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Пам’ять Пам’ять

Сержант Д. Шелемін

29   травня близько 12.30 біля 
Слов’ян ська, що на Донеч-
чині, бойо вики-сепа ратис-

ти обстріляли вертоліт Мі-8 Нац-
гвардії з бортовим номером «16», 
який виконував плановий обліт 
блокпостів. Моторошні кад ри віде-
озапису свідчать: екіпаж «бор ту-
16», підбитого пострілом із пере-
носного зенітного ракетного комп-
лексу й охопленого полу м’ям, бо-
ровся до останнього, намагаючись 
здійснити аварійну посадку. Про-
те внаслідок падіння вибухнули 
баки з пальним. Дивом уцілів 
лише один гвардієць – другий пі-
лот старший лейтенант Олександр 
Макеєнко, що дістав тяжкі травми 
й нині перебуває в харківському 
військовому госпіталі.

Під час цієї трагедії загинули 
шестеро  гвардійців:  генерал-
майор Сергій Кульчицький, пол-
ковник Сергій Бульдович, майор 
Віталій Курилович, капітан Сер-
гій Кравченко, прапорщики Ва-
лентин Білошкурський і Віктор 
Ліпський, а також шість працівни-
ків спеціальної роти міліції УМВС 
України в Івано-Фран ків ській об-
ласті: старші лейтенанти міліції 
Петро Безпалько і Василь Сема-
нюк, старший прапорщик міліції 
Володимир Шарабуряк, прапор-
щик міліції Володимир Лисенчук, 
старшина міліції Пет ро Остап’юк, 
старший сержант міліції Віктор 
Яков’як.

Ударом у відповідь сили АТО 
знищили групу терористів, що 
здійснила обстріл вертольота…

50-річний генерал-майор Сер-
гій Кульчицький присвятив вій-
ськовій службі понад 32 роки. Ви-
пускник Уссурійського суворов-
ського військового училища, Да-
лекосхідного вищого загальновій-
ськового командного училища та 
Національної академії оборони 
України, він пройшов яскравий 
службовий шлях від командира 
взводу морської піхоти радянсько-
го Північного флоту до начальни-
ка управління бойової та спеціаль-
ної підготовки Головного управ-
ління НГУ. Був нагороджений ор-
деном «За мужність» III ступеня й 
орденом Богдана Хмельницького 
ІІІ ступеня. Сергій Петрович мав 
чудову родину – дружину, сина, 
доньку.

Заступник командира Гвардій-
ської авіаційної бази НГУ з льот-
ної підготовки 40-літній полков-
ник Сергій Іванович Бульдович та 
його однополчанин старший бор-
товий  технік  –  інструктор  39-
річний капітан Сергій Миколайо-
вич Кравченко були членами екі-
пажу збитого вертольота. Випус-
кник Сизранського вищого вій-
ськового авіаучилища льотчиків 
полковник Бульдович присвятив 
військовій авіації 23 роки життя. 
Досвідченим авіатором був і ви-
пускник Київського інституту 

ВПС капітан Кравченко – мав за 
плечима майже 22 роки служби. В 
Олександрії на Кіровоградщині 
Сергія Івановича чекали дружина 
й син, Сергія Миколайовича – дру-
жина та два сини.

40-літній майор Віталій Івано-
вич Курилович усі 22 роки військо-
вої кар’єри прослужив у павло-
градському полку НГУ з охорони 
особливо важливих державних 
об’єктів – від рядового строкової 
служби до начальника групи бо-
йової та спеціальної підготовки 
частини, 2008-го закінчив Акаде-
мію ВВ МВС. В осиротілій родині 
залишилися дружина й два сини.

Військовослужбовці полку спе-
ціального призначення НГУ «Ягу-
ар», дислокованого на Він ниччині, 
34-річний прапорщик Валентин 
Білошкурський та 31-літній випус-
кник Вінницького державного пе-
дагогічного університету прапор-
щик Віктор Ліпський пройшли 
строкову військову службу у ВВ 
МВС, після чого стали до лав про-
фесійних військових правоохорон-
ців. Служили в одному відділенні, 
обіймали посади інструкторів − 
старших кулеметників. Прапор-
щик Білошкурський присвятив 
службі Батьківщині близько 13 ро-
ків, прапорщик Ліпський – майже 
12. Вдома Валентина Васильовича 
не дочекалася дружина й 11-літня 
донька, Вік тора Володимировича 
– дружина та 10-річний син.

