках, син вільної держави 

В своїй величній трудовій красі. 

Достойним будь і доблесті, і слави 

Слов’янських предків в Київській Русі! 

 

Хай не одне століття пролітає, 

Хай щедро родять ниви і поля, 

Нехай в віках живе і процвітає 

Твоя свята Трудинівська земля. 

Живи, Іванків, щирий і крилатий, 

Продовжуй справу поколінь щодня, 

Хай Пресвятая Діва – Божа мати 

Тебе завжди спаса і сохраня! 

Приспів. 

  (збірка «Надії» С. 7) 

 

Присвячується працівникам  

культури Іванківського району. 

 

Над синьооким Поліссям 

Ллється, як спів солов’я, 

Рідна, як матінка, пісня, 

З нею квітує Земля! 

Від Страхолісся й Заруддя, 

З Феневич й до Соколів 

Радує душі всім людям  

«Зірки ранкової» спів! 

Хай у великому місті 

Зроблять, щоб краще від вас, 

Конкурс  сільських гармоністів  

Мав і той рівень, і клас! 

В бібліотеках по селах 

В пору холодну під час,  

Тепло нас приймуть. Й веселий 

Дивиться з стінок Тарас! 

«Барви Полісся» співають, - 

Свіжість й прозорість роси! 
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Хай по всім світі лунають 

Ваші дзвінкі голоси! 

Хор – ланка з Запрудки – єдина родина, 

Звеличила пісню і льон – довгунець, 

Вам щиро вклоняється вся Україна, 

Даруючи шану мільйонів сердець! 

Завжди «Любистку» й любові  

Суджено поруч іти.  

Вам, дорогі, всім – здоров’я, 

Хай вам у всьому щастить! 

Малу Макарівку знають всі здавна, 

Тут праця і пісня навіки злились, 

А подруги – жінки співають так славно, 

Як гарно на полі трудились колись! 

- «Спасибі», Розважівці кажуть Ірині 

За хор, що співає у цьому селі. 

Щоб знали його по усій Україні, 

На нашій прекрасній, співочій Землі! 

Над рідним Поліссям лунає співаночка, 

Заслухався співом отим соловей, 

Це славить в піснях і ділах  «Слобожаночка» 

Свою Україну, наш край і людей! 

 

«Червона калина» квітує в Зарудді, 

«Вербиченька» радує всіх у Шпилях, 

Душевні, прекрасні, як сонечко, люди 

У наших із вами краях! 

Співай, «Полісяночко», в рідній Оливі, 

Збирай, Доманівко, пісківських жінок. 

Лунають з Кропивні наспіви красиві – 

У Тетерівському їм уже вторить «Льонок». 

«Криничанки» всіх вітають 

По цій радісній порі. 

І від серця вам бажають 

Жити в мирі і добрі! 

Нам «під фанеру» артисти 

Вже надоїли усім. 

Любим своїх баяністів 

Й ваші живі голоси. 

Не за зарплату мізерну, 

Не за якісь бариші, 

Сієте вічного зерна 

В ниву людської душі. 

Все проросте і віддасться 

Вам як з легкої руки. 

Ще раз – бажаєм всім щастя, 

Творчості й слави на довгі роки! 

( збірка «Любов і біль» С. 98 – 100) 
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Іван Захарович Кірімов народився в селі Рижавка Жмеринського 

району Вінницької області у 1943 році. Після закінчення Потоцької середньої 

школи здобув освіту філолога. Учителював, служив у ВМФ СРСР. Працював 

журналістом, військовим перекладачем, лектором РК КПУ, головою селищної 

ради та райдержадміністрації. Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

заслужений журналіст України. Депутат двох скликань (ІІ – ІІІ) Верховної Ради 

України. 

