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На війні

До рідних джерел

Богдан  СЕРЕДЕНКО з Ічнян-
щини – трохи молодший 
за нашу Незалежність. Йо-

му 24 роки, і він – наш Герой. У той 
час як здорові та молоді люди скар-
жаться, що у них щось болить чи ма-
ло грошей, що стомилися від вій-
ни, що все – не так і всі в цьому вин-
ні, Богдан запалює своєю жагою до 
життя, до звитяг та успіхів, мріє про 
участь у спортивних іграх для пора-
нених ветеранів, про параолімпій-
ські ігри… Він усім здоровим хоче 
довести, що треба жити й радіти то-
му, що живий, цінувати саме життя! 

– Богдане, ви нині лікуєтеся в Ки-
ївському військовому шпиталі. Вже 
минуло трохи часу від того страшно-
го дня, коли ви з другом підірвалися 
на міні. Ви дістали поранення, а Ро-
ман Коваль  не  повернувся з бою… 
Можете розповісти про це?  

– Це було 30 червня, десь сьома 
ранку. Наш підрозділ у складі трьох осіб 
(я, Роман та Сергій Павлович, наш ко-
мандир) виїхали в село Павлопіль на 
прокладення кабельного зв’язку. Це бу-
ли нові позиції, нам не знайомі, – карти 
мінувань ми не мали. Нас попередили, 
що поле заміноване, а про стежку ні-
чого не сказали... Ми тричі проходили 
стежкою, не вистачало кабелю, і ми за 
15 хвилин поверталися по нього, потім 
чимчикували далі. І вже коли остаточ-

но поверталися, першим ішов коман-
дир, за ним – покійний нині Роман і далі 
– я. Командир був метрів за 7, між нами 
з Романом – відстань 3-4 метри. Бухта 
заплуталась, і я Романа трохи обігнав, 
а далі пам‘ятаю лише вибух. Напевно, 
я ногою розтяжку зачепив… Мені віді-
рвало стопу, а побратимові міна вдари-
ла у груди, осколками Романові пере-
било ноги та збоку, де не було броне-
жилета,  осколки потрапили в легені… 
У мого друга залишилося двоє синів – 
десяти і трьох років, сам він був сиро-
тою, жив у невеликому селі на Віннич-
ині. Тільки-но стану на ноги – до діток 
Романових одразу поїду…

– Мине час, закінчиться ця війна, 
відбудують міста, але ніколи не по-
вернуться ті, кого забрали небеса! 
Про загиблих побратимів говорять, 
що вони прикривають нас із неба 
та живуть, доки ми їх пам’ятаємо… 
Скажіть, Богдане, як ви потрапили 
на війну і що для вас змінилося піс-
ля участі в АТО?  

– Знаєте, багато молодих людей 
відпочивають у барах або деінде, вда-
ючи,  що російської агресії та загарбан-
ня окупантами українських земель не 
існує; живуть, ніби нічого не змінилося, 
і висміюють тих, хто пішов воювати… 
Тільки хтось може бути байдужим, а я 
– ні, бо це наша земля й нам окупанти 
не потрібні! Війна в мені змінила карди-
нально все, весь світ я ніби переосмис-
лив. Те, що здавалося важливим, тепер 
уже несуттєве; що було начебто важ-

ким – тепер цілком під силу; що вва-
жалося буденним – нині є дуже цінним! 
Цього не перекажеш за один раз, це ці-
ла філософія…

– А ким ви працювали до мобілі-
зації? Де навчалися? 

– Закінчивши одинадцять класів Іва-
ницької загальноосвітньої школи, я ви-
вчився в Ніжинському професійному 
аграрному ліцеї на водія. Потім рік від-
служив строкову службу в армії, у на-
вчальному центрі «Десна».  Далі – рік 
працював водієм у Ялті, пізніше – про-
давцем-консультантом у Броварах, ос-
танні роки – електриком в Ічнянсько-
му РЕМі. Мобілізований 28 квітня 2015 
року. Пройшов підготовку на зв’язківця 
в Полтаві й 10 червня 2015-го вже був 
у зоні проведення антитерористичної 
операції.  

– У складі якого підрозділу і де 
саме пролягав ваш бойовий шлях?  

