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В Олександрії на території

ДО ТЕМИ

військового містечка
Гвардійської авіаційної бази
Національної гвардії України
встановили меморіальну
дошку на честь загиблих
у зоні АТО заступника
командира частини з льотної
підготовки полковника
Сергія Бульдовича та
старшого бортового техніка
− інструктора вертолітної
ескадрильї капітана Сергія
Кравченка.
Офіцери пілотували вертоліт
Мі-8, який 29 травня у небі
неподалік міста Слов’янськ

7

стор.

на Донеччині збили бойовикисепаратисти.
В урочистій церемонії
відкриття дошки взяли участь
депутат Верховної Ради
України Сергій Кузьменко, мер
Олександрії Степан Цапюк,
представники духовенства,
однополчани героїв, серед них
і льотчик-штурман вертолітної
ескадрильї капітан Олександр
Макеєнко, який пілотував
Мі-8 разом із полковником
Бульдовичем та капітаном
Кравченком і якому єдиному
пощастило вижити після падіння
вертольота, повідомляє
лейтенант Ігор Колєснік

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Любили небо і свою
Вітчизну, якій служили
до останнього подиху

 За штурвалом вертольота полковник
Сергій Бульдович

29 серпня минуло три

місяці відтоді, як всю
країну облетіла страшна
звістка − у небі неподалік
міста Слов’янськ на
Донеччині бойовикамисепаратистами був
збитий вертоліт
Мі-8, який пілотували
військовослужбовці
Гвардійської авіаційної
бази Національної
гвардії полковник Сергій
Бульдович та капітани
Сергій Кравченко і
Олександр Макеєнко.

 Капітан
Сергій Кравченко

Крім екіпажу на борту
гелікоптера були ще четверо
гвардійців (генерал-майор
Сергій Кульчицький,
майор Віталій Курилович,
прапорщики Валентин
Білошкурський і Віктор
Ліпський) та шестеро
співробітників міліції. Вижити
після падіння вертольота
пощастило лише капітану
Макеєнку. Решта загинули.
Військовослужбовці
Нацгвардії свято шанують
пам'ять героїв, які віддали
життя за свою Вітчизну.
Власне, військовий
колектив олександрійської
Гвардійської авіабази і
досі не може оговтатись
від утрати однополчан
– заступника командира
частини з льотної підготовки

40-річного полковника
Сергія Бульдовича та
старшого бортового техніка
− інструктора вертолітної
ескадрильї 39-річного
капітана Сергія Кравченка.
Завжди зібраний та
вимогливий як до себе,
так і до підлеглих, Сергій
Бульдович надзвичайно
відповідально ставився до
виконання своїх службових
обов’язків. Проте поряд із
посадовою суворістю, Сергій
Іванович був щирою та
відкритою людиною, цінував
дружбу, завжди був готовий
прийти на допомогу.
Один із випадків, що
якнайкраще характеризує
полковника Бульдовича,
пригадує його однополчанин

Олександр Рибальченко:
«Наприкінці 1990-х я був
направлений для подальшого
проходження служби з
Олександрії в Білу Церкву, де
на той час базувався один із
підрозділів нашої авіабази.
Представившись командиру у
штабі, я прямував коридором,
коли назустріч мені підійшов
Сергій Іванович (на той час
він також проходив службу в
Білій Церкві). Привітавшись,
він запитав: «Ви до нас?
А де зупинилися жити?».
А почувши мою відповідь,
що житла поки що в мене
немає, одразу запропонував
поселитись у нього, поки я не
облаштуюсь на новому місці.
Я й досі вдячний Сергію
Бульдовичу за те, що він тоді
мені, незнайомій людині,
допоміг від щирого серця».
Ще один показовий
випадок трапився минулого
року. З Головного управління
надійшло розпорядження
про нагородження грошовою
премією від командувача
кращого військовослужбовця
частини. Серед кандидатів
на заохочення комісія обрала
полковника Бульдовича.
Дізнавшись про це, Сергій
Іванович подякував за
високу оцінку його роботи,
але… відмовився від премії
і запропонував заохотити
на той час іще старшого
лейтенанта Олександра
Макеєнка. «По-перше,
Олександр Миколайович
− справжній професіонал,
дійсно заслуговує нагороди.
А по-друге, у нього дитина
хворіє, потребує обстеження
і лікування у Києві. Тож гроші
йому зараз дуже потрібні…».

Якщо стисло дати
характеристику капітану
Сергію Кравченку, то про
нього можна сказати, що він
був душею колективу. Завжди
усміхнений, добродушний,
відкритий. Жодне свято
не обходилось без Сергія
Миколайовича − без його
дотепних жартів, цікавих
історій. Гвардійці з його
підрозділу зазначають, що
ніяк не можуть звикнути
до того, що Сергія немає
поруч − здається, він зараз
підійде, поплескає по плечу і
скаже своє звичне «Все буде
добре!».
Тішить
військовослужбовців
Гвардійської авіаційної
бази НГУ те, що ратний
подвиг полковника Сергія
Бульдовича та капітана
Сергія Кравченка оцінило
керівництво держави та
командування Національної
гвардії. Указом Президента
України їх було посмертно
нагороджено орденом «За
мужність» І ступеня, а
наказом командувача НГУ
полковника Бульдовича
навічно зараховано до списку
особового складу управління
Гвардійської авіабази,
капітана Кравченка − до
списку особового складу
вертолітної ескадрильї
військової частини.
Олександрійські гвардійці
завжди пишатимуться
тим, що служили поряд
із справжніми героями,
що любили небо та свою
Вітчизну, якій служили до
останнього подиху.
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