Того ж дня, 29 травня, поблизу 
Ка м’янки на Харківщині теро-
ристи обстріляли зі стрілець-

кої зброї та підствольних гранато-
метів вантажівку, що перевозила 
військовослужбовців дніпропет-
ровського полку охорони громад-
ського порядку НГУ. Унаслідок 
цього нападу зазнав смертельного 
поранення 19-річний вій сько во -

службовець строкової служби 
старший солдат Володимир Ісад-
ченко. Його повернення на Одещи-
ні з нетерпінням чекали батьки й 
молодша сестра…

Наступної доби, вночі 30 трав-
ня, зупинилося серце 22-літнього 
військовослужбовця за контрак-
том сержанта Дмитра Шелеміна, 
що проходив службу в батальйоні 
з конвоювання та охорони підсуд-
них луганського полку НГУ. За 
два дні до того Дмитро ніс службу 
на вогневій позиції біля КПП, 
коли на військове містечко ба-
тальйону вчинили напад озброєні 
бойовики. Відбиваючи цей штурм, 
сержант Шелемін дістав осколко-
ві поранення в голову й груди. Два 
дні лікарі боролися за його життя, 
але травми були надто тяжкі. 
Смерть Дмитра стала непоправ-
ною утратою для його матері й мо-
лодшого брата.

Наказом командувача НГУ 
№ 54 від 30 травня 2014 року за 
мужність, відвагу, самовіддані 
дії, виявлені під час виконання 
військового обо в’яз ку, генерал-ма-
йора Сергія Кульчицького та ще 
де в’ять за гиб лих військово служ-
бов ців НГУ зараховано на віч но до 
списків військових частин, в яких 
вони проходили службу.

Сергій ДІДИК, 
 м. Київ

Заплаче мати не одна, 
заплаче Україна…
Минулими вихідними в різних куточках країни прощали-
ся з військовослужбовцями Національної гвардії України 
та працівниками міліції, що поклали життя під час анти-
терористичної операції на східних теренах держави.

Генерал-майор 
С. Кульчицький

Полковник  
С. Бульдович

Майор  
В. Курилович

Капітан  
С. Кравченко

Прапорщик  
В. Білошкурський

Прапорщик  
В. Ліпський

Старший лейтенант 
міліції П. Безпалько

Старший лейтенант 
міліції В. Семанюк

Прапорщик міліції 
В. Лисенчук

Старший прапорщик 
міліції В. Шарабуряк

Старшина міліції 
П. Остап’юк

Старший сержант 
міліції В. Яков’як

Старший солдат 
В. Ісадченко

 Допоможемо!
Охочі надати фінансову допомогу 
на лікування старшого лейтенан-
та Олександра Миколайовича Ма-
кеєнка, що перебуває в тяжкому 
стані у військовому госпіталі, мо-
жуть перерахувати кошти на карт-
ковий рахунок «ПриватБанку» 
5168 7572 6620 8810, одержувач – 
Макеєнко Наталя Анатоліївна. 
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Прикарпаття оплакує 
своїх синів

27 травня в селі Гайшині 
Переяслав-Хмельницького 
району Київської області 
з військовими почестями 
провели в останню путь ре-
зервіста Національної гвар-
дії України Станіслава Зін-
чика, що загинув під час 
участі в антитерористичній 
операції на Донеччині.

Станіслав Михайлович наро-
дився 22 вересня 1975 року. 
Після закінчення середньої 

школи пройшов строкову вій-
ськову службу в підрозділі При-
кордонних військ, дислоковано-
му в місті Іллічівську. 2001-го за-
кінчив Переяслав-Хмель ниць-
кий державний педагогічний 
університет, працював учителем 
української мови та літератури 
в місцевій школі. Активно зай-
мався спортом – фітнесом, пла-
ванням, футболом, альпінізмом. 
З початком подій Євромайдану 
він став до лав громадських ак-
тивістів, а згодом одним з пер-
ших добровольців уклав конт-
ракт про проходження служби у 
військовому резерві Нацгвардії 
й пройшов курс бойової підго-
товки, зарекомендувавши себе 
сумлінним солдатом і добрим 
товаришем.

