
"Загинув син, найдорожчий у світі": під час визволення 

Київщини загинув юнак з Тернополя  

02 квітня 2022 

 

Миколі Курику було лише 19 років. Мрією його життя було стати 

професійним військовим і він ним став. В останній день березня 2022 року, 

визволяючи Київську область від російських окупантів, Микола загинув. Його 

мама опублікувала зворушливий вірш та відео в пам'ять про те, яким сміливим 

героєм був її син. Його життя було надто коротким, але він встиг зробити 

для нашого світу більше, ніж багато довгожителів. 

Деякий час сім'я Миколи жила на Львівщині, після закінчення 9-го класу 

Стовп'язької школи хлопець вступив на навчання до Львівського ліцею імені 

Героїв Крут. Взимку сім'я Куриків зі Стовп'яг повернулася в Тернопіль, звідки 

родом батьки. 

У перший же день війни пішов добровольцем у військкомат. Він служив 

у Добровольчому батальйоні Спецпідрозділу "Сонечко УПА", мав позивний 

"Калаш". Мамі писав, що додому повернеться тільки як закінчиться війна...  

Як повідомляє Переяслав.City, за неофіційною версією, Микола Курик 

загинув в останній день березня під час зачистки одного з передмість столиці. 

Він з честю виконував свій професійний обов'язок. Ворожий танк із засідки 

вистрелив у машину українських військовиків.  

   Мама загиблого Героя Софія Рондяк-Курик опублікувала на своїй сторінці 

вірш та відео, присвячені сину-герою:  

Він йшов на війну, мій син найдорожчий. 

Упевнений, світлий, такий вже дорослий. 

І я проводжала, і серце зжималось 

Воно відчувало, воно відчувало. 

В бою тім пекельнім і несамовитім, 

Загинув мій син, найдорожчий у світі. 

Загинув немає його вже зі мною 

Не прийде додому уже з того бою. 

https://pereiaslav.city/articles/204066/na-vijni-zaginuv-19-richnij-mikola-kurik-vipusknik-stovpyazkoi-shkoli-i-liceyu-imeni-geroiv-krut?fbclid=IwAR30bvFFXC7r7gpK2Ng3KDofqnQpq2GaxvTWwwAZWJdxcal-uFxjz80ti8Y


Поховають юного захисника України Миколу Курика в Тернополі. Вічна 

слава і шана Героям! 

Редакція сайту Тернополя 0352.ua висловлює щирі співчуття мамі 

Миколи та усім близьким. Микола був і залишиться в нашій пам'яті справжнім 

Героєм!  
https://www.0352.ua/news/3363711/zaginuv-sin-najdorozcij-u-sviti-pid-cas-vizvolenna-kiivsini-zaginuv-

unak-z-ternopola-video?fbclid=IwAR0uiChH_s8dXAzAwb3GMF5SilIt-QcbHp0SA-

wqdvgGVmDYZ7f7oEEAbZE  
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Завтра Тернопіль буде прощатися з 19-річним 

військовим - Миколою Куриком 
 

07 квітня 2022 
 

 

 

Завтра, 8 квітня, у Тернополі проведуть в останню путь 19-річного 

військового з файного міста - Миколу Курика, який загинув в бою з 

російськими окупантами.  

Прощання відбудеться 8 квітня, о 9-ій ранку в Домі печалі на вулиці 

Микулинецькій, 27, а похорон - о 13-ій годині на Микулинецькому кладовищі.  

19-річний тернополянин Микола Курик позивний "Калаш" з Добровольчого 

Батальйону Спецпідрозділу "Сонечко УПА" загинув 31 березня, біля міста 

Київ під час виконання бойових завдань. 

Світла пам’ять Герою України... 

Співчуття рідним та близьким... 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68692-zavtra-ternopil-bude-proshchatysia-z-19richnym-viiskovym-

mykoloiu-kurykom  

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68506-pid-chas-vykonannia-boiovoho-zavdannia-zahynuv-19richnyi-viiskovyi-z-ternopolia
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https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68692-zavtra-ternopil-bude-proshchatysia-z-19richnym-viiskovym-mykoloiu-kurykom
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/7c0019894180e0194d776bd793dfe3d1_XL.jpg


У Тернополі попрощалися з 19-річним 
добровольцем 
·8 квітня 2022 

· 

Фото:  Леся Продоус/Суспільне  Тернопіль 
З 19-річним добровольцем Миколою Куриком попрощалися в 

Тернополі. Він був бійцем добровольчого батальйону "Сонечко УПА" з 

позивним Калаш. Про це розповів заступник командира Тернопільського 

спецпідрозділу Володимир Петришин. 

За його словами, Микола Курик був розвідником. Він загинув 31 березня 

на Київщині під час виконання бойового завдання. 

Фото:  Леся Продоус/Суспільне  Тернопіль 

З Миколою Куриком прощаються у Домі печалі 



З Миколою Куриком попрощалися у Домі печалі. Там священники 

відправили панахиду. 

Фото:  Леся Продоус/Суспільне  Тернопіль 

Прийшли попрощатися побратими, рідні та тернополяни 

Далі під супровід "Оркестра Волі" військові несли труну на 

Микулинецьке кладовище 

Фото:  Леся Продоус/Суспільне  Тернопіль 

Військові несуть труну на Микулинецьке кладовище 



На кладовищі родичам бійця вручили нагороду від Міністерства 

оборони України. 