В його доробку низка поетичних збірок: «Радість і сум» (1997), «Уже на 

серце, як на луг» (1997), «Збираю по перлині» (1998), «Осінні гомони» (1999), 

«Мене втіша пелюстка свічки» (2001), «Минуло літ…» (2001), «Гірких слів не 

кажіть» (2002), «Гаванські ночі» (2001), «Біль» (2004), «Помаранчеві дні» 

(2005), «Серед сподівань» (2006), «Український Сократ» (2008), «Кінгір» 

(2010), «Доля» (2010); есе «Звізда Полин, або Запланована катастрофа» (2006); 

історичні повісті: «Оріян – Град» (2003), «Початок…Кінець…Початок» (2009); 

документальна повість «Ми з ХХ століття» (2012); художньо – документально – 

історична повість «Шлях» (2012). 

Його вірші також були вміщені у книзі П. Смовжа «Крізь роки і відстані» 

(2001). 
 

                     Поліське літо 
    Присвячується  

народній художниці України 

    із села Болотня, 

    що на Київському Поліссі, 

    Марії Примаченко 

 

Життя збігає, як вода по ринві, 

Мина весна і літо, осінь і зима, 

все на життя одвічній линві 

і падає, і сохне, як роса. 

Турботи обсідають ластівками 

у передгріззі літніх вечорів. 

Жоржиновими теплими квітками 

шепоче липень замість слів. 

Під соняхами Жорнівка хлюпоче, 

Спіють, отава, яблука в саду. 

І коник так розхристано стрекоче: 

колише сном натомлену вербу. 

Невтомно гомонять собі жнива. 

Гай-гай уже лелека цьогорічний 

міряє пругкість юного крила. 

І котиться життя круг вічний. 

І ось в таку освячену годину, 

коли на росах підіймався день, 

Параджанов у Іванків добирався, 

з валізою й відерцем черешень. 

Митець… Він ціну знав погоді, 

тулився серцем до селянських душ    

і радувався колосистій вроді, 

немов картинами Мулен де Руж. 
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А на Поліссі літо, літо, літо… 

під  сонцем мліють сосни. А в Талі 

так сонечком воду було нагріто, 

дарма шукать теплішу на землі. 

Поміж лісами гомоніло поле 

і пахло обмолочене зерно, 

і небо неосяжно-синьочоле, 

й текло з лісів  черничнеє вино. 

У легкій втомі теплий підвечірок 

котився в молоду стерню, 

і через липня золотий одвірок 

дивились хлібороби на зорю. 

Полісся мліло в літній втомі, 

і падало в озера горілиць, 

а в розпашілім горобинім громі 

падала ніч на тишу ниць. 

Уже позаду тетерівський міст, 

Іванків, як калина на долонях, 

і ясний день, неначе благовіст, 

слався по соснах, яблунях, тополях. 

Поклав важку валізу на узбіччі, 

немов би в храм, в обійстя увійшов 

і подививсь поліській хаті в вічі, 

як ясний місяць серед дня зійшов. 

Широкі двері – настіж, як завжди… 

«Заходь, Сергію, тож заходь, не жди. 

Мама чекають ось вже скільки днів, 

а я, кажу відверто, й поготів». 

Чому б і ні. Такий великий день! 

Федір щасливо другу посміхався, 

стискав в обіймах, як мале дитя, 

а літній день Поліссям слався – 

вже до весни  немає вороття. 

Лише сльоза, як крапелька єлею, 

скотилась в тихі шепоти вишень, 

спілкуючись, немов душа з душею. 

Довкруж так рясно пахло сіно, 

і в цю непересічну й дивну мить 

сивий Кавказ схилявся на коліно, 

щоб до Полісся пригорнуть блакить. 

Марію, українськую Мадонну, 

вітав Маестро, світовий митець, 

попри печаль, журбу та заборону 

давно вже став із долею на герць. 

Ще на світанку ранняя роса 

чутку про гостя по Болотні рознесла, 

й Маріїна пророчая душа 

раділа, як вона  лишень могла. 

Ввижається, що впав я горілиць 

і не стомлюсь, ніколи не стомлюсь  

дивитися в глибінь цих лиць, 

лиш втратити цю голубінь боюсь. 

Нема Сергія і Марії вже нема, 



 20 

а я стою біля червоних руж, 

і з Федором говорю про життя, 

і про Париж, і про Мулен де Руж, 

про Єреван, Тбілісі і Саят-Нову. 