Діставши наказ відбути на 
схід, Станіслав Михайлович без 
вагань вирушив зі зброєю в руках 
боронити цілісність української 
держави, залишивши вдома дру-
жину та семимісячного сина. Вве-
чері 24 травня блокпост на східній 

У   шести загиблих – різні долі, 
проте в них є чимало спіль-
ного. У кожного за плечима – 

строкова військова служба, усі 
свого часу стали до лав підрозді-
лу міліції особливого призначен-
ня «Беркут», не раз брали участь 
у забезпеченні охорони громад-
ського порядку в Івано-Франків-
ську, населених пунктах області 
та в операціях із затримання 
озброєних злочинців. Вони про-
йшли крізь горнило подій Євро-
майдану в столиці України, не 
зганьбивши своєї честі, але зго-
дом зазнали обструкції з боку 
земляків, для яких ненависною 
була сама наз ва їхнього спецпід-
розділу… Та, попри це, продо-
вжили службу в «переформато-
ваній» спеціальній роті міліції, а 
коли виникла потреба – стали на 
захист Батьківщини й протягом 
35 діб у надзвичайно складних 
умовах брали участь в антитеро-
ристичній операції на східних 
теренах держави…

Усі вони віддали життя за 

Україну – і саме тому разом з 
особовим складом УМВС, керів-
ництвом області та міста тисячі 
іванофранківців вклонились їх-
ній пам’яті під час громадської 
панахиди, богослужіння в Ка-
тед ральному Соборі та церемо-
нії поховання трьох із них – Пе-
тра Безпалька, Василя Семаню-
ка та Володимира Шарабуряка 
– у Меморіальному сквері в цен-
трі міста (ще двох загиблих по-
ховано в рідних селах Коломий-
ського району, тіло шостого пра-
воохоронця, Петра Остап’юка, 
буде доставлено на батьківщину 
5 червня).

Жахлива примха долі: траге-
дія, що забрала життя шістьох 
працівників міліції Прикарпат-
тя, сталась у Міжнародний день 
миротворців ООН, коли весь світ 
вшановував і вітав людей, які 
оберігали мир у різних куточках 
планети.  Одним  із  загиблих 
29 травня 2014 р. був колишній бо-
єць Спеціального миротворчого 
підрозділу МВС України у скла-

Протягом трьох днів на Івано-Франківщині тривала жа-
лоба, оголошена за шістьма міліціонерами, що загинули 
під Слов’янськом. Портрети полеглих земляків, вистав-
лені біля обеліску загиблим правоохоронцям, що непо-
далік будівлі обласного УМВС, незабаром були вкриті ку-
пами квітів, а наймолодші жителі Прикарпаття 30 трав-
ня вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання під час 
шкільних урочистих лінійок з нагоди свята останнього 
дзвоника…

Він був учителем. 
Загинув, як солдат

ді міжнародних поліцейських 
сил Місії ООН у справах Авто-
номного Краю Косово 33-річний 
старший лейтенант міліції Пет-
ро Безпалько. Петро Васильович 
працював в органах внут рішніх 
справ із 2001 року, у 2004–2005 рр. 
виконував миротворчу місію в 
Косові, дістав при цьому тяжку 
травму, але повернувся до лав 
рідного спецпідрозділу. 2011-го 
закінчив Національну академію 
внутрішніх справ. Без батька за-
лишилися троє дітей: син та дві 
доньки…

34-літній випускник приват-
ного вищого навчального закла-
ду «Галицька академія» стар-
ший лейтенант міліції Василь 
Васильович Семанюк відслужив 
в ОВС 13 років. Мав маленьку до-
нечку.

Ніколи не дочекаються на по-
вернення додому батька двоє ді-
тей прапорщика міліції Володи-
мира Васильовича Лисенчука, 
що лише трохи не дожив до 30-
річчя, присвятивши роботі в мі-
ліції дев’ять літ.

Найстарший серед загиблих, 
37-річний старший прапорщик 
міліції Володимир Богданович 
Шарабуряк, віддав службі в ОВС 
16 років. Він був неодружений, 
як і двоє наймолодших, 25-літніх, 
колег – випускник Івано-Фран-
ків ського коледжу фізичного ви-
ховання старшина міліції Петро 
Володимирович Остап’юк і ко-
лишній солдат-строковик сто-
личної  бригади  внутрішніх 
військ МВС старший сержант мі-
ліції Віктор Петрович Яков’як.

Вічна їм пам’ять!
Сергій КОВАЛЕНКО, «ІЗ»


