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законодавство Герої не вмирають

Життя 29-річного полтавця 
Віталія Кузьменка обірва-
лося 9 листопада під час 

обстрілу ворогом позицій укра-
їнських військових, який тривав 
кілька годин на блокпосту по-
близу Дебальцевого, що на До-
неччині. Життєвий шлях героя, 
який пішов у вічність ще зовсім 
молодим, певно, такий, як у бага-
тьох із нас: закінчив школу, по-
тому опанував робітничу профе-
сію – слюсаря-ремонтника, одру-
жився. 2003 року юнака призвали 
на військову службу, яку спершу 
він проходив у Луцьку, а згодом 
був переведений до Львова. 2005 
року – звільнений у запас ЗСУ. 
Справжній патріот, відданий 
своїй країні, у скрутний для неї 
час Віталій став на її захист і був 
прийнятий до другої роти ба-
тальйону «Полтавщина». Після 
його трагічної загибелі на малій 
батьківщині повернення сина не 
дочекалися батьки, а двоє хлоп-
ців-близ нюків – старшого брата. 
Без батька залишилася неповно-
літня дитина.

Того самого дня, 9 листопада, 
навіки закрились очі побратима 
Віталія Кузьменка, його земля-
ка, ще одного відважного бійця 
другої роти батальйону «Полтав-
щина» – молодшого сержанта мі-

ліції Олександра Матійчука. 
У нього попереду було ціле жит-
тя – у серпні юнакові виповнило-
ся всього 24 роки. На службу до 
Збройних сил України він прий-
шов, маючи за плечима диплом 
про закінчення технікуму. Зго-
дом звільнився в запас. 2010-го 
майбутній герой закінчив уні-
верситет «Україна» і здобув вищу 
юридичну освіту. А коли над 
мирним життям у нашій країні 
повисла загроза війни, не вагаю-
чись пішов боронити спокій у 
своєму рідному домі – Україні. Й 
боронив. До останнього подиху… 
Без єдиного сина залишилася 
мати, яка виховувала його сама. 

…В останню путь героїв про-
воджали з того самого місця, 
звідки вони вирушали на схід. 
Площа біля Управління МВС 
України в Полтавській області 
ледве вміщала всіх охочих по-
прощатися з полеглими земляка-
ми. Віддати шану рядовому мілі-
ції Віталію Кузьменку й молод-
шому сержанту Олександру Ма-
тійчуку прийшов увесь особовий 
склад міліції Полтавщини на 
чолі з т.в.о. начальника УМВС 
Андрієм Балонем, рідні та близь-
кі загиблих, їхні друзі, а також 
кілька сотень полтавців.

«Надзвичайно боляче бачити, 

як батьки та дружини плачуть за 
своїми синами й чоловіками. 
Це – непоправна втрата, – зазна-
чив під час панахиди Андрій Ба-
лонь. – Я щиро співчуваю роди-
нам загиблих і дякую героям за 
те, що вони боронили нашу дер-
жаву. Їхній подвиг назавжди за-
лишиться в наших серцях. Нехай 
більше не буде таких тяжких 
втрат і на нашій землі якнай-
швидше запанує мир».

Побратим загиблих, який та-
кож прийшов провести їх в остан-
ню путь, – командир третьої роти 
Сергій Красницький в інтерв’ю 
одному з місцевих телеканалів 
розповів, що, коли вони приїхали 
на позиції, де воювали хлопці, 
там нічого не вціліло. «Двоє за-
гинуло, один був тяжко поране-
ний, – зазначив боєць, мужньо 
намагаючись не виказати туги. – 
Коли приїхав у Дебальцеве, дов-
го вдивлявся в їхні обличчя… Це 
дуже велика втрата, але бойовий 
дух залишається на вищому рів-
ні. Ми готові й надалі захищати 
кордони нашої Батьківщини».

Полтавка Валентина, яка осо-
бисто не знала хлопців, але при-
йшла попрощатися зі своїми зем-
ляками, спілкуючись із місце-
вою пресою, сказала: «Це – наші 
діти. У нас такий біль, що я не 
можу передати словами: лежать 
наші хлопці, молодюсінькі, не-
мов живі...».

Після народного прощання 
під вигуки «Слава Україні!» та 
«Герої не вмирають!» траурна 
процесія вирушила до рідних 
містечок загиблих – до Червоно-
заводського та Зіньківа, де вони 
й знайшли останній земний при-
хисток. Віталія Кузьменка й 
Олександра Матійчука поховали 
з усіма військовими почестями. 

Керівництво країни та право-
охоронного відомства запевни-
ло, що не залишать родин заги-
блих героїв без допомоги й під-
тримки. Нагадаємо, що на засі-
данні Уряду, яке відбулося на по-
чатку листопада, Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк 
повідомив про рішення Кабмі-
ну – прирівняти виплати для сі-
мей правоохоронних органів у 
разі втрати годувальника під час 
проведення антитерористичної 
операції до рівня аналогічних 
виплат у Збройних силах, що 
нині становлять 609 тисяч гри-
вень.

Марія САЛЬНІК, «ІЗ»,  
за матеріалами ВЗГ  

УМВС у Полтавській обл.

Колегія МВС України із глибоким 
сумом сповіщає, що 9 листопада 
2014 року під час антитерорис-
тичної операції загинули двоє 
правоохоронців – рядовий міліції 

Кузьменко 
Віталій Михайлович 

та молодший сержант міліції 
Матійчук 

Олександр Сергійович, 
і висловлює глибоке співчуття 
рідним та близьким загиблих.

Полтавщина попрощалася 
зі своїми синами
На «гарячому» сході України бійці батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Полтавщина» 
УМВС у Полтавській області рядовий міліції Віталій Кузь-
менко та молодший сержант міліції Олександр Матійчук 
пробули близько місяця й невдовзі мали повернутися 
додому. Повернулися… навіки героями, що полягли захи-
щаючи Україну й кожного з нас.

Олександр Матійчук

Віталій Кузьменко