В одну миттєвість сходився тут світ, 

усі епохи і усі віки 

під кроки, що в Болотню час несли, 

долоні підставляли, як могли. 

І багатів на дружбу  щедрий рід, 

моливсь на нього Пікассо й Далі, 

щоб у Болотні цвів петрів батіг, 

що найсиніший на усій землі. 

Минає час. Роки стирає рух. 

Та скільки треба нескінченних мук, 

щоби вогонь у серці не затух, 

щоби з-під пензля і з-під рук 

зринав під небом болотнянський луг, 

щоб соняхи над річкою цвіли, 

щоб падали на моріжок дощі, 

дзвеніли коси і коней вели 

купать повз болотнянськії кущі. 

В грузьких думках борсаюсь і млію, 

тягну повіддя часу скільки сил. 

В Храмі душі й мистецтв бачу Марію 

на трепеті лиш болотнянських крил. 

  (збірка «Осінні гомони» С. 28 – 31) 

 

  *** 

Задираю голову угору 

під веселі промені весни,   

де летять в цю березневу пору 

рідні білокрилії бусли. 

На Осниці, Ірші та Кропивні, 

на Вересні, Тимні, Мураві, 

Любші, Терняві, Болотні, 

Жорнівці, Здвижу і Хочеві, 

Жировці, на Тетереві й Талі, 

по Жереві та Олешні мчить вода, 

і в небесній безконечній далі 

над Поліссям жебонить весна. 

(збірка « Помаранчеві дні» С. 31 – 32) 
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Іван Степанович Притика народився 22 вересня 1947 року в           

с. Чкалівка Іванківського району Київської області. Після закінчення 

Розважівської середньої школи перебував на військовій службі в Радянській 

Армії. Закінчив Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. 

Працював кореспондентом районної газети «Трибуна праці». Нині – 

викладач історії в ЗОШ №277 м. Києва. 

Його вірші були вміщені у книзі П. Смовжа «Крізь роки і відстані» (2001). 

Автор поетичних збірок: «А минуле, як марево» (2008), «Поліська 

Рапсодія» (2004), «Пора кохання» (2009), «Реалії» (2009), «Чорнобиль» (2003), 

книги нарисів «Дорогі мої полісяни» (2007), повістей: «Каламуть» (2008), 

«Мімікрія» (2005), «У лабіринті успіху» (2004), оповідання «Біла Лілія» (2007). 

 
 Краю мій, Іванківщино! 

Час рікою пливе над тобою, 

Наш районе, преславний в ділах, 

Вікопомний своєю ходою, 

У звитягах твій праведний шлях. 

 

Тобі Тетерів пісні співає 

Величальні з прадавніх часів, 

Над Поліссям зоря твоя сяє 

У чорнобильськім вихорі днів. 

 

Ти – воїн на герці з бідою,  

За джерела, поля і гаї 

Полісяни – звитяжці в двобої – 

Славних пращурів доньки, сини. 

 

Крізь бурі ідеш ти стоїчно 

І гордо тримаєш свій стяг, 

Твій поступ завжди героїчний, 

Наш районе, будь славен в віках! 

  (збірка «Реалії» С. 110 – 111) 

 

Полісся 

Є на Землі, мов перлина в намисті, 

Край, де ялини  шикуються в лісі, 

Де жайвори пісні дарують нам з висі, 

Тихо берези шепочуть: «По-ліс-ся…» 

Там вітер-пустун на своїй колісниці 

Хвилює лани  золотої пшениці, 

Синім вогнем  радо льон пломениться, 

Кришталем виблискує в ріках водиця. 

Тут люди сердечні, душею  іскристі 

Плекають  хліба із колоссям  зернистим, 

Океани лісів – піднебесна колиска, 

У греблях турбіни  виспівують пісні. 

