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Сергій 
Анатолійович
БОНДАРЕВ

Герой України
Народився 24 листопада 1981 року 
в м. Краматорськ Донецької області.

Загинув 18 лютого 2014 року під час Революції гідності 
2013-2014 років внаслідок чотирьох кульових поранень 
під час першого штурму біля Будинку профспілок.

Похований на кладовищі сел. Чабани 
Києво-Святошинського району Київської області.

Указом Президента України №890/2014 від 21 листопада 2014 року 
«За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання 
конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане 
служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності», 
Бондареву Сергію Анатолійовичу було присвоєно звання Героя 
України з удостоєнням ордену «Золота Зірка» (посмертно).
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Володимир 
Григорович 
НАУМОВ

Герой України

Народився 09 березня 1970 року в с. Шевченко 
Добропільського району Донецької області.

Приїхав на Майдан за покликом серця. 
Записався до Самооборони Майдану. Був викрадений 
і вбитий. Тіло знайшли 18 лютого 2014 року 
на Трухановому острові в м. Київ. 

Похований у м. Родинське Донецької області.

Указом Президента України №890/2014 від 21 листопада 2014 року 
«За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання 
конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане 
служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності»,
 Наумову Володимиру Григоровичу було присвоєно звання Героя 
України з удостоєнням ордену «Золота Зірка» (посмертно).
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Іван 
Миколайович 
ПАНТЕЛЄЄВ

Герой України
Народився 01 грудня 1981 року в м. Краматорськ 
Донецької області.

Іван був на Майдані з 10 грудня 2013 року. Належав до 
першої сотні Самооборони Майдану. Загинув на вулиці 
Інститутській - отримав сім вогнепальних поранень 
у серце. Тіло ідентифіковане в готелі «Україна».

Похований 25 лютого 2014 року в с. Дмитрівка 
Слов’янського району Донецької області.

Указом Президента України №890/2014 від 
21 листопада 2014 року «За громадянську мужність, патріотизм, 
героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав 
і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, 
виявлені під час Революції гідності», Пантелєєву Івану Миколайовичу 
було присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену 
«Золота Зірка» (посмертно).
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Володимир 
Іванович 
РИБАК

Герой України
Український політик, 
депутат Горлівської міської ради.

Народився  30 листопада 1971 року в м. Горлівка 
Донецької області.

За проукраїнську позицію і спроби протистояти 
злочинним угрупованням, Володимир Рибак був 
викрадений  17 квітня 2014 року бой овиками угруповання 
Безлера за дорученням російського терориста Гіркіна. 
Його було доправлено до Слов’янська та піддано 
нелюдським тортурам. 19 квітня тіло Володимира 
знайшли місцеві рибалки в річці Казенний Торець біля селища 
Райгородок Слов’янського району Донецької області.

Похований на кладовищі в м. Горлівка Донецької області. 

Указом Президента України №94/2015 від 20 лютого 2015 року, 
«За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання 
конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане 
служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності», 
Рибаку Володимиру Івановичу було присвоєно звання Героя України з 
удостоєнням ордену «Золота Зірка» (посмертно).
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Дмитро 
Олександрович 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ

Герой України
Народився 05 березня 1992 року в сел. Хромове 
(Артемівське) Бахмутського району.

Загинув увечері 13 березня 2014 року в центрі 
Донецька під час нападу російських окупантів та 
місцевих колаборантів на учасників мітингу за єдність 
України. 

Похований  на кладовищі в м. Донецьк 
Донецької області.

Указом Президента України №94/2015 від 20 лютого 
2015 року «За громадянську мужність, патріотизм, героїчне 
відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, 
самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції 
гідності», Чернявському Дмитру Олександровичу було присвоєно 
звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота Зірка» 
(посмертно).
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Степан 
Вікторович 
ЧУБЕНКО

Народний Герой України
Народився 11 листопада 1997 року 
в м. Краматорськ Донецької області.

Загинув 27 червня 2014 року 
(дата смерті точно не встановлена) 
за проукраїнську позицію від рук 
бандитського батальйону «Керч» 
у смт Горбачево-Михайлівка Моспинської 
міської ради Донецької області.

Похований 08 листопада 2014 року 
в м. Краматорськ Донецької області.

