Пошук на сайті

Напишiть нам
НОВИНИ
ФОТО

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ
ВІДЕО

ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

ОЗБРОЄННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УКРАЇНА І СВІТ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ДОЗВІЛЛЯ

КОНТАКТИ

Остання лінія вогню
прапорщика Кокуріна

Чверть століття в епіцентрі подій:
виданню Міноборони України
«Народна армія» — 25! Фото
В Києві, у Центральному будинку офіцерів
Збройних Сил України, відбулися урочистості
з нагоди...

Березень 31, 2014
Місяць тому мені
довелося працювати у 13му фотограмметричному
центрі Центрального
управління воєннотопографічного та
навігації Головного
управління оперативного
забезпечення Збройних
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Жовтень 12, 2016, 8:51

Танкісти ВДВ – «Сталевий молот
перемоги». Фото
Танкові підрозділи — нововведення
у Високомобільних десантних військах,
сформовані для вогневого підсилення...
Лютий 21, 2017, 1:40

У Києві розпочався семінар з судовоpdfcrowd.com

Сил України, що в
Сімферополі. Робив кілька
матеріалів про життя та
здобутки військових
топографів.
Невеликий, але дружній
колектив військових професіоналів завзято розповідав про
свою професійну діяльність. Командир частини — полковник
Андрій Андрюшин — кремезний, суворий, але справедливий
керівник, «такий собі батько для всіх підлеглих». Поруч з ним —
потужна команда заступників, захоплений і закоханий у свою
роботу технічний персонал.
Спілкуючись із ними, я зловив себе на думці, що всі ці хлопці
— особливі фахівці. Начебто немає навколо їхньої роботи
щоденного гармидеру, і світ не живе за суворими правилами
реальності. Очі цих людей світилися щастям від того, що вони
займаються улюбленою справою. І ось наразі вони отримали
змогу поділитися зі світом розповіддю про те, наскільки
захоплююча, цікава, змістовна їхня служба і наскільки цінні її
результати.
Два дні, проведені в цьому колективі, пролетіли непомітно. Я
придивлявся до укладу розміреного буття військової частини,
позначаючи для себе, що колектив цих однодумців — велика
дружна сім’я.
У 13-му фотограмметричному центрі Сергій Кокурін займав
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У Києві розпочався семінар з судовомедичної ідентифікації людини з
наголосом на археології
Сьогодні, 21 лютого, в Києві розпочався Семінар
з судово-медичної ідентифікації людини
з наголосом на археології....
Лютий 21, 2017, 1:36

На Хмельниччині представники Агенції
НАТО з підтримки та постачання беруть
участь у семінарі зі знешкодження
вибухонебезпечних предметів. Фото
Сьогодні, 21 лютого, у Центрі розмінування
Збройних Сил України, що у Кам’янецьПодільському, представники Агенції...
Лютий 21, 2017, 12:46

Верховна Рада України ухвалила
законопроект, який передбачає
надання статусу учасника бойових дій
постраждалим особам під час
Революції гідності
Верховна Рада ухвалила в першому читанні
законопроект, який передбачає надання...
Лютий 21, 2017, 12:39

Колектив 197 Центру підготовки
сержантського складу відзначив третю
pdfcrowd.com

гідне місце. Виконання службових обов’язків на посаді
начальника служби тилу частини вимагало чималої
відповідальності. Особливо це відчувалося під час блокади
центру силами так званої кримської самооборони, коли він
організовував забезпечення харчуванням усього особового
складу частини. Попри це він, як і решта його колег, заступав
на бойові чергування, забезпечуючи охорону та оборону
території військової частини.
…У той день, 18 березня, прапорщик Сергій Кокурін ніс службу
на спостережній вежі в парку бойових машин. Це домінуюча
точка, з якої проглядається вся територія військової частини.
Близько шістнадцятої години командира частини полковника
Андрія Андрюшина окупанти ввічливо запросили на
переговори. Потім події розвивалися стрімко. Командира
частини заблокували, а через мить група озброєних осіб
увірвалася на територію частини через КПП, змітаючи бойову
охорону. Штурм був жорстким. Проти українських військових
науковців та технарів професійно працював підрозділ добре
озброєних та екіпірованих нападників.

сержантського складу відзначив третю
річницю від дня створення установи
Днями колектив та гості 197 Центру підготовки
сержантського складу відзначили третю...
Лютий 21, 2017, 11:38

Триває вироблення порядку та
узгодження Плану щодо виконання
політичних рішень за результатами
засідання Тристоронньої контактної
групи 15 лютого 2017 року – СЦКК
«На виконання політичних рішень
за результатами засідання Тристоронньої
контактної групи 15 лютого 2017 року,...
Лютий 21, 2017, 11:33

Львівські десантники вшанували
пам’ять Героїв Небесної Сотні. Фото
Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади
Високомобільних десантних військ ЗС України...
Лютий 21, 2017, 10:25

Згодом лунають перші постріли. Прапорщик Сергій Кокурін
опинився на лінії вогню, адже представляв для нападників
найбільшу небезпеку. Проте він так і не встиг зробити жодного
пострілу. Дві кулі калібру 5,45 назавжди обірвали життя
українського військового. За попередніми даними, одна куля
була випущена снайпером, інша — з нижньої точки місця, де
розгортався збройний штурм військової частини. Саме ці
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постріли залишили позаду останні сподівання на здоровий
глузд і мирне розв’язання конфлікту. Так на 37-му році життя,
виконуючи службовий обов’язок на спостережній вежі під час
штурму 13-го фотограмметричного центрув Криму, героїчно
загинув прапорщик Сергій Вікторович Кокурін, росіянин за
національністю.
…22 березня у фойє Сімферопольського гарнізонного будинку
офіцерів було встановлено труну з тілом загиблого. Сотні
людей незалежно від політичних уподобань та настроїв
прийшли попрощатися з українським військовим. Прийшли всі
небайдужі.
Сергій Кокурін народився 1 січня 1978 року в Сімферополі. 28
грудня 1997 року склав Військову присягу на вірність
Українському народові, якій залишився вірним до кінця.
У колективі його знали як скромну і порядну людину,
працьовитого та кмітливого фахівця, надійного товариша.
Прапорщика Сергія Кокуріна неодноразово нагороджували
відзнаками Міністра оборони України та начальника
Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил
України.
Сергій Вікторович був надійною опорою для своєї матері,
чуйним братом, який завжди розумів і підтримував, люблячим
чоловіком, дбайливим батьком для свого сина. Два місяці
Сергій не дочекався до народження другої дитини.
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Востаннє постріли війни лунали над Кримом 70 років тому.
Саме в ці дні тривала операція зі звільнення сонячного
півострова від фашистських загарбників. Минуло сім
десятиліть. Проте вже інший конфлікт приніс нам людські
втрати. У ці дні залишається сподіватися, щоб мудрість,
доброта й здоровий глузд стали на заваді новій війни та щоб
над благословенним краєм більше не лунали постріли.
Олексій МАЗЕПА, Сімферополь
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Схожi записи:

З КОРАБЛЯ НА…
ПЕРЕДОВУ
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Лікар з Донецька
ставить на ноги
наших в...

На Київщ ині
вшанували память
героя АТО -...
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Нізащ о не станемо
«вантажем 400»
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Видання Міністерства оборони України «Народна армія» © 2013 - 2015 Всі права захищені.
Наші партнери: журнал «Військо України», ЦТРС МОУ».
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