Може, втомлюсь на дорогах колись я, 

То вмить пригадаю ялини у лісі, 

Таємну розмову беріз на узліссі, -   

Мов птах  той, прилину до тебе, Полісся!    (збірка «Поліська Рапсодія» С. 3) 
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Олеся (Олександра) Василенко народилася 8 квітня 1992 року в  

смт. Іванків. Після закінчення Іванківської ЗОШ №1 навчалася в Київському 

Національному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Займається літературною 

діяльністю. 

Її вірші друкувались в періодичних виданнях: «Трибуна праці», «Вісник 

Чорнобиля», були вміщені в збірці «Натхненні рідною землею» (2008). 

Вийшли три поетичні збірки: «Стрічення» (2004), «На кінчику листочка» 

(2006), «Гайда на лужок» (2009) та прозовий твір «Пригоди непосидючого 

Петрика» (2008). 
 

Багата, щедра і співуча 

Куди не гляну я – земля моя квітуча, 

Багата, щедра і співуча. 

На ній свої полотна Ганна Верес ткала, 

На ній Марія Приймаченко  малювала… 

Багата добрими людьми вона, 

Хоча й чимало забрала і війна; 

Й Чорнобиль слід недобрий  залишив 

На тих  полях, де хлібороб косив. 

Та я живу і пам’ятаю тих, 

Хто жив  

 й добро здійснити  встиг. 

Земля моя, моє Полісся, 

Прекрасна й ніжна, мов та пісня.     (збірка «На кінчику листочка» С. 11) 
 

 Я – українка 

Я – українка! 

Горджуся й радію, 

Що рідною мовою 

Я володію, 

Шевченковим словом 

Умію писати 

Слова  мелодійні  

І вірші складати. 

 

Я – українка! 

Живу в Україні, 

На вільній, єдиній 

Моїй Батьківщині, 

Де все мені в радість: 

Ліси і садки, 

Озера й річки, 

Й глибокі ставки, 

 

Лани неосяжні, 

І гори, й долини, 

Цвіт білосніжний 

У лузі калини. 

В душі моїй солодко  

Грає сопілка, 

Бо я з України, 

Бо я – українка!     (збірка «Стрічення» С. 14) 
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Григорій Іваненко народився 1953 року в селі Леонівка Іванківського 

району на Київщині. Після закінчення восьмирічки навчався у Київському 

політехнікумі зв’язку, працював за спеціальністю та на приладобудівному 

заводі (ВАТ «Промінь»), заочно навчався в Київському політехнічному 

інституті (інженер – радіотехнік). Був членом літературної студії «Радосинь» 

при Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів Б.Грінчека 

та керівником літературної студії «Первоцвіт» при районному центрі дитячої та 

юнацької творчості. 

 Викладав на курсах професійної підготовки зв’язківців, працював на 

журналістській роботі в редакції «Трибуна праці». Член Національної спілки 

письменників України, автор збірок «Перехрестя» (1994) та «Чорний клинопис» 

(1997). Його вірші вміщені у книзі П. Смовжа «Крізь роки і відстані» (2001). 
 

 *** 

Стежок мереживом і звабою доріг 

Покличе знову древній град поліський, -  

Тут отчий дім, тут юності поріг, 

Де в росах слід минулого зберігся. 

Не зупиняє час нестримний біг – 

В розгоні тім роки й віки злилися,  

І пада дощ, і хороводить сніг, 

І у танку згора осіннє листя. 

 

Наснишся шумом Жорнівки вночі, 

Туманом з Тетерева рано на світанку, 

І чайкою, що на зорі ячить. 

І я прийду до тебе наостанку, 

Щоб на твоїм обійсті відпочить – 

В твоїх квітуючих садах, Іванків! 

 (збірка « Перехрестя» С. 62) 

 

Поліська гідроніміка 

Не крутить Жорнівка жорна, 

І терен  відцвів над Тернявою… 

Життя, ти таке проворне, - 

Відквітнеш – і знову тужавієш. 

 

Убрід переходять Кропивну 

кропиви з берега в берег, 

і важко знайти  хатину 

боброву в заплаві Жереви. 