Указом Президента України №168/2017 від 28 червня 2017 року 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Указом №16 від 7 травня 2016 року нагороджений відзнакою
 «Народний Герой України» (посмертно).
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Людмила 
Олександрівна 
ШЕРЕМЕТ

Герой України
Народилася 21 листопада 1942 року 
м. Макіївка Донецької області.

Загинула 19 лютого 2014 року під стінами 
управління СБУ у Хмельницькому, 
коли намагалася запобігти стрілянині. 

Похована на цвинтарі смт Демурене 
Межівського району Дніпропетровської 
області.

Указом Президента України №890/2014 від 21 листопада 2014 року 
«За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання 
конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане 
служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності», 
було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота 
Зірка» (посмертно).
04 липня 2015 року почесний патріарх УПЦ Філарет нагородив 
Героїню медаллю «За жертовність і любов до України» (посмертно).
08 травня 2016 року верховний архієпископ Києво-Галицький 
Святослав відзначив подвиг Героїні Почесною грамотою (посмертно).







ЗБРОЙНІ СИЛИ 
УКРАЇНИ
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Володимир 
Анатолійович 
АДЖАВЕНКО

Старший солдат

Розвідник-навідник 3-го розвідувального відділення 
1-го розвідувального взводу розвідувальної роти 
56-ої окремої мотопіхотної бригади.

Народився 20 квітня1995 року в с. Урзуф 
Мангушського (Першотравневого) району 
Донецької області.

11 вересня 2019 року отримав вогнепальне поранення внаслідок 
пострілу снайпера під час виконання завдання на спостережному 
пункті і поблизу с. Піски Ясинуватського району Донецької області.
28 вересня 2019 помер у «Дніпропетровській обласній клінічній 
лікарні ім. І.І. Мечникова» внаслідок отриманого поранення. 

Похований на Старокримському кладовищі м. Маріуполь Донецької 
області.

Указом Президента України №50/2020 від 11 лютого 2020 року 
«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Віталій 
Ігорович 
БАБКОВ
Солдат 

Старший водій 1-го відділення глибинної розвідки 2-го взводу 
глибинної розвідки роти глибинної розвідки 54-го окремого 
розвідувального батальйону.

Народився 13 лютого 1988 року в с. Агробаза Мангушського 
(Першотравневого) району Донецької області.

Загинув 10 липня 2017 року поблизу населеного пункту 
Станиця Луганська Луганської області під час патрулювання 
периметру командно-спостережного пункту роти глибинної розвідки, 
в результаті підриву на міні ОЗМ-72.

Похований на кладовищі в с.Агробаза Мангушського району 
Донецької області.
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Федір 
Федорович 
БАЛАХЧИ
Старший матрос

Водій 1-го гранатометного відділення взводу вогневої 
підтримки 2-ої роти морської піхоти 503-го окремого 
батальйону морської піхоти.

Народився 27 листопада 1977 року в м. Маріуполь 
Донецької області.

Загинув 14 серпня 2018 року в с. Гнутове  Донецької 
області внаслідок обстрілу позиції ротного опорного 
пункту з 122 мм артилерії зі сторони противника.

Похований на цивільному кладовищі «Новотроїцьке» 
м. Маріуполь Донецької області.

Указом Президента України №47/2019 від 28 лютого 2019 року 
«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Владислав 
Олексійович 
БОНДАРЕНКО
Старший солдат 

Командир відділення кулеметного 
взводу 1-го механізованого батальйону 
92-ої окремої механізованої бригади.

Народився 02 травня 1997 року 
в с. Комишувате Мангушського 
(Першотравневого) району Донецької області.

Загинув 18 серпня 2018 року під час виконання 
бойового завдання поблизу м. Авдіївка Донецької області.

Похований на кладовищі в с. Комишувате Мангушського 
району Донецької області.

Указом Президента України №411/218 від 05 грудня 2018 року 
«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державно-
го суверенітету та територіальної цілісності України», нагороджений 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня» (посмертно).

Відзнака «За оборону Авдіївки».
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Володимир 
Анатолійович 
БРАЖНИК
Рядовий 
57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Народився 07 липня 1978 року 
в м. Лиман (Красний Лиман) Донецької 
області.

