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ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

19 червня під час 
спецоперації зі звільнення 
від сепаратистів міста 
Ямпіль Донецької області 
від кулі ворожого снайпера 
загинув командир взводу 
1-ї бригади оперативного 
призначення лейтенант 
Володимир Кравчук.

Випускник Академії 
внутрішніх військ МВС 
України, 22-річний лейтенант 
Кравчук був мужнім, рішучим 
офіцером, справжнім 
військовим професіоналом. 
Коли після місяця участі 
в антитерористичній 
операції Володимиру 
запропонували повернутися 
до Києва під час чергової 
ротації особового складу, 
він вирішив залишитися 
у зоні АТО − не хотів 
відсиджуватися у тилу, коли 

його бойові побратими на 
передовій захищають рідну 
країну. Крім того, Володимир 
Кравчук був щирою, доброю 
людиною, чуйно та з повагою 
ставився до підлеглих, які 
завжди сміливо йшли вперед 
за своїм умілим командиром.

За особисту мужність і 
героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету 
та територіальної цілісності 

України Указом Глави 
держави № 593/2014 
від 15 липня 2014 року 
лейтенант Володимир 
Кравчук був посмертно 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня. 
Наказом командувача 
Нацгвардії № 110 від 24 
червня 2014 року офіцер 
був навічно зарахований 
до списку особового складу 
1-ї роти спеціального 
призначення 1-го батальйону 
спеціального призначення 
1-ї бригади оперативного 
призначення Північного 
оперативно-територіального 
об’єднання НГУ.

Школа імені загиблого 
героя-гвардійця

Данину ратному подвигу 
лейтенанта Кравчука 
віддали й у київській школі 
№ 275, яку п’ять років тому 
закінчив офіцер − відтепер 
навчальний заклад носить 
ім’я лейтенанта Володимира 
Кравчука, а на стіні школи 
було встановлено пам’ятну 
дошку на честь гвардійця. 

За матеріалами сайту 
www.vv.gov.ua

 Старший лейтенант
Петро Лавриненко  

5 вересня під час обстрілу бойовиками 
поблизу міста Маріуполь отримали смертельні 
поранення військовослужбовець Північного 
територіального управління Національної 
гвардії України 35-річний капітан Андрій 
Шанський, 35-річний старший лейтенант Петро 
Лавриненко, 19-річний солдат Юрій Спащенко, 
19-річний солдат Микола Кобринюк з 1-ї бригади 
оперативного призначення Нацгвардії та 
23-річний солдат Олександр Звінник зі столичної 
конвойної бригади НГУ.

 Капітан 
Андрій Шанський  

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

У Запоріжжі урочисто відкрили 
пам’ятний знак на місці, де має бути 
зведений Меморіал пам’яті бійців, 
які загинули під час проведення 
антитерористичної операції на Сході 
країни.

У церемонії разом із представниками 
органів державної влади, мешканцями 

міста, рідними загиблих взяли участь 
військовослужбовці місцевої бригади 
охорони громадського порядку 
Національної гвардії, які у зоні АТО 
також понесли бойові утрати − на 
Донеччині загинув командир взводу 
лейтенант Іван Гутнік-Залужний, якого 
посмертно було нагороджено орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.
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