 

Над Любшею не почую 

я посвисту солов’їного – 

один тільки вітер ночує  

в обіймах з ламкою калиною … 

 

І голий берег Мурави, 

І Таль весняна зміліла… 

А він: «Та що ти, їй-право! – 

Яке нам до того діло!     (збірка «Чорний клинопис» С. 10) 
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Петро Синиця народився 19 вересня 1952 року в селі Пироговичі 

Іванківського району Київської області. Після закінчення фізико – 

математичного факультету Київського педагогогічного інституту ім. Горького 

працював вчителем фізики Козаровицької школи на Вишгородщині. Згодом був 

переведений у Демидівську середню школу Вишгородського району Київської 

області, де і працює нині. 

 Пише поезії з 1994 року. Окремі вірші були опубліковані в журналах: 

«Фізика та астрономія в школі», «Дніпро», збірці педагогічної творчості 

вчителів Вишгородщини «Душі і розуму не вичерпать до дна»; газетах 

«Вишгород», «Слово», «Вісник Демидівської сільської ради», «Трибуна праці», 

«Наша Україна». 

 Були видані збірки: «Жовтоключ» (2006) та «Шпарконишпорки – 

промені» (2009). 

 Член Всеукраїнської спілки «Літературний форум». 
 

*** 

Знову Тетерів розливсь, 

І співає, як колись: 

«Луже – друже, не дрімай, 

За морози забувай, 

Зелен – трави напувай. 

 

Очі сонечку розплющ, 

Та не вимокни на хлющ. 

Щось в долинки заховай, 

У косу лозу вплітай 

І ромашки умивай…» 

 (збірка «Жовтоключ» С. 19) 

 

*** 

У ріднім батьковім саду 

Причепурились любовишні, 

Збудили сни мої колишні… 

В тополь питають, чи не йду 

 

Прибрати хату до ладу, 

З могил забрать вінки торішні. 

У ріднім батьковім саду 

Причепурились любовишні. 

 

А хата завше на виду, 

У ній перехилився стрижень. 

Город дотягся аж до вишень, 

І стогне хвіртка на біду 

У ріднім 

батьковім 

 саду… 

  (збірка «Жовтоключ» С. 3) 
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 Леся Вербицька (Олександра Андріївна Вербицька) народилася 

1958 року в селі Обуховичі Іванківського району на Київщині. Після закінчення 

середньої школи працювала монтажником радіоапаратури на 

приладобудівному заводі (нині ВАТ «Промінь»), заочно закінчила 

Богуславський педагогічний коледж. Була членом літературної студії 

«Радосинь» при Київському міжрегіональному інституті удосконалення 

вчителів Б. Грінчека та викладачем літературної студії «Первоцвіт» при 

районному будинку культури. 

 На даний час знаходиться на заслуженому відпочинку, займається 

літературною діяльністю. 

Вірші друкувалися в періодичних виданнях: «Трибуна праці», «Київська 

правда», «Жива вода», «Витоки»,в дитячому журналі «Пізнайко», а також були 

вміщені у книзі П. Смовжа «Крізь роки і відстані» (2001). 

У 1995 році була видана книга віршів «Білий день». Її поезія ввійшла до 

збірок: «На кого я схожий» (2007р.), «Вухо – лапо – хвіст» (2010р.).  

Підготувала до друку збірку творів для дітей «Бігла мишка через поле». 

 
Моя земля 

Моя земля від діда-прадіда 

споконвіків живе в мені, 

любов до неї сходить зіркою 

в чужій далекій стороні, 

і доброта  душі торкається, 

надії живить джерело, 

і пада в землю світле зернятко, 

і знову – як віки було. 

 

І тягнуться до рук натомлених  

живі тоненькі  паростки, 

під синім небом ніжно вітерець  

колише житні колоски. 

 

Моя земля – це хата мамина 

в найкращому з усіх селі, 

моя любов до тебе лагідна 

теж народилась із землі, 

моя Любов це, Україно. – ти, 

що в серці сум з твого жалю, 

радієш ти – і усміхаюсь я,  

і щиро Господа молю: 

хай доброта душі торкається  

надії живить джерело, 

хай пада в землю  світле зернятко, 

хай буде – як віки було. 