Загинув 29 серпня 2014 року під час 
виходу так званим «зеленим коридором» 
з Іловайського оточення по дорозі 
с. Многопілля - с. Червоносільське. 

Похований на кладовищі с. Торське 
Лиманської об’єднаної територіальної громади 
Донецької області.

Указом Президента України №23/2017 від 03 лютого 2017 року «За 
особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового 
обов’язку», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно). 

Відзнака Президента України «За участь в антитерористичній 
операції».



ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!
19

Дмитро 
Володимирович 
ВОЛКОВ
Солдат

Номер обслуги 2-ої гаубичної самохідно-артилерийської 
батареї гаубичного самохідно-артилерийського дивізіону 
72-ої окремої механізованої бригади.

Народився 20 червня 1992 року в с. Пречистівка 
Мар’їнського району Донецької області. 

Загинув 12 липня 2014 року під час виконання 
бойового завдання поблизу с. Поріччя 
Краснодонського району Луганської області.

Похований у Мар’їнському районі Донецької області. 

Указом Президента України №873/2014 від 14 листопада 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 
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Михайло 
Геннадійович 
ГОРЯЙНОВ
Капітан 3 рангу (посмертно)

Командир групи спеціальних операцій 
- водолазний спеціаліст 
73-го морського центру спеціального 
призначення.

Народився 22 червня 1976 року 
в м. Краматорськ Донецької області.

Загинув 02 червня 2015 року поблизу с. Чермалик 
Волноваського району Донецької області, прикриваючи 
відхід своїх бойових товаришів.

Похований на  кладовищі в с. Гнідин Бориспільського району Київської 
області.

Указом Президента України №473/2015 від 13 серпня 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом Богдана Хмельницького 
III ступеня (посмертно).

Указом №2 від 23 червня 2015 року нагороджений відзнакою 
«Народний Герой України» (посмертно).
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Дмитро 
Сергійович 
ДЕМУРЕНКО

Молодший сержант 

Заступник командира бойової машини - 
навідник-оператор 1-го механізованого 
взводу 9-ої механізованої роти 
3-го механізованого батальйону 93-ої окремої 
механізованої бригади).

Народився 18 липня 1994 року  
в с. Старомлинівка Великоновосілківського 
району Донецької області.

Загинув 06 серпня 2016 року біля с. Кримське Луганської області 
під час виконання бойового завдання на ротному опорному пункті, 
внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому 
на розтяжці.

Похований на кладовищі в смт Велика Новосілка  Донецької області.

Указом Президента України №476/2016 від 27 жовтня 2016 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі»  нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).                                                                                     
Нагороджений нагрудним знаком «За участь в антитерористичній 
операції» (посмертно).
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Іван 
Іванович 
ДІХТЯР

Прапорщик

Головний сержант 2-ої мотопіхотної роти 
43-го окремого мотопіхотного батальйону. 

Народився 27 листопада 1963 року 
в с. Воскресенка Великоновосілківського 
району Донецької області.

Загинув 13 лютого 2015 року в с. Золоте-4 
Попаснянського району Луганської області внаслідок 
мінометного обстрілу під час виконання обов’язків військової служби. 

Похований на кладовищі в с. Воскресенка Великоновосілківського 
району Донецької області.

Указом Президента України №553/2015 від 22 вересня 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі»  нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).

Нагороджений нагрудним знаком «За участь в антитерористичній 
операції» (посмертно).
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Михайло 
Олександрович 
ДОЛЖЕНКО
Солдат

Кулеметник 3-го механізованого взводу  
2-ої механізованої  роти 1-го механізованого 
батальйону 53-ої окремої механізованої бригади. 

Народився 24 квітня 1989 року в м. Алчевськ 
Луганської області.

Загинув 18 серпня 2016 року під час бойових дій 
поблизу м. Горлівка Донецької області.

Похований у м. Бориспіль Київської області.

Указом Президента України №522/2016 від 25 листопада 2016 року, 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Олександр 
Петрович 
ЄРМАКОВ
Лейтенант

Командир 1-го танкового взводу 2-ої танкової 
роти танкового батальйону 30-ої окремої 
механізованої бригади.

Народився 28 червня 1972 року в с. Катеринівка 
Олександрівського району Донецької області.

