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Герої не вмирають Герої не вмирають

ребував старший прапорщик Стад-
ник, і єдине, що він встиг інстинк-
тивно зробити, – це закрити своїм 

43-річний пол-
ковник Бойко став 
другим загиблим 
після свого ко-
лишнього началь-
ника, генерал-
майора Сергія 
Кульчицького, 

офіцером-«бойовиком» ГУ НГУ, 
який смертю своєю засвідчив: 
штабні офіцери Нацгвардії не від-
сиджуються в тиловому, «кабінет-
ному» затишку, а беруть безпосе-
редню участь в антитерористичній 
операції, розділяючи небезпеку з 
воїнами підлеглих частин…

Юрій Миколайович народився 
й виріс в Ульянівці – районному 
центрі Кіровоградщини. Закін-
чивши Пермське вище військове 
ко манд но-тилове училище внут-
рішніх військ МВС Росії на «зламі 
епох» – після розпаду Радянського 
Союзу – він повернувся на Бать-
ківщину, де й розпочав сходження 
щаблями офіцерської кар’єри: 
обій мав посади командира взводу 
й роти, заступника начальника 
штабу й заступника командира 

військової частини, згодом 
продов жив службу в Головному 
управлінні ВВ МВС України та ГУ 
НГУ.

У червні 2014 р. полковник Бой-
ко був призначений куратором но-
воствореного резервного батальйо-
ну спеціального призначення НГУ 
«Донбас», за традицією підрозділу 
він отримав особистий позивний – 
«Немо». Вирушивши в район АТО 

разом із «Донбасом», Юрій Мико-
лайович понад місяць брав актив-
ну участь у бойових діях зі звіль-
нення від терористів населених 
пунктів Донеччини. 10 серпня він 
знову пішов у бій разом із резервіс-
тами, які проводили розвідку боєм 
на підступах до сумнозвісного Іло-
вайська. У взаємодії з підрозділа-
ми БПСМОП «Азов», «Шахтарськ» 
і Збройних сил України того дня 
«донбасівцям» вдалося ввірватись 
у місто, знищивши понад 30 бойо-
виків, проте через загрозу оточен-
ня їм довелося повертатися на ви-
хідні позиції.

Як згодом повідомив командир 
батальйону майор резерву Семен 
Семенченко, група з 15 бійців, у 
складі якої перебував Немо, руха-

Їхні подвиги відзначено 
орденами. Посмертно…

Указом Президента України від 14 серпня 
2014 р. начальник відділу підготовки військ 
управління бойової та спеціальної підготовки 
Головного управління Національної гвардії 
України полковник Юрій Бойко нагороджений 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Ми продовжуємо розповідати 
про працівників міліції та вій-
ськовослужбовців Національ-
ної гвардії України, що поклали 
життя під час антитерористич-
ної операції на теренах Донба-
су й посмертно відзначені дер-
жавними нагородами.

Указом Президента України від 8 вересня 
2014 р. старшину патрульної роти на автомобі-
лях херсонської військової частини Південного 
опера тив но-те ри то рі аль ного об’єднання Націо-
нальної гвардії України старшого прапорщика 
Сергія Стадника нагороджено орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня (посмертно).

Сергій Анато-
лійович Стадник 
був одним зі «ста-
рожилів» частини, 
у лавах якої він 
прослужив 16 ро-
ків, розпочавши 

цей шлях солдатом строкової 
служби. 2002 року закінчив школу 
прапорщиків золочівського Нав-
чального центру внутрішніх 
військ МВС, обійняв посаду стар-

ючись попереду колони, виявила 
на мосту, через який пролягав 
шлях з Іловайська, ознаки міну-
вання – підозрілі дроти. Гвардій-
цям вдалося запобігти підриву 
моста, але вони потрапили під об-
стріл із великокаліберних снайпер-
ських гвинтівок і кулеметів. Під 
час бою диверсанти були відкину-
ті, але полковник Бойко і двоє ре-
зервістів полягли, ціною свого 
життя забезпечивши просування 
батальйону та врятувавши десят-
ки товаришів.

13 серпня рідні й близькі, земля-
ки з Кіровоградщини й бойові по-
братими проводжали Юрія Мико-
лайовича в останню путь. Без чоло-
віка й батька залишилися дружина 
та 13-річна донька…

тілом трьох підлеглих, які дістали 
поранення, але вижили. А їхній 33-
річний «батя» загинув…

За три дні біля будинку Сергія 
Анатолійовича в Таврійському 
мік рорайоні Херсона зібралися по-
над тисячу людей – рідні та близь-
кі, однополчани й знайомі, керів-
ники області та міста, але біль-
шість було простих містян, які при-
йшли віддати останню шану від-
важному землякові, захиснику 
Батьківщини й висловити співчут-
тя його родині – дружині й малень-
кій донечці.

1 вересня під час урочистостей 
із нагоди Дня знань на фасаді бу-
дівлі Херсонської школи № 56 була 
відкрита меморіальна дошка, що 
увічнила пам’ять одного з випус-
кників – Сергія Стадника…

шини роти й був для підлеглих 
справжнім «солдатським бать-
ком» – колеги згадують його, як по-
рядну, надзвичайно добру й щиру 
людину, віддану інтересам служ-
би. Підрозділ був для нього другою 
родиною.

13 серпня бойовики-сепара тис-
ти обстріляли з мінометів блок-
пост Нацгвардії поблизу села 
Успенки, що на Донеччині. Одна з 
мін влучила в укриття, в якому пе-