Хай вічно  тягнуться до рук людських 

живі тоненькі  паростки, 

під синім небом ніжно вітерець 

колише житні колоски. 

 (збірка «Білий день» С. 7) 

 



 26 

Ольга Матюшок народилася 13 серпня 1990 року в Іванкові, де і 

закінчила ЗОШ №1. Зараз є студенткою Київського державного театрального 

університету ім. Карпенка – Карого та Київського Національного університету 

культури і мистецтв. Працює актором в театрі «Божа корівка» (м. Київ). 

Займається літературною діяльністю. 

Її вірші друкувались в Іванківській районній газеті: «Трибуна праці» та 

ввійшли до збірки поезій «Натхненні рідною землею» (2008). 

У 2007 році вийшла перша збірка поезій: «Життя – театр». 

 
Найкращий ти, Поліський краю! 

Найкращий ти, Поліський краю, 

Моя ти мила батьківщино: 

Дзвінкий струмочок серед гаю, 

Стара протоптана стежина, 

 

Струнка береза біля дому, 

І сонце в небі ясно світить… 

І зрозуміло, як нікому: 

Цей край не можна не любити! 

(збірка «Життя – театр» С. 19) 

 

Мій Іванків 

Іванків – край, де вперше я зустріла 

Цей світ, в якому і росту, й цвіту. 

І тут навіки  ніжно полюбила 

Свою Вкраїну – землю золоту. 

 

Плекав свою дитиноньку малу 

Іванків, і навчив мене кохати, 

І крила дав, щоб я могла літати 

До неба … 

Зорана лежить  рілля, 

І колос чистим золотом налитий, 

Й далека  тиха пісня журавля 

Звучить  в його повітрі сумовито. 

 

Я весело іду по полю тім, 

Милуюсь світом, вірю і кохаю, 

Вітаюся із сонцем золотим, 

Водою із струмка вмиваюсь. 

Співаю пісню я із журавлями, 

Із квітів роси як бурштин збираю. 

І чую ті вітри, що над полями 

В нових піснях радіють урожаю. 

 

Так, справді, є мені чому радіти: 

Безмежний світ, така щаслива днина, 

І всі ми – України вірні діти, 

І кожен – я і ти – Людина. 

 (збірка «Життя – театр» С. 18) 
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Марина Заїць (Семеняк) народилася 19 липня 1982 року в смт. 

Іванків. З 6 – го класу відвідувала літературну студію «Первоцвіт» під 

керівництвом Г. Іваненка. Після закінчення Іванківської ЗОШ №1 навчалася в 

Київському Національному університеті ім. Т. Г. Шевченка на факультеті 

журналістики. 

Нині журналіст – кореспондент та редактор рубрик «Законодавство» та 

«Альтернативне паливо» у видавничому домі «ЮПЕКО». Займається 

літературною діяльністю. 

У 1999 році була видана поетична збірочка «Намалюю день».  Її вірші 

були надруковані  в періодичних виданнях: «Трибуна праці», «Сільські вісті», 

«Джерело», «Жива вода», «Радосинь», «Літературна Київщина». 

 
Я намалюю день 

Я намалюю день 

на випаленій сонцем ниві, 

на полотні прозорого повітря. 

Я намалюю день 

ранковою росою квітів, 

весни снігами 

розпишу до краю, 

умию хмарами травневих вечорів. 

Я намалюю день 

у серці променем  весняним, 

оздоблю усміхом  

душі своєї 

і подарую 

цей день тобі. 

(збірка «Намалюю день» С. 3) 

 

Анна – Марія Макаревич народилася 30 квітня 1999 року в Іванкові. 

Навчається в 9 класі Іванківського районного ліцею. 

Захоплюється поезією, пише вірші. 

У 2011 році була видана перша збірочка віршів юної поетеси «Кохана 

Україна». 

 
                                  Кохана Україна 

Де цвіте верба, калина,                                 Стелить сонячне проміння 

Де Карпати і Дніпро,                                     Нам стежину у життя, 

Там кохана Україна,                                      Обійдемо всі незгоди, 

Там живе моя любов.                                     Попрямуєм в майбуття! 