12 травня 2015 року, перебуваючи на бойовій 
позиції поблизу смт Луганське Бахмутського 
району Донецької області, потрапив під ворожий обстріл, прикрив 
собою п’ятьох солдатів, прийнявши основну силу вибуху на себе. 

19 травня 2015 року помер в Харківському центральному військовому 
госпіталі в результаті отриманих поранень.

Похований на кладовищі с. Катеринівка Олександрівського району 
Донецької області.

Указом Президента України №436/2015 від 17 липня 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі»  нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ 
ступеня (посмертно).
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Олег 
Анатолійович 
ЖУКОВ
Солдат

Стрілець-помічник гранатометника 
2-го механізованого відділення 1-го механізованого 
взводу 2-ої механізованої роти 1-го механізованого 
батальйону 54-ої окремої механізованої бригади.

Народився 04 травня 1977 року в м. Краматорськ 
Донецької області. 

Загинув 04 липня 2019 року від кулі снайпера під час 
бойового чергування на  взводному опорному пункті 
поблизу сел. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

Похований на кладовищі  с. Октябрьське м. Краматорськ Донецької 
області.

Указом Президента України №93/2020  від 18 березня 2015 року 
«За самовіддане служіння українському народові, особисту мужність, 
виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної 
цілісності України», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Андрій 
Володимирович 
ЗАДОРОЖНІЙ
Капітан

Командир мінометної батареї 
1-го механізованого батальйону 
51-ої окремої механізованої бригади.

Народився 13 червня 1978 року 
в с. Обільне Старобешівського району 
Донецької області.
  
Загинув  01 серпня 2014 року при підриві на міні та 
перекиданні автомобіля ГАЗ-66 в районі с. Петрівське  
Шахтарського району Донецької області.

Похований на цвинтарі в м. Ковель Волинської області.

Указом Президента України №311/2015 від 04 червня 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом Богдана Хмельницького 
III ступеня (посмертно). 

Указом №3 від 23 червня 2015 року нагороджений відзнакою 
«Народний Герой України» (посмертно).
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Геннадій 
Віталійович 
ЗАПАРА
Молодший сержант

Водій автомобільного відділення взводу 
матеріального забезпечення роти 
забезпечення 8-го окремого мотопіхотного 
батальйону 24-ої окремої механізованої 
бригади. 

Народився 24 жовтня 1972 року в м. Лиман 
(Красний Лиман) Донецької області.

Загинув 19 жовтня 2014 року при  виконанні 
бойового завдання в районі с. Сміле 
Слов’яносербського району Луганської області. Ідентифікований 
серед похованих невідомих героїв на кладовищі м. Старобільськ 
у квітні 2015 року.

Перепохований 18 квітня 2015 року на кладовищі «Колгоспне» 
в м. Лиман Донецької області.

Указом Президента України №838/2014 від 31 жовтня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Нагороджений відзнакою Президента України «За участь в 
антитерористичній операції».
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Сергій  
Володимирович 
ІСАЄВ
Старший  сержант

Головний сержант - командир 1-го інженерно-
саперного відділення інженерно-саперного взводу 122-го 
окремого аеромобільного батальйону 81-ої окремої 
аеромобільної бригади.

Народився 10 квітня 1975 року в м. Костянтинівка  
Донецької області.

Загинув 25 квітня 2016 року в смт Новгородське Донецької 
області під час виконання завдання по знешкодженню 
мінно-загороджувальних перешкод.

Похований в м. Костянтинівка Донецької області.

Указом Президента України №291/2016 від 04 липня 2016 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Владислав 
Вадимович 
КАЗАРІН
Солдат

Стрілець-санітар 1-го механізованого відділення 
механізованого взводу 3-ої механізованої роти 
1-го механізованого батальйону 54-ої окремої 
механізованої бригади. 

Народився 28 вересня 1994 року в м. Торецьк (Дзержинськ) 
Донецької області.

Загинув 10 серпня 2016 року під час мінометного обстрілу 
взводного опорного пункту поблизу смт Луганське Бахмутського 
райо ну Донецької області.

Похований на центральному міському кладовищі м. Покровськ 
Донецької області.

Указом Президента України №522/2016 від 25 листопада 2016 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Максим 
Олександрович 
КОВАЛЬ
Старший сержант 

Головний сержант самохідно-артилерійської батареї 
самохідно-артилерійського дивізіону бригадