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Останній бій

Нагадаємо, життя Петра Володимировича 
обірвалося 29 травня під Слов’янськом, 
що на Донеччині, на борту збитого бойо

викамисепаратистами вертольота Мі8. Під 
час цієї трагедії також загинули п’ять його 
колег зі спеціальної роти міліції УМВС 
Украї ни в ІваноФран ків ській області та 
шість військовослужбовців Національної 
гвардії, серед яких – начальник управління 
бойової та спеціальної підготовки Головного 
управління НГУ генералмайор Сергій Куль
чицький.

Перебіг бойових дій кілька днів заважав 
доправити на батьківщину тіло старшини 
Остап’юка – саме тому його поховали пізні
ше за п’ятьох побратимів. Того дня, коли Пет
ро Володимирович навічно упокоївся в рід
ній землі, Прикарпаття облетіла трагічна 
новина: під Слов’янськом знову зазнала 
втрат іванофранківська спеціальна рота мі
ліції (колишній спецпідрозділ «Беркут»)…

6 червня блокпост біля горезвісної гори 
Карачун, на якому несли службу прикарпат
ські вартові порядку, вкотре обстріляли те
рористи. Як з’ясувалося згодом, бойовики 
вели вогонь із міномета, позицію якого об
ладнали на території… однієї з місцевих цер
ков. Уцьому бою чотири бійці спецпідрозді
лу дістали поранення (два з них перебувають 
у тяжкому стані), ще один – загинув смертю 
хоробрих.

За два дні біля будівлі УМВС ІваноФран
ківщини відбулася громадська панахида за 
сьомим полеглим під час АТО прикарпат
ським правоохоронцем – 30річним старшим 
сержантом міліції Михайлом Шемегінським. 
За плечима Михайла Михайловича – строко
ва військова служба в лавах внутрішніх 

Після подальшої відповідної 
переробки згаданий «матері
ал» поповнить банк крові.

– Це той маленький крок, 
який ми можемо зробити для 
підтримки наших побратимів, 
що боронять Батьківщину та її 
територіальну цілісність, – наго
лосив в. о. начальника УМВС 

України у Волинській області 
Іван Тусь. – Сподіваємося, що й 
серед містян будуть охочі стати 
донором. Адже це благородний 
вчинок для кожного, тим паче, 
що подеколи від цього залежить 
здоров’я й життя людини.

Еліна БАГІНСЬКА,  
Волинська обл.

6 червня в рідному селі Торговиці 
Коломийського району родичі, 
земляки та колеги провели в 
остан ню путь 25-річного старшину 
міліції Петра Остап’юка.

Кров для бойових побратимів
Протягом двох днів на станції переливання крові в місті Ко-
велі побувало кілька десятків правоохоронців міського від-
ділу міліції, які здали майже 15 літрів життєдайної рідини.

Старший сержант 
міліції Михайло 
Шемегінський

військ МВС, він активно займався спортом, 
неодноразово виборював титул чемпіона об
ласті з пауерліфтингу, двічі (у різних вікових 
і вагових категоріях) здобував звання май
стра спорту. З 2010го проходив службу в мі
ліції, заочно навчався у Львівському держав
ному університеті внутрішніх справ. Його 
повернення з відрядження на Схід не дочека
лися дружина та семилітній син…

9 червня Михайло Шемегінський був по

хований з військовими почестями в Меморі
альному сквері, що в центрі ІваноФран
ківська, де він спочиватиме поруч із трьома 
бойовими побратимами – старшими лейте
нантами міліції Петром Безпальком і Васи
лем Семанюком та старшим прапорщиком 
міліції Володимиром Шарабуряком.

Спочивайте в мирі, герої!
Сергій КОВАЛЕНКО, «ІЗ».
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