 

Там, де завжди пахне хлібом,                       Із малої українки 

Загорнутим в рушничок,                               Починається вона, 

Що матуся вишивала                                     Наша славна Україна. 

Для синочків і дочок.                                     Рідна ненечка моя. 

     

                                                                        (збірка «Кохана Україна» С. 3) 
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Краєзнавча вікторина  

«Люби і знай  свій рідний край». 

1. Від чого походить назва селища «Іванків»? 

           (від імені власника  Івана Проскури) 

 

2. Як в давнину називали Іванків ? 

           (Земля Трудинівська) 

 

3. В якому році створений Іванківський район? 

       (1923р.) 

 

4. Яку назву мала раніше наша районна газета? 

        (Червоний промінь) 

 

5. Яка велика річка протікає на території нашого району? 

      (річка «Тетерів») 

 

6. З якими районами межує наш район? 

(Поліським, Бородянським, Вишгородським, Малинським Житомирської  

         області та зоною відчуження) 

 

7. Назви яких сіл походять від назв річок? 

       (Болотня, Жерева, Р.Тальська, Тетерівське, Хочева) 

 

8. Які тварини водяться в лісах нашого краю? 

(Косулі, дикі кабани, зайці, вовки, лосі, білки, лисиці, олені, коні 

          Пржевальського і т.д.) 

 

9. Яка лікарська ягода росте в лісах (корисна для очей)? 

      (Чорниця) 

 

10. Які  основні  культури вирощували  в нашому  районі  до Чорнобильської   

       аварії? 

(Льон, картопля, жито) 

 

11. Коли було звільнено Іванівський район від фашистських загарбників? 

       (11 листопада 1943) 

 

12. Назвіть ім’я та прізвище Героя Радянського Союзу, який народився і  

       жив в Іванківському районі?  

(Петро Степанович Черненко, уродженець с.Русаки) 

 

13. Кому з Героїв Радянського Союзу встановлено пам’ятник в селі 

Підгайне? 
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       (уродженцю району Сергієнку Івану Васильовичу) 

 

14. В якій книзі описаний подвиг підпільників, Героїв Радянського            

        Союзу Н. Сосніної, П.Тараскіна? 

(В.Соснін «Верные долгу»). 

 

15. В якому році та місяці сталась аварія на ЧАЕС? 

(в 1986 році, 26 квітня) 

 

16. Назвіть  пожежників – Героїв Радянського Союзу, уродженці 

Іванківського та Чорнобильського районів? 

      (Віктор Кібенок, Володимир Правик) 

 

      17. В яких селах народились Марія Примаченко та Ганна Верес? 

(с. Болотня, Обуховичі) 

 

     18.  Хто така Любов Назарівна Бойченко, що проживала в селі Запрудка? 

        (Герой Соціалістичної  Праці, ланкова) 

 

     19.  Назвіть місцевих поетів та письменників? 

(Григорій Іваненко, Іван Кірімов, Іван Притика, Леся Василенко, Павло  

Смовж, Анна Ігнатюк та інші) 

 

     20.  Яких художників, уродженців нашого району ви знаєте? 

(Примаченко М.О, Примаченко Ф.В., Скопич В.П., Ігнатюк А.Д., Яншаєв 

        Ю.М., Савченко С.Г., Хабінський Г.М.) 

 

     21.  Назвіть книги редактора районної газети П.Я.Смовжа? 

(«Крізь роки і відстані»; «Біль наш і гордість – Полісся»; « Треба 

пам’ятати й горе…»;  «Іванківщина – край древлянський») 

 

     22.  Хто написав книгу «Доки жінка буде на землі ...»?         

       (Г.Кизя, Т.Рябокляч) 

 

     23.  Що зображено на гербі Іванківського району? 

(Зелене поле перетинає блакитний пояс, на ньому зображена фігура 

птаха тетерева, внизу герба гірлянда з гілок дуба, сосни та пшеничного 

колосся ,перев’язана стрічкою на якій написано девіз «В ім’я життя») 
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