– Я – молодший сержант 21-го ба-
тальйону третьої роти 56-ї окремої мо-
топіхотної бригади. Нашим завданням 
було прокладати зв’язок між підрозді-
лами, між новими військово-опорни-
ми пунктами. Кожні два місяці ми міня-
ли місце дислокації. Були в Касьянівці 
Донецької області, потім у Гнутовому, 
Павлополі. Переслужили ми рік, 8 лип-
ня повинні були демобілізуватися, але 
сталося не так, як мріялося…

– А як у вас, Богдане, з особи-
стим життям? Кохана є? 

– Так, її звати Руслана.  Не знаю, як 
би тримався, аби не дівчина та волон-

тери, котрі нас тут дуже підтримують: 
і концерти організовують, і різні цікаві 
зустрічі та заняття.

– Помітно з ваших нотаток у соці-
альних мережах, що ви були і є  со-
ціально активною особистістю. Роз-
кажіть про свої вподобання. 

– З дитинства захоплююся футбо-
лом. Із 10-го класу був гравцем Іва-
ницької збірної  команди «Нива-плюс». 
Також займався легкою атлетикою. 
Тож, коли пройду реабілітацію, хочу 
брати участь у змаганнях для ветера-
нів – учасників бойових дій. Ось уже в 
жовтні кличуть позмагатися за кордон, 
але до того часу у мене ще не загоять-
ся рани. Втім, наступний такий захід бу-
де у Львові...

– Ви – дуже оптимістично налаш-
тована молода людина. Говорять, 
що про поранення батькам ви теж 
повідомляли ледь не жартома, отож 
тато спершу й не зрозумів, наскіль-
ки все серйозно... 

– Я ж – спортсмен, а нам, спортс-
менам, не можна впадати в паніку. Мені 
так шкода побратима, який загинув, що 
моє горе видавалося незначним. Хоча 
тепер розумію, наскільки переживали 
батьки та небайдужі ічнянці, які побачи-
ли мене у списках тих, хто «підірвався 
на міні під Маріуполем»… 

– Щось є, що вас нині засмучує? 
– Так. Мене тривожить ставлення 

до військовослужбовців. Доки здоро-
вий – усе нормально. Ще як у шпиталі 
лікуєшся – все безкоштовно. Але коли 
виписують – далі все своїм коштом! За 
поранення, згідно з програмами захи-
сту воїнів АТО, дається за місцем про-
живання одноразова допомога в роз-
мірі п’яти тисяч гривень. Ну а що ж да-

лі?!  Ось долікуюся, держава забезпе-
чить протезом і я випишуся зі шпиталю. 
А ще ж потрібна реабілітація, і до дітей 
загиблого побратима Романа мені тре-
ба поїхати… І добиватися, щоб його діт-
кам квартиру купили, бо вони на це за-
слуговують! 

– Ви – справжній борець, маєте 
стимул до життя й готові відстоюва-
ти свої права та права бойових по-
братимів; хочете всім довести, що, 
попри все, життя продовжується і 
після поранення та кількох  операцій 
на нозі. Що би ви хотіли побажати 
всім землякам у День Незалежнос-
ті України? 

– Щоб ми були справді незалежни-
ми від Російської Федерації (хоча там 
теж різні люди є: і погані, й хороші) та від 
різних бюрократичних зачіпок і перепон; 
аби швидше закінчилася війна й боро-
нити свою країну йшли всі, кому прино-
сять повістки, бо захищати рідну землю 
– це честь і обов’язок, а не покарання чи 
глупство. Без боротьби не буде перемо-
ги, а нам вона дуже-дуже потрібна! 

Спілкувалася Олеся РЕУТА
м. Ічня

Фото з архіву Богдана Середенка

Для всіх, хто бажає допомогти 
бійцю Богданові Середенку швидше 
стати на ноги та повернутися до нор-
мального життя, надаємо номер йо-
го рахунку у Приватбанку: 5168 7572 
8669 7174. Тел. (099) 753-92-68.

«Щасливий, що живу!» 
Богдан СЕРЕДЕНКО: 

Де отримати Де отримати 
БЕЗКОШТОВНУБЕЗКОШТОВНУ  
допомогу юриста?допомогу юриста?

