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Вони носили міліцейські погони… 
На початку кар’єри військового журналіста один зі старших колег зробив 
мені слушне зауваження: «Ніколи не пиши такого: „Колишні однополча-
ни…”. Колишніх однополчан не буває».
Не буває й колишніх колег. Згадується про це, коли в повідомленнях про 
«непоправні втрати» українських силових структур у районі антитеро-
ристичної операції бачиш імена людей, які раніше носили міліцейські 
погони…

6 вересня, на другий день піс-
ля оголошення українською сто-
роною режиму припинення вог-
ню в районі АТО, внаслідок жор-
стокого мінометного обстрілу 
в селі Теплому Станично-Луган-
сь кого району обірвалося життя 
помічника гранатометника 13-
го батальйону територіальної 
оборони «Чернігів-1» Збройних 
сил України солдата Володими-
ра Близнюка. Під час його похо-
вання в скорботній процесії не-
сли портрет, на якому Володи-
мир був у формі внутрішніх 
військ МВС.

У нього, білоруса за національ-
ністю й українського патріота за 
переконаннями, попереду було 
ціле життя – 28 серпня йому 

Полеглого бійця батальйону 
НГУ «Донбас», 52-річного солда-
та резерву Володимира Ложеш-
нікова проводили в останню 
путь жителі Черкас – міста, яке 
стало другою батьківщиною для 
нього, росіянина за національ-
ністю, уродженця російського 
міста Воркути.

Після проходження строко-
вої військової служби в Радян-
ській Армії Володимир Івано-
вич із відзнакою закінчив Тал-
ліннську спеціальну середню 
школу міліції МВС. Переїхавши 
до Черкас 1990-го, протягом 20 
років працював у місцевій мілі-
ції, 1997 р. закінчив Національ-
ну юридичну академію імені 
Ярослава Мудрого, пішов на 
пенсію з посади заступника на-
чальника відділення карного 

На його труну, вкриту Дер-
жавним прапором України, бо-
йові побратими поряд із хліби-
ною поклали два берети – бла-
китний «десантний» і малино-
вий, з емблемою колишнього 
спецпідрозділу міліції «Бер-
кут». 32-річний житель селища 
Чорний Острів, що на Хмельнич-
чині, сержант Олександр Вале-
рійович Пасічник цілком заслу-
жив на таку честь…

Він пройшов строкову в еліт-
ній частині Збройних сил – Окре-
мому полку Президента Украї-
ни, згодом став до лав «Берку-
та», звільнившись кілька років 
тому. Рідні пригадують, як 
Олександр, батько двох дітей, 
яких він безмежно любив, місця 
собі не знаходив, коли почалась 
АТО, – і, нарешті, пішов добро-

вольцем до лав 8-го полку спеці-
ального призначення Головного 
управління розвідки Міноборо-
ни. «Він рвався туди, – згадує дід 
героя Володимир Волинський. – 
Я бачив у його очах прирече-
ність… Сашко відчував, що вже 
не повернеться, але така його 
доля. Казав перед від’їздом: 
„Хай діти знають, що батько їх-
ній був героєм”…».

Того дня, 25 серпня, був не 
його бій. Сталося так, що мо-
лодший за віком військово-
службовець зчинив істерику, 
якій поклав край сержант Па-
січник коротким: «Я піду…». 
Тож Олександр замість товари-
ша сів на броню бойової маши-
ни, що прикривала розвідуваль-
ну групу, яка висувалась у ра-
йон Саур-могили. Бойове за-

вдання було успішно виконане, 
але бронемашина потрапила 
під ворожий артилерійський во-
гонь, і «град» осколків обірвав 
життя Олександра, так поніве-
чивши тіло, що на нього потім 
не наважилася глянути рідна 
мати. «Хай я пам’ятатиму його 
таким, яким він поїхав із до-
му», – сказала Антоніна Воло-
димирівна, яка виплакала всі 
сльози ще поки її сина везли че-
рез пів-України.

У рідному Чорному Острові 
разом із родиною й однополча-
нами відважного воїна прово-
дили в останню путь сотні його 
земляків – і вперше на кладови-
щі, окрім молитов, траурних 
мелодій і триразового салюту, 
лунало багатоголосе: «Героям 
слава!»…

На труну поклали два берети…

«Свою Батьківщину віддавати не буду…»
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У церемонії громадянської 
панахиди за полеглим бійцем 
резервного батальйону спец-
призначення Національної 
гвардії України «Донбас», що 
відбулася 10 вересня на цент-
ральній площі міста Біла 
Церква на Київщині, брало 
участь чимало працівників мі-
ліції. Адже 44-річний уродже-
нець Черкащини, син військо-
вослужбовця та вчительки Ві-
талій Коломієць після служби 
у Збройних силах чотири роки 
свого життя присвятив роботі 
в місцевому райвідділі внут-
рішніх справ, звільнившись 
1994 року.

Щоб забезпечувати родину 
(він виховував трьох доньок, 
наймолодшій з яких лише 
10 років), Віталій Валерійович 
став приватним підприєм-

цем – водієм маршрутного так-
сі. Він приділяв багато часу 
громадській діяльності, був 
активістом однієї з політич-
них партій, брав участь у поді-
ях Революції Гідності. Змалку 
знаючи, що таке патріотизм і 
відданість Батьківщині, він у 
скрутний для України час став 
на її захист, у травні 2014-го 
обійнявши посаду старшого 
стрільця – кулеметника ба-
тальйону «Донбас».

