
Сергій Михайлович Барнич -  
(народився 11січня 1974 року у м. Калуш Івано-Франківської області  — 

загинув 26 березня 2021 року в селищі Шуми  

Бахмутського району Донецької області),  

старший сержант, сапер 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону  

10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України,  

учасник російсько-української війни,  

випускник Калуського хіміко-технологічного технікуму  

(ДВНЗ «Калуський політехнічний коледж»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 року завод каустичної соди та хлору ВО «Хлорвініл» (директор 

Слюзар В.В.) направив на навчання Барнича Сергія до Калуського хіміко-

технологічного технікуму за спеціальністю техніка-електрика (протокол №6 

зборів бригади №3 цеху електропостачання заводу від 27 червня 1989 року). 

Після успішної здачі вступних екзаменів він був зарахований у групу І ЕПП-

2 (куратор групи – Мельник С.Б.).  

За час навчання зарекомендував себе старанним та дисциплінованим 

студентом. Особливий інтерес у нього викликали семінарські та лабораторні 

заняття. 

Студентські роки Сергія збіглися з національно-культурним 

відродженням України. Революція на Граніті (жовтень 1990 року) значно 

активізувала студентську молодь, яка перетворилася у рушійну силу 

боротьби за державну незалежність України. Сергій разом зі студентами 

технікуму брав активну участь у політичному страйку 13-17 жовтня 1990 

року.  

Успішне навчання Сергій поєднував зі спортом: займався гирьовим 

спортом, легкою атлетикою, захоплювався футболом. 

Брав активну участь у громадському житті технікуму: тематичних 

вечорах студентської молоді, «Українських вечорницях», святкуванні Дня 

студента, Тижнях електрика, вечорах відпочинку. 



Важливу роль у становленні молодого фахівця – молодшого спеціаліста 

техніка-електрика відігравала практична підготовка. Перебуваючи на 

виробничій практиці на ВО «Хлорвініл» Сергій Барнич працював на посаді 

електромонтера та отримав кваліфікаційний 3 розряд. 

Після успішного захисту дипломного проєкту «Ремонтно-механічні 

майстерні цеху «Вінілхрорид» у березні 1993 року розпочав свою трудову 

діяльність на виробничому об’єднанні «Хлорвініл».  

Цього ж року був призваний на дійсну військову службу, яку проходив у 

прикордонних військах. Після строкової служби повернувся на місце роботи 

у централізовану енергослужбу виробництва. З 2010 року обіймав посаду 

майстра електротехнічного цеху ТОВ «Карпатнафтохім».  

2015 року Сергій був  мобілізований та служив у військовій частині       

Б - 4264. Був учасником Антитерористичної операції на сході України та 

Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.  

22 липня 2016 року демобілізувався та повернувся на місце роботи. 

2017 року, за покликом серця, повернувся на військову службу та 

підписав трирічний контракт зі Збройними силами України. 2020 року уклав 

наступний - річний контракт та продовжив службу сапером у 109-му 

окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10-ої окремої гірсько-штурмової 

бригади. 
 

 
 

Сергій брав безпосередню участь у бойових діях з російськими 

окупаційними військами. Сумлінно виконував свій військовий обов’язок, був 

вправним воїном і надійним другом. Побратими поважали його за 

впевненість та виваженість у прийнятті необхідних бойових рішень. 

У грудні 2020 року був відзначений Грамотою міського голови Калуша 

Андрія Найди та нагороджений медаллю «За гідність та патріотизм».  

26 березня 2021 року загинув, перебуваючи у складі 

групи з розмінування території поблизу селища Шуми 

Донецької області. Він зазнав смертельного поранення під 

час снайперського обстрілу російськими найманцями. 

Похований 30 березня 2021 року на Алеї Слави 

Калуського міського цвинтаря. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/109-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/109-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)


Указом Президента України №149/2021 від 7 квітня 

2021 року «За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені 

у захисті державного суверенітету та територіальної 

цілісності України» Сергій нагороджений орденом «За 

мужність» III ступеня (посмертно). 

У травні 2021 року сесія Калуської міської ради Сергію 

Михайловичу Барничу присвоїла звання «Почесний 

громадянин міста Калуша» (посмертно). 