19 бюро правової допомоги розпочнуть 

роботу на Чернігівщині вже з 1 вересня. У 

них надаватимуть безоплатні консультації 

і навіть вторинну правову допомогу, тобто 

складання документів процесуального ха-

рактеру й захист у судах. Хто зможе ско-

ристатися послугами юристів, як працю-

ватимуть бюро та центри правової допо-

моги – пояснюють фахівці: директор Ре-

гіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернігів-

ській області Ірина Протченко; директор 

Чернігівського місцевого центру з надан-

ня безоплатної вторинної правової допо-

моги Володимир Бобруйко; керівник про-

грам Чернігівського громадського коміте-

ту захисту прав людини Наталія Кулікова.

З вересня цьо-
го року 587 тери-
торіальних органів 
юстиції в Україні 
будуть замінені на 
бюро безкоштов-
ної правової до-
помоги. Такі змі-
ни відбудуться в 
рамках реформу-
вання органів юс-
тиції в Україні, яке 
почалося ще ми-
нулого року. То-
ді ж створили 100 
місцевих центрів 
з надання безоп-
латної правової допомоги. У Чернігівській об-
ласті є три такі центри — в Чернігові, Ніжині та 
Мені. Наступним кроком має стати створення 
бюро правової допомоги у структурі цих цен-
трів шляхом ліквідації територіальних органів 
Мін’юсту. Такі бюро й розпочнуть свою роботу 
з 1 вересня цього року. 

Наталія Кулікова, керівник програм Черні-
гівського громадського комітету захисту прав 
людини, пояснює: «В Україні досить тривалий 
час правовий захист осіб був лише задекла-
рований в Конституції України. І тільки через 
20 років можна сказати, що держава почи-
нає забезпечувати доступ до правової допо-
моги громадянам, які можуть звернутися до 
центрів і отримати повну юридичну консуль-
тацію». 

У Чернігівській області такі бюро працюва-
тимуть у Бахмачі, Бобровиці, Борзні, Ічні, Нов-
городі-Сіверському, Носівці,Прилуках, Семе-
нівці, Козельці, Коропі, Ріпках, Сновську, Вар-
ві, Сосниці, Талалаївці, Корюківці, Срібному, 
Городні. Плюс Славутич. 

Фахівці бюро надаватимуть юридичні кон-
сультації, забезпечуватимуть прийом звер-
нень громадян, які відповідно до ЗУ «Про без-
оплатну правову допомогу» мають на неї пра-
во, та забезпечуватимуть представництво ін-
тересів таких громадян у суді. Окрім того люди 
зможуть отримати доступ до онлайн-сервісів 
Міністерства юстиції України.

Директор регіонального центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги 
у Чернігівській області Ірина Протченко каже, 
що вже відбувся конкурсний відбір на посади 
працівників бюро та керівників центрів право-
вої допомоги. Планується, що у бюро працю-
ватимуть двоє людей, котрі замінятимуть од-
не одного. Один фахівець надаватиме кон-
сультації безпосередньо у бюро, інший кон-
сультуватиме за місцем проживання – тобто 
виїжджатиме в село чи селище.

 «Бюро не потребує додаткових коштів 
на  утримання працівників. Усі витрати здій-
снюються за рахунок ліквідованих районних 
та місцевих управлінь юстиції. Тиску з боку 
будь-якої структури на нас немає. Ми підпо-
рядковуємося координаційному центру, який 
є структурним підрозділом Мін’юсту. Не на-
лежимо ні до виконавчої влади, ні до органів 
місцевого самоврядування», – зазначає Ірина 
Протченко.

З яких питань і які категорії громадян вже 
звертаються до центрів правової допомоги? 
На це запитання відповідає директор Черні-
гівського місцевого центру з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги Володи-
мир Бобруйко: «Щодо адміністративних і ци-
вільних справ до нас найчастіше звертають-
ся люди з обмеженими фізичними можливос-
тями, у яких розмір пенсії не перевищує суму 
в розмірі двох прожиткових мінімумів для не-
працездатних осіб, тобто 2260 гривень. Дру-
га категорія – малозабезпечені особи, дохід 
сім’ї котрих не перевищує суму прожиткових 
мінімумів кожного члена сім’ї. Вони повинні 
подати до нас звернення, довідку про склад 
сім’ї та довідку про доходи кожного з її членів. 
Ми аналізуємо і приймаємо рішення: надати 
безоплатну допомогу чи відмовити. Ще одна 
категорія – учасники бойових дій та учасни-
ки АТО. Вони мають право на адвокатів лише 
з соціальних питань – щодо оформлення пільг 
на безоплатне лікування, забезпечення жит-
лом тощо. Також до нас звертаються діти-си-
роти й позбавлені батьківського піклування, 
іноземці, які тимчасово перебувають на тери-
торії України». 

Отже, консультації для громадян абсолют-
но безкоштовні. А от вторинну допомогу мо-
жуть отримати лише певні категорії громадян, 
передбачені законом «Про безоплатну право-
ву допомогу». 

Звернутися до бюро можна буде як за те-
лефоном, так і електронною поштою. На дум-
ку фахівців, робота бюро зможе забезпечити 
доступ до правосуддя найбільш уразливих су-
спільних верств, а також тих, хто проживає в 
сільській місцевості, де відчувається нестача 
фахових юристів. 

Вікторія ГАВРИК

На часі

Дедалі більше людей цікав-
ляться історією рідного 
краю та прагнуть дослідити 

своє коріння. І найпершими та най-
кращими помічниками в цьому ста-
ють бібліотеки. Бо тут людина мо-
же знайти найповнішу, ґрунтовну 
інформацію про історію свого се-
ла, селища чи міста. Саме в бібліо-
теках зібрано найбільше матеріалів 
про рідний край. Вони систематично 
поповнюються, і, що важливо, — до-
ступні для кожного.   

Чернігівщині є чим пишатися. На-
ші книгозбірні постійно працюють 
над збереженням та відродженням 
історико-культурної спадщини рід-
ного краю, історичної пам’яті наро-
ду. Вони вже давно перетворили-
ся на центри краєзнавчої інформа-
ції. Свідченням цього стала облас-
на науково-практична конферен-
ція «Крає знавча діяльність бібліотек 
Чернігівщини», яка  відбулася нещо-
давно в ОУНБ імені В. Г. Короленка. 
Захід присвячено 25-й річниці Неза-
лежності України.   

— Люди хочуть знати історію своєї 
малої батьківщини. Сільські бібліотеки, 
місцеві вчителі, краєзнавці ведуть лі-
тописи своїх сіл. І це радує. Краєзнав-
ча діяльність — один із найважливіших 
напрямів роботи книгозбірень. Можна 
сказати, що вони в цьому плані стоять 
на передовій. Зокрема, останнім часом 
наші бібліотеки активно збирають ін-
формацію про бійців АТО. Тих, що нині 
перебувають на Сході країни, й тих, які 
не повернулися з війни. Складаються 
списки, видаються буклети, книги. Усе 
систематизується. Бібліотека вже дав-
но перестала бути просто книгосхови-
щем. Вона є освітнім, культурним та ін-
формаційним центром, — розповідає 
директор обласної універсальної нау-
кової бібліотеки імені В. Г. Короленка 
Інна Аліференко.    

Науково-практична конференція зі-
брала в читальній залі не лише праців-
ників бібліотек, а й викладачів вищих 
навчальних закладів, краєзнавців та 
письменників. Серед почесних гостей 
— Надзвичайний і Повноважний Посол 
України Петро Шаповал.  

Український державний і політичний 
діяч зазначив: ця конференція – пряме 
свідчення того, що нині у людей назріла 

велика потреба в пізнанні рідного краю. 
Тож до краєзнавчої роботи має долучи-
тися якомога більше людей. До речі, на 
рахунку відомого дипломата – не одне 
краєзнавче видання. Зокрема, книга про 
його малу батьківщину «Трудом і звитя-
гою освячені» задумана як сплата боргу 
пращурам, сучасникам та нащадкам. 

