Національна гвардія

На Вінниччині
поховали спецназівця,
загиблого в бою
7 травня військовослужбовці полку спеціального призначення Національної гвардії
України «Ягуар» провели в останню путь свого однополчанина – 34-річного інструкторагранатометника прапорщика Віктора Григоровича Долінського, який був смертельно
поранений двома днями раніше, під час
участі в антитерористичній операції в районі міста Слов’янська на Донеччині.

З

ранку в одному з православних храмів міста Калинівки,
де дислокована частина,
пройшов заупокійний молебень,
після якого відбулася громадська панахида. Віддати шану
прапорщику Долінському прийшли перший заступник голови
Вінницької обласної державної
адміністрації Олександр В’юник,
заступник начальника управління Західного оперативно-тери
торіального об’єднання НГУ з виховної роботи полковник Олег Білий, військовослужбовці й ветерани «Ягуара», рідні та близькі
покійного, звичайні городяни –

загалом близько тисячі небайдужих людей.
За словами виконувача обо
в’язків командира роти, у якій
служив Віктор Григорович, капітана Томаса Ругенюса, 5 травня
бронетранспортер, на якому їхали спецназівці, був обстріляний
сепаратистами: «Бойовики поцілили в машину з протитанкового
гранатомета. Від вибуху Віктор
загинув на місці, його товариш
був поранений…».
Ветеран полку полковник запасу Ігор Зюбрицький згадав про
ратний шлях загиблого: «Майже
половину свого життя Віктор До-

За полеглим гвардійцем у Карпатах тужили трембіти…
13 травня в останню путь провели військовослужбовця дислокованого у Львові Римнікського полку Національної
гвардії України 21-річного старшого солдата Богдана Васильовича Шлемкевича,
який загинув 9 травня від рук сепаратистів під час проведення антитерористичної операції в місті Маріуполі Донецької області.

Б

огдан народився й виріс у Карпатах, у мальовничому селі Білоберізці Верховинського району Івано-Франківщини. Там закінчив школу, навчався у Волинській
православній богословській академії, отримав диплом бакалавра,
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мріяв стати священиком, як і його
старший брат. Замість вступу до
магістратури вирішив виконати
військовий обов’язок і був призваний на строкову службу до лав
внутрішніх військ МВС. Служив у
кінологічному підрозділі, сумлінно виконував обов’язки з дресування службових собак і завдання з
охорони громадського порядку…
Термін його служби спливав у
квітні, але, через загострення обстановки на східних теренах України й оголошення часткової мобілізації, Богдана разом з однополчанами направили до Донецька, а
звідти – до Маріуполя. 9 травня під
час масових безладів, що призвели
до штурму й знищення будівлі Ма-

ріупольського міського управління міліції, із натовпу місцевих жителів був відкритий вогонь по військовослужбовцях НГУ, які прибули на допомогу міліціонерам. Кілька гвардійців дістали поранення, а
Богдан, бронежилет якого пробили
кілька куль, загинув…
Найбільше горе на землі – коли
мати хоронить сина. Словами передати цього неможливо… Прощальна церемонія відбулась у білоберізькому «Народному домі». Відда-

ти останню шану старшому солдатові Богдану Шлемкевичу прийшли всі жителі села, як кажуть,
від малого до старого, депутати
Верховинської районної ради, керівники всіх установ та організацій
району, викладачі й вихованці богословської академії.
Під час траурного зібрання з
прощальними словами від імені
командування Національної гвардії України виступив заступник начальника управління Західного

Національна гвардія

Бійці «Ягуара» отримали
квартири та нагороди

лінський віддав служінню Батьківщині. Після закінчення професійнотехнічного училища проходив
строкову службу в миколаївській
частині внутрішніх військ МВС, а
2000 року прийшов на службу за
контрактом у „Ягуар”. За цей час
він став справжнім професіоналом
у військовій справі, дуже пишався
своєю службою, був прикладом для
своїх товаришів…».
Поховали прапорщика Долінського на цвинтарі його рідного
села Нижчий Ольчедаїв МогилівПодільського району Вінниччини.
У нього залишилися дружина та 12річний син…
оперативно-територіального об’єд
нання НГУ полковник Сергій
Скрипнюк. Свої співчуття рідним і
близьким Богдана висловили голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Троценко, голова Івано-Франківської
обласної ради Василь Скрипничук,
голова Верховинської районної
ради Іван Маківничук, голова Білоберізької сільської ради Дмитро
Іванюк, директор місцевої школи
Марія Дудидра.
Після прощальних промов тужно пролунала мелодія трембіт, які
за давньою гуцульською традицією сповіщають про чиюсь смерть і
похорон. Над Білоберізкою лунали
такі ридання, що, здавалось, від
горя сумувала сама природа. Прощальна хода, поперед якої несли
весільне дерево (таким чином на
Верховині ховають неодружених),
супроводжувала труну з тілом Богдана Шлемкевича до церкви, де відбулося заупокійне богослужіння.
Під час поховання на місцевому
цвинтарі не стримували сліз і воїни Римнікського полку…