Заступник командира диверсійно-розвідувальної групи добровольчого 

батальйону з позивним "Сірий" розповідає, Микола Курик пішов на фронт у 

перші дні повномасштабної війни. 

"В ньому палало полум’я. Його привели мама з татом. Я зранку збирався 

на війну, це було 25 лютого, я сказав, що взяти з собою. В 6 ранку ми були 

готові. Перші бойові дії він проводив зі мною. Він мені був сином. Просив в 

мене поради. Ми ночами сиділи і я його вчив", - каже заступник командира. 

Поховали Миколу Курика на Алеї Героїв. Попрощатися з побратимом 

прийшов боєць з позивним "Морпіх". 

Фото:  Леся Продоус/Суспільне  Тернопіль 

Похорон добровольця 

"Завжди був на позитиві. Заряджений енергетично. Він був завжди за 

Україну. Є багато людей, які повтікали, а тут хлопчина прийшов і хотів мати 

все хороше. Він був класним і залишиться класним. Він завжди в нас в душі. 

Отут всередині. В мене син росте малий. Я хочу щоб він теж мав такий 

характер, як мій побратим", - каже побратим. 

 

https://suspilne.media/227286-ponad-16-tisac-za-tort-konditerka-z-ternopola-zibrala-grosi-dla-armii/ 

 

https://suspilne.media/227286-ponad-16-tisac-za-tort-konditerka-z-ternopola-zibrala-grosi-dla-armii/


«Загинув мій син, найдорожчий у світі»: тернополяни 

попрощалися з 19-річним Миколою Куриком 
09.04.2022 

 

 
 

Йому було лише 19… Веселий, щирий, усміхнений і безстрашний. Таким 

Миколу Курика запам’ятали друзі, побратими, з якими захищав Україну від 

російських окупантів.  

 



Хлопець народився 18 грудня 2002 року в Тернополі. Деякий час сім’я 

жила у селі Стовп’яги на Київщині. Микола ще з дитинства мріяв стати 

професійним військовим. Тож після закінчення Стовп’язької школи 

Дівичківської ОТГ вступив на навчання до Львівського ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.  

Пізніше родина повернулася у Тернопіль, звідки родом батьки. 

Ця сім’я жила в нашому селі років шість. Батько працював водієм, мама 

спеціалістом у сільській раді, керувала відділом культури, — 

розповідає Тимофій Девко зі Стовп’яг (повідомило видання Переяслав.City). 

– Тож я добре знав Миколу – дуже хороший хлопець, як кажуть, з гарячим 

серцем. У перший же день війни пішов добровольцем у військкомат. Мамі 

писав, що додому повернеться тільки як закінчиться війна… Тому й душа 

особливо болить за такими дітьми, яких особисто знав… 

  Микола Курик служив у Добровольчому Батальйоні Спецпідрозділу 

“Сонечко УПА”, мав позивний «Калаш». Загинув біля Києва під час 

виконання бойових завдань. У свої 19 років, як зазначають 

побратими,  Микола воював на рівні з досвідченими воїнами. 

  Востаннє Микола телефонував до мами 29 березня. Попередив, що йде 

на завдання, і два дні не зможе вийти на зв’язок. А вже згодом повідомили, що 

Миколи не стало. 

 

Мама загиблого Героя Софія Рондяк-Курик опублікувала на своїй 

сторінці вірш, присвячений сину. 

Він йшов на війну, мій син найдорожчий. 

Упевнений, світлий, такий вже дорослий. 

І я проводжала, і серце зжималось 

Воно відчувало, воно відчувало. 

В бою тім пекельнім і несамовитім, 

Загинув мій син, найдорожчий у світі. 

Загинув немає його вже зі мною 

Не прийде додому уже з того бою. 

 

Поховали молодого воїна 8 квітня на Микулинецькому кладовищі на 

алеї Героїв. За  заслуги його посмертно нагородили в управлінні розвідки. Від 

волонтерів Микола Курик отримав орден «Лицарський хрест».  

Вічна пам’ять та слава Герою!  
 

https://nday.te.ua/zahynuv-mij-syn-najdorozhchyj-u-sviti-ternopolyany-poproschalysya-z-19-richnym-

mykoloyu-kurykom/  

 

https://pereiaslav.city/
https://nday.te.ua/zahynuv-mij-syn-najdorozhchyj-u-sviti-ternopolyany-poproschalysya-z-19-richnym-mykoloyu-kurykom/
https://nday.te.ua/zahynuv-mij-syn-najdorozhchyj-u-sviti-ternopolyany-poproschalysya-z-19-richnym-mykoloyu-kurykom/


19-річного Героя з Тернополя 
посмертно нагородили за “бойові 
заслуги” 
  

 10.04.2022 
  

  

 
 

8 квітня у Тернополі попрощалися з відважним 19-річним розвідником 

Миколою Куриком. Тернополянин з перших днів повномасштабного 

вторгнення росії пішов захищати Батьківщину, вступивши до лав 

Добровольчого батальйону “Сонечко”. 

Днями воїна посмертно нагородили за “бойові заслуги”. Медаль від 

Головного управління розвідки Міністерства оборони України батькам Героя 

вручив безпосередній командир Друг Сірий. Посмертно боєць отримав й 

Орден “Лицарський Хрест Добровольця”. 

Вічна пам’ять і слава Герою! 

https://fainemisto.tv/news/38580-19-richnogo-geroya-z-ternopolya-posmertno-nagorodyly-za-bojovi-

zaslugy  
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