— Ми не прагнули породити ху-
дожню розповідь чи літописну хроні-
ку. Скромний опис — це спільна наша 
спроба розчинити віконце у своє ми-
нуле, присісти край столу з предками 
й разом погомоніти про те, як вони жи-
ли, про що мріяли і на що сподівалися. 
Нині ми з болем чуємо, як зникають із 
мапи, вмирають українські села. І що 
особливо прикро — вони зникають не 
лише з карти, а й із нашої пам’яті. Ми 
не маємо права існувати безбатченка-
ми на цій землі. Ще Цицерон запевняв: 
«Не знати, що було до того, як ти наро-
дився, означає назавжди залишитися 
нерозвиненим дитям». Маючи певний 
досвід роботи з книжкою про мою ма-
лу батьківщину, про село, можу сказа-
ти, що люди з великим задоволенням 
допомагали збирати матеріали. Осо-
бливо добре попрацювала школа. Діти, 
які записували розповіді. Знаходилися 
дуже цікаві документи. Всім було ціка-
во, бо це наше життя, — говорить Пе-
тро Шаповал.

Краєзнавчу діяльність дипломат 
вважає дуже важливою та необхідною. 
Він переконаний: кожен із нас обов’яз-
ково повинен знати історію свого рід-
ного краю. Тим паче, що нині у нас іще 
є можливість не лише підняти певні до-
кументи, а й поговорити зі свідками ми-
нувшини.

— Ми маємо знати, чиї ми діти, яко-
го кореня. Найкраща нагорода для лю-
дини — це пам’ять. Пам’ять про наших 
пращурів, дідів, батьків. Те, що ми мо-
жемо зробити нині, — воно служитиме 
весь час і майбутньому. А це наша гор-
дість, бо нам є чим пишатися, — на-
шим великим і величним минулим, — 
підкреслив Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол України. — Майбутнє зале-
жить від сучасності, а сучасне не може 
існувати окремо від минулого. Зокре-
ма, краєзнавці переконані: нинішня по-
літична ситуація в країні — наслідки по-
дій минувшини. Підтвердженням цьому 
є газетні колекції радянського періоду.

— На Чернігівщині найбільші колек-
ції газет післявоєнного часу. Обласні, 
районні. Їх вивчення показує нам ідео-
логічну радянську машину й може свід-
чити про те, що ця гібридна війна поча-
лася далеко не у 2013-2014 роках. Су-
спільство готувалося до неї довго. А 
радянська періодика доволі специфіч-
на й давала для цього серйозний ґрунт, 
— каже науковий співробітник Україн-
ського інституту національної пам’яті, 
кандидат історичних наук Сергій Горо-
бець.  

Вивчення історії України, свого рід-
ного краю — це основа основ. А ми, на 
жаль, знаємо її дуже погано. Нині ство-
рюються всі умови для того, щоби люди 
могли дізнатися про своє минуле яко-
мога більше цікавої, а головне — прав-
дивої інформації. Краєзнавчий рух на 
Чернігівщині доволі потужний, і він по-
стійно розвивається.    

Валентина НАУМЕНКО

Пишаймося нашим величним минулим

Від усієї душі

Сотні сердець Сотні сердець 
об’єдналися в єдину об’єдналися в єдину 
родинуродину

Нещодавно в обласному центрі відбулися 
основні масові заходи всеукраїнської ак-
ції «Єдина родина України». Участь у них 

об’єднала членів сімей загиблих учасників АТО, ма-

терів та батьків воїнів-афганців, військовослуж-

бовців, волонтерів, представників влади, громад-

ськість, духовенство.

Спершу учасники акції, зібравшись біля пам’ятного 
знаку «Борцям за волю і незалежність України», пом’яну-
ли героїв у спільній із архієпископом Чернігівським і Ні-
жинським Євстратієм молитві.

Наступною локацією зустрічі стала Красна площа. 
Учасники зібрання вшанували загиблих воїнів АТО та 
учасників Революції гідності, поклавши квіти до оновле-
них меморіальних стел. А після цього, взявши одне одно-
го за руки, члени сімей загиблих, волонтери, владці й усі 
небайдужі «живим ланцюжком» склали на Красній площі 
контур зображення карти України. «Біда не зламала! Біда 
об’єднала!» – ствердили вони, ставши учасниками одно-
йменного флешмобу.

Продовжилася всеукраїнська акція «Єдина роди-
на України» в обласному драматичному театрі іме-
ні Т. Г. Шевченка. Учасники заходу оглянули виставку 
«Блокпост пам’яті», також увазі громади була представ-
лена експозиція «День Перемоги» – фотографії з сімей-
них архівів загиблих воїнів АТО, присвячені зв’язку поко-
лінь захисників Батьківщини.

Офіційна частина заходу розпочалася демонстраці-
єю відеоролика про «Єдину родину Чернігівщини» та во-
лонтерів.

Голова облдержадміністрації Валерій Куліч у промові 
висловив шану землякам, котрі мужньо захищають мир-
не життя рідної країни. Він уклонився родинам воїнів-ге-
роїв, які загинули, відстоюючи суверенітет нашої держа-
ви. Слова вдячності прозвучали й на адресу волонтерів, 
чия допомога для армії та родин бійців у скрутний для 
країни час є неоціненною.

«Разом ми зробимо все можливе, щоби жертви на-
ших синів не були марними, аби мир і спокій запанували 
на нашій землі, – запевнив Валерій Куліч. – До акції долу-
чилися родини з усіх регіонів України. А історія доводить, 
що тільки разом, підтримуючи одне одного, ми зможемо 
вистояти й відчути впевненість у майбутньому. Адже сила 
держави – у єдності її громадян».

Очільник області оголосив хвилину мовчання в 
пам’ять про загиблих воїнів. Із нагоди 25-ї річниці неза-
лежності України він вручив державні нагороди рідним 
загиблих бійців – посмертно. Переповнена зала стоячи 
вшанувала пам’ять героїв.

Звернулися до учасників заходу також голова облас-
ної ради Ігор Вдовенко та Чернігівський міський голова 
Владислав Атрошенко.

Сум за загиблими бійцями, а також слова шани ге-
роям і підтримки їхнім родинам прозвучали з вуст Пе-
тра Юрченка з Народичів Житомирської області, Бату-
ринського міського голови Леоніда Душі та голови Залі-
щицької міської ради Тернопільської області Алли Квач, 
які втратили своїх синів на неоголошеній війні проти 
України. Проникливі поетичні рядки своєму загиблому 
нареченому присвятила Надія Ємець із Тернопільщини.

Мама загиблого бійця АТО, представниця громад-
ської організації «Єдина родина Чернігівщини» Людмила 
Житнікова зачитала хвилююче звернення матерів Украї-
ни до матерів Росії.

Наприкінці патріотичної концертної програми коор-
динатор Єдиного волонтерського центру Ірина Берези-
нець від імені всіх громадських організацій, що долучи-
лися до проведення акції, висловила щиру вдячність за-
гиблим бійцям та їхнім сім’ям і шану тим, хто сьогодні са-
мовіддано захищає Україну.

На завершення всі учасники всеукраїнської акції 
«Єдина родина України» спільно виконали Державний 
Гімн України.

Прес-служба облдержадміністрації

Додому – на новеньких Додому – на новеньких 
автобусахавтобусах

Красну площу Чернігова заполонили шеренги 
яскраво-жовтих «Еталонів» та юрби усміхне-
них дітей – навчальні заклади області отри-

мували новенькі шкільні автобуси. Учнівсько-педа-
гогічні делегації 27-ми шкіл і гімназій, котрі прибу-
ли на захід хто як, додому поїдуть уже з комфортом 
та безпечно.

Урочиста церемонія вручення ключів від шкільних ав-
тобусів учнівським і педагогічним колективам загально-
освітніх навчальних закладів області відбулася за уча-
сті голови ОДА Валерія Куліча, голови обласної ради Іго-
ря Вдовенка, Чернігівського міського голови Владисла-
ва Атрошенка, начальника Управління освіти і науки обл-
держадміністрації Миколи Конопацького, а також в. о. 
директора державної наукової установи «Інститут мо-
дернізації змісту освіти» Юрія Завалевського, учасників 
обласної серпневої конференції педагогічних працівни-
ків та представників учнівських колективів Чернігівщини.

З початку року навчальним закладам області вже пе-
редано 33 «Еталони»: 6 із них придбано за кошти Дер-
жавного бюджету, а ці 27 – на умовах співфінансування 
50/50 від держави і від громад нашого краю. Є й перспек-
тива того, що до кінця року буде закуплено ще декілька 
одиниць техніки, таким чином протягом лише одного ро-
ку вдасться забезпечити майже половину від загальної 
потреби області у нових шкільних автобусах.

Віктор КОШМАЛ
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