29 серпня солдат резерву 
Коломієць розділив долю бага-
тьох бойових побратимів, по-
леглих під час спроби виходу 
з Іловайська, оточеного сепа-
ратистами й регулярними вій-
ськами Російської Федерації… 
Серед квітів, які лягли на його 
могилу, був і вінок від праців-
ників міліції Білої Церкви.

Вони носили міліцейські погони… 
«Головне в житті –  
бути відкритим…»
розшуку Соснівського райвідді-
лу внутрішніх справ. Перебува-
ючи на заслуженому відпочин-
ку, виховував сина й доньку, за-
ймався підприємництвом і вод-
ночас був відомим у місті гро-
мадським активістом – опіку-
вався діяльністю місцевого фор-
мування з охорони громадсько-
го порядку. 

У травні поточного року бало-
тувався як кандидат у депутати 
Черкаської міської ради. У звер-
ненні до виборців він писав: «Го-
ловним у житті вважаю бути від-
критим, бути вір ним своєму сло-
ву й щоб не було соромно за свої 
вчинки. Навчити дитину перехо-
дити дорогу на зелене світло 
можна лише в тому випадку, 
коли сам так робиш. Керуюсь 
етичним правилом – стався до 
людей так, як хочеш, щоб стави-
лися до тебе. Як житель Черкас, 
хочу, щоб наше місто розвивало-
ся не на словах, а у справах лю-
дей, які відповідають за роботу 
на своїх ділянках. Вулиці повин-
ні бути чисті, освітлені, двори – 
доглянуті. Підприємцям треба 
розвивати економіку, а не бояти-
ся за свій бізнес. Правоохоронні 
органи мають охороняти Закон і 
порядок…».

«Він завжди був позитивною 
людиною. Якщо Володя казав, 
що допоможе, то допомагав зав-
жди, – згадує друг загиблого, ак-
тор місцевого театру Олександр 
Гуменний. – Ми познайомилися 
під час виборів, на які йшли од-
нією командою, і цього невели-
кого проміжку часу мені було 
достатньо, щоб угледіти щи-
рість його душі, відкритість сер-
ця, життєлюбство, простоту й 
невимушеність у спілкуванні й 
багато інших чудових якостей 
мого нового товариша…».

Так і не ставши депутатом, 
наприкінці травня Володимир 
Ложешніков поповнив лави доб-
ровольців-резервістів НГУ й у 
званні солдата резерву обій няв 
посаду старшого оператора про-
титанкового взводу батальйону 
«Донбас». Під час боїв за Іло-
вайськ 18 серпня він дістав по-
ранення в стегно, але не зали-
шив підрозділ і продовжував бо-
ротися. Вдруге його поранило 
у «вогняному коридорі», крізь 
який батальйон пробивався 
з оточення, – Володимир Івано-
вич опинився в полоні росій-
ських вояків у селищі Кутейни-
ковому. Серце героя зупинилося 
в останній день літа…

Без батька лишилися 
три доньки…

«Свою Батьківщину віддавати не буду…»
випов нилося лише 26 років. За-
кінчивши Чернігівський колегі-
ум № 11 і музичну школу, Володя 
відслужив строкову в харківській 
військовій частині ВВ. Працював 
бригадиром у приватній фірмі, 
водночас здобував фах юриста, 
заочно навчаючись на випускно-
му курсі чернігівської філії Мос-
ковського державного відкритого 
університету – Укра їн сько-Ро-
сійського інституту. У квітні 2014 
року вони разом із батьком, під-
полковником у відставці Володи-
миром Олександровичем Близ-
нюком, пішли до військкомату й 
зголосилися стати на захист Віт-
чизни. Батька не прийняли на 
службу за віком, мобілізували 
Володимира-молод шо го.

– Він сам так вирішив – коли 
росіяни Крим захопили, не міг 
заспокоїтися: «Як це так – забра-
ти? Яке вони мають право?». Ки-
нув усе, сказав: «Хочу захищати 
Україну. Я тут народився і свою 
Батьківщину віддавати не буду. 
Крим забрали – а більше не від-
дам…» – розповіла місцевим 
журналістам мати полеглого во-
їна Олена Володимирівна. – 
Я пішла працювати в місцеву 
організацію Червоного Хреста, 
збирала пожертви для біженців. 
Гадала, що благодать Божа буде 
на моїй дитині… Кожні десять 
днів посилки йому відсилала. 
Востаннє ми спілкувалися теле-
фоном першого вересня – я від-
правила йому разом із «гумані-

таркою» виклик на останню се-
сію, він же диплом у грудні мав 
одержати. Сказав: «Мамо, я лис-
та отримав, але не можу зараз 
розмовляти…». А ще казав: 
«Мамо, якби ти знала, що таке 
„Град”»…

Він разом із двома товариша-
ми перебував на чергуванні 
в якійсь будівлі, коли їх обстріля-
ли. Одного з хлопців контузило, 
другого – поранило, а Володі 
відір вало руку, осколки влучили 
в груди й голову. Ще й будівля об-
валилася, його притиснуло. Поки 
приїхала «швидка», він помер від 
втрати крові.

Крім батьків, удома Володи-
мира Близнюка не дочекався його 
дев’ятирічний братик Олексій.

Підготував 
Сергій КОВАЛЕНКО, «Моменти»


