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Пам’ять національна гвардія

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»
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До строю бійців, що вже про-
йшли курс підготовки й 
склали Військову присягу, 

звернувся секретар РНБО Анд-
рій Парубій: «На сході нашої дер-
жави, де вже доблесно несе служ-
бу перший батальйон резервіс-
тів, у складній оперативній об-
становці, коли свистять кулі над 
головами, гартуються безстраш-
ний дух нації та справжня еліта 
української армії». Також він по-
бажав воїнам сили духу й муж-
ності.

Командувач Національної 
гвардії України генерал-лей те-
нант Степан Полторак висловив 
упевненість, що резервісти 2-го 
батальйону за прикладом по-
братимів під час виконання за-
вдань на сході держави з честю 
нестимуть звання захисників 
Вітчизни.околиці міста Слов’янська, де ра-

зом з бойовими товаришами ніс 
службу рядовий резерву Зінчик, 
атакували озброєні терористи. 
Під час бою, що тривав близько 
двох годин, два гвардійці дістали 
поранення. Коли в блокпост влу-
чила ворожа граната, Станіслав 
Михайлович встиг закрити собою 
однополчан…

Останню  шану  полеглому 
гвардійцю віддали його родичі, 
друзі, однополчани та односель-
ці, із прощальним словом висту-
пили командир столичного з’єд-
нання НГУ полковник Роман Лео-
нович, виконувач обов’язків ко-
мандира підрозділу, в якому слу-
жив покійний, майор Володимир 
Младенов, голова Гайшинської 
сільської ради Олександр Тур, за-
упокійне богослужіння відправив 
настоятель храму Іоана Богосло-
ва отець Олег.

Євген РОЖЕНЮК, 
м. Київ.

Фото автора

Згодом секретар РНБО пові-
домив на своїй сторінці у «Фейс-
буку», що 1 червня бійці 2-го ре-
зервного батальйону НГУ засту-
пили на бойові пости навколо 
Слов’янська й того ж дня здійс-
нили перше затримання сепара-
тистів. Тим часом 31 травня в Но-
вих Петрівцях урочисто зустріли 
1-й резервний батальйон Націо-
нальної гвардії України, що по-
вернувся з бойового чергування, 
яке він ніс із 15 квітня в районі 
Ізю ма та Сло в’ян ська.

За словами представників ко-
мандування Північного опе ра-
тив но-територіального об’єд нан-
ня НГУ, вишкіл резервістів 1-го 
батальйону, згуртованість, смі-

Він був учителем. 
Загинув, як солдат

Проведено ротацію  
батальйонів НГУ

 До речі
За рішенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 
на базі 1-ї роти добровольчого батальйону територіаль-
ної оборони «Донбас» створено однойменний 3-й ре-
зервний батальйон спеціального призначення Націо-
нальної гвардії України.
Днями «кістяк» нового підрозділу прибув на полігон НГУ, 
що під Києвом, де відбуватимуться його формування, під-
готовка та бойове злагодження. Бійців озброять, екіпіру-
ють і забезпечать транспортом. Лише протягом 1–2 черв-
ня до «Донбасу» вступило більш як 100 добровольців, 40 
із яких – активісти «Самооборони Євромайдану». Нині 

підрозділ налічує вже близько 300 осіб віком від 18 до 55 
років, близько 40 % із них – колишні військові, значна 
частина яких пройшла «гарячі точки». Це особ ливо по-
мітно за результатами перших навчальних стрільб зі стрі-
лецької зброї та гранатометів.
«Більшість особового складу вже готова підписати конт-
ракт про проходження служби у військовому резерві На-
ціональної гвардії України, – зазначив командир баталь-
йону офіцер запасу Семен Семенченко. – Ми маємо на 
меті створити військовий підрозділ нового типу, тож і ме-
тоди роботи кардинально змінені. Зокрема, максималь-
но прискорено проходження особовим складом медич-
ного огляду та проведення спеціальної перевірки. Відбір 
до батальйону здійснює безпосередньо його команду-
вання з урахуванням особистих якостей кожного канди-
дата та особливостей завдань, покладених на підрозділ».
За словами комбата, основними напрямами діяльності 
батальйону спеціального призначення НГУ «Донбас» 
буде ведення розвідки, протидиверсійні та протиштур-
мові операції, участь в охороні державного кордону від 
прориву мобільних груп диверсантів і терористів.

Євген РОЖЕНЮК, м. Київ. 
Фото автора

29 травня в Новопет рі всь кому навчальному центрі На-
ціональної гвардії України відбувся урочистий мітинг із 
нагоди від’їзду 2-го резервного батальйону НГУ в район 
виконання завдань.

ливість і рішучість, виявлені під 
час збройних протистоянь, часто 
отримували високу оцінку керів-
ництва антитерористичної опе-
рації, командування Нац гвардії 
та перших осіб держави, підроз-
діл не раз відзначено як один 
з найефективніших у боротьбі 
з терористами.

На заході гвардійці-ре зер віс-
ти вшанували хвилиною мовчан-
ня загиблих побратимів і вирі-
шили наступного дня відвідати 
село Гайшин Переяслав-Хмель-
ницького району Київщини, щоб 
віддати шану загиблому під час 
АТО рядовому резерву Станісла-
ву Зінчику. Командування нада-
ло вичерпні відповіді на запи-
тання резервістів, а офіцери шта-
бу столичного з’єд нан ня НГУ 
зробили уточнення щодо оформ-
лення документів для надання 
пільг, гарантованих державою 
для учасників АТО.

Ірина МАКАРЧЕНКО, 
Євген РОЖЕНЮК, м. Київ.

Фото Романа ГЕРАСІМЕНКА 
та Дмитра ЖМОВКИ