Олег ТІХОВ, м. Львів.
Фото автора та
Романа КОВАЛЬСЬКОГО

Днями Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідав дислокований на Вінниччині полк спеціального
призначення Національної гвардії України «Ягуар».
Разом з главою Уряду до військової частини прибули
віце-прем’єр-міністр Володимир Гройсман, міністр
внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії генерал-лейтенант Степан Полторак,
заступник міністра оборони Петро Мехед, керівництво області та міста.

Арсеній Яценюк нагадав, що
Верховна Рада ухвалила закон,
який надає учасникам АТО статус учасника бойових дій: «Бо
ви справжні бійці, ви справжні
захисники української держави.
Прошу й далі боронити країну.
Ще треба дуже багато зробити
для миру і спокою в нашій державі. Ми захищаємо українців,
Україну, ми захищаємо наше
майбутнє, і це робиться вами,
вашою волею, силою й вашими
звитягою та доблестю. Від імені
Уряду дякую вам за службу й готовий служити вам»...
Прем’єр-міністр України також зазначив, що зустрічався з
багатьма бійцями «Ягуара» в таборі АТО біля Слов’янська: «У
нас була серйозна розмова, і те,
що було сказано вами, було не
просто почуто, а й дещо зроблено. Поставили новітню техніку,

Н

апередодні близько 200 бійців «Ягуара» повернулися з
відрядження до Східної
України, що тривало понад місяць. 8 квітня вінницький спецназ відзначився в Харкові, без
жодної жертви визволивши від
мітингувальників будівлю обласної державної адміністрації.
Потім «ягуари» несли бойове
чергування біля міста Ізюма, а
останні два тижні вони провели
в епіцентрі антитерористичної
операції під сумнозвісним
Слов’янськом, беручи участь у
боях з проросійськи налаштованими особами. В одному із зіткнень з терористами, які влаштували нашим бійцям засідку,
«Ягуар» зазнав утрат – один боєць загинув і кількох поранено.
На рахунку гвардійців – декілька відбитих атак і близько 50
знищених терористів.
На зустрічі урядовці та військовослужбовці вшанували
пам’ять загиблих під час АТО
хвилиною мовчання.
Арсеній Яценюк вручив сертифікати на отримання квартир
чотирьом військовослужбовцям
НГУ, а також родинам п’ятьох
військовослужбовців Збройних
сил України, які загинули в боях
із терористами. Глава Уряду
підкреслив, що таке стало можливим завдяки старанням віцепрем’єра, екс-мера Вінниці Во-

лодимира Гройсмана, й висловив сподівання, що це не останні квартири, які будуть виділені
військовим, що нині відстоюють Українську державу.
«Ви під кулями захищаєте
країну, наші родини й майбутнє. Ви – справжні українські
герої-патріоти. Достойні, сильні
й мужні люди», – наголосив глава Уряду.
«З 2000 року наші військові
не отримували квартир. Нині 80
бійців перебувають на черзі,
тож ці сертифікати для нас –
значна допомога. Сподіваємося,
що сьогоднішня подія стане традицією й житлові питання військових поступово вирішуватимуться», – сказав командир полку «Ягуар» полковник Олег Плахотнюк.

додаткове обладнання, підвищили на 80% грошове забезпечення».
Під час заходу багато спецназівців отримали відомчі нагороди. Зокрема, Арсен Аваков
вручив вісьмом військовослужбовцям відзнаку МВС України
«За безпеку народу», двом – відзнаку МВС України «За відзнаку в службі». Ще 20 воїнів гене
рал-лейтенант Полторак заохотив подяками, грамотами та Почесними грамотами.
Поважні гості також ознайомилися з побутом військово
службовців «Ягуара», обійшовши приміщення полку, та пообіцяли, що докладуть усіх зусиль,
щоб казарми спецназівців НГУ
мали європейський вигляд.

Вадим ГОЛУБ, м. Львів
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