
Бочаров Роман Олександрович

Дата та місце народження: 5 листопада 1975 року, м. Луганськ.
Дата та місце загибелі: 1 січня 2016 року 
Звання: старший солдат.
Посада: командир відділення
Підрозділ: 3-й окремий полк спеціального призначення.
Обставини загибелі: помер 1 січня 2016 року від поранень отриманих під час несення 
служби у м. Краматорськ (Донецька область)
Сімейний стан: залишилися дружина та три доньки.
Місце поховання: м. Київ, Лісове кладовище.

Народився 1975 року в місті Луганськ. Займався приватним підприємництвом, згодом 
був пресвітером у церкві. Захоплювався полюванням, мав мисливську зброю.

Як розповідають товариші з дніпровського батальйону «Дніпро-1», до війни Роман 
був затятим мисливцем і коли в Луганську почали «закликати Путіна» ввести 
війська, не міг залишитися стороннім спостерігачем. У лютому 2014-го він вступив до 
новоорганізованого патрульного батальйону міліції особливого призначення «Тимур» 
(найменовано на честь комбата Тимура Юлдашева), який самовіддано намагався 
припинити сепаратистські настрої у м. Щастя під Луганськом. Коли у квітні батальйон 
розгромили російські ГРУшники, Роман вивіз родину до Дніпра, а потім до Києва. Тим 
часом сам з трьома друзями-міліціонерами вирушив до Дніпра, де пішов добровольцем 
у батальйон «Дніпро-1». Тут він дослужився до командира взводу, отримав спеціальне 
звання «молодший сержант міліції» і у складі 5-ї роти «Дніпра-1» разом із батальйоном 
«Чернігів» відправився до зони АТО.

Спершу організували оборону м. Сватово на Луганщині, а потім вирушили на Азов. У 
Маріуполі охороняли аеропорт, потім зачищали селище Піски за 15 км від Донецька і, 
нарешті, територію навколо міжнародного аеропорту «Донецьк».

Тоді, у липні 2014-го, легендарний аеропорт уважався головним українським форпостом 
на окупованій території. Аеропорт захищав кіровоградський спецназ, а Роман Бочаров у 
складі «Дніпра-1» охороняв дорогу, якою з тилу підвозили їжу і боєприпаси, а ще ходив 
«на партизанські вилазки». Подейкують, саме на рахунку Романа підірвані склади із 
зброєю в центрі Донецька, що раніше належали міліції та СБУ.

У жовтні до Пісків приїхала на ротацію інша рота, і тоді Роман домігся, щоб його 



зарахували до спецназу.

У грудні 2015-го, за героїчну оборону селища Піски Роман Бочаров разом з іншими 
бійцями батальйону «Дніпро-1» нагороджений спеціальним орденом «За оборону 
країни».

Брав участь у боях за Маріуполь, Піски та Донецький аеропорт. Розвідувальна група 
«Санти» здійснювала «вилазки» у Донецьк на автомобілі.

2015 року перейшов до ЗСУ – у 3-й полк спеціального призначення; старший солдат, 
військовослужбовець 2-го загону.

Помер 1 січня 2016 року від поранень, котрих зазнав під час несення служби у 
Краматорську.

6 січня 2016-го з Романом попрощалися у військовій частині в Кропивницькому. 
Похований в Києві на Лісовому кладовищі.

Без Романа лишилися дружина та три доньки; родина має статус переселенців, 
проживає біля Києва.
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