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«О СЕБЕ: 

Родился в 1941 году в Одессе. Перед 

войной семья переехала в Чернигов, откуда 

родом мои родители.  

В Чернигове прошла вся жизнь, за что 

благодарю судьбу. Для меня лучше Чернигова, 

прекраснее Черниговщины и Десны  места нет. 

Учился в средней школе № 2, а потом в 

Горьковском институте инженеров водного 

транспорта.  

После окончания ВУЗа работал по 

специальности  в Днепропетровском, 

Черниговском речных портах и других 

организациях, связанных с рекой и флотом.  

Перед выходом на пенсию  с  большим  

удовольствием  работал  в  ОАО 

«Облтеплокомунэнерго». 

Основные увлечения - река, рыбалка, 

лес, фотография, классическая музыка. 

Люблю работать с деревом.  

С велосипеда слезаю, когда ложусь спать 

или когда на ногах лыжи.  

На природе с фотоаппаратом не 

расстаюсь. Признаю только пейзаж 

классический.  

Природа совершенна и никакие «поп», 

«нео», «сюр» и прочие «измы» не в состоянии 

передать это совершенство.  

Я хочу показать Вам свою любимую и 

неповторимую Черниговщину. Насколько 

удалось - судить Вам». 
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КАТАЛОГ ФОТОВИСТАВКИ 

ДЕСНЯНСЬКИЙ КРАЙ – 
ЧУДОВИЙ КРАЙ 

(грудень 2010 – лютий 2011) 
 

1. Безмятежность (река Судость) 
2. Біла круча під Сосницею (улюблене 

місце відпочинку О.П.Довженка) 
3. Вихор на Десні 
4. Дарунки лісу 
5. Десна біля села Пушкарі 
6. Десна. Борківська круча 
7. Десна заквітчана 
8. Десна. Хвоїна 
9. Десна чарівна 
10. Деснянська далечінь  
11. Деснянський  луг 
12. Деснянська Швейцарія 
13. Діти сонця 
14. Дорога на Седнів 
15. Дорогоцінні перлини 
16. «Дубе мій, кучерявий» 
17. «Зоре, моя вечірняя» 
18. «І на деснянському пісочку  
              Сліди небачених тварин» 
19. Іде зима. 2009 
20. «И гром вдали  гремел раскатом» 
21. Літо прощається 
22. Любитель природы 
23. На світанку 
24. Нема лугу без лелеки 
25. Озеро Вир 
26. Озерце 
27. Перед дощем 
28. Передвечір’я 
29. Перлина Полісся. Снов 
30. Подих осені  

31. Полісся 
32. Похмурий день. Десна  
33. Простори Сіверщини 
34. Рідний дім 
35. Річка Снов (від слова «сон») 
36. Сіверщина. Придесення 
37. Слід мезозою 
38. Снов весняний 
39. Снов. Золота осінь 
40. Снов солов’їний 
41. Сонце зайшло 
42. Спокій 
43. Спускалось в травы лето 
44. Травень 
45. Травневі берези 
46. «У затишку край берега» 
47. У старовинному парку (будинок 

Глібова) 
48. Увертюра 
49. Український полудень 
50. Фарби осені. Седнів. 
51. Час полуднувати 
52. Штурман на посту 
 

 
 
 

З КНИГИ ВІДГУКІВ: 
 

«Чимось величним, вічним, прекрасним, 
рідним і земним віє від усіх переглянутих 
фотознімків, і ти знову відчуваєш себе 
маленьким і щасливим під ласкавим сонцем 
на піску чарівної красуні Десни – річки мого 
дитинства… Про те, що ти, Олеже, умієш 
робити майстерно фотознімки, знали ми всі. 
Але коли їх переглянули на виставці, то 
відчули, що ти дійсно великий майстер, 
художник, що закоханий в свій рідний край, в 
своє Придесення. Спасибі. Бажаємо тобі 
нових творчих  успіхів.  

З повагою, сім’я Коробко» 
 
«Фотовиставка чудова. В першу чергу – 

високий професіоналізм і прекрасні пейзажі 

Придесення - рідного краю, безмежного і 
коханого. Успіху Вам, Олеже Миколайовичу, і 
творчого натхнення у відтворенні 
непередбачуваної краси неньки - рідної 
природи» 

 
         «Когда вид кузнечика на ромашковом 
лугу или рассвет над Десной вызывает 
больше радости чем покупка дорогой 
иномарки, тогда человек становится по-
настоящему свободен и счастлив»            

 
«Уважаемый Олег Николаевич, я в 

восторге от Ваших работ! Я нашел в Вас 
родственную душу. Ваши фотографии - это 
иллюстрации к моим стихам. В моих стихах, 
как и в Ваших работах, звучит мотив: «на 
берегах реки Десны черпаю вдохновенье…». 
Посмотрев ваши фотографии, я увидел ту 
самую, которая будет на обложке моего 
сборника стихов «Белым облаком яблоки 
стынут». 

С благодарностью к вам, черниговский 
поэт Полищук Станислав Григорьевич» 
 

 

 
 
«Выставка превосходная, - высокий 

профессионализм, отменный вкус выбора 
композиций. Есть левитановский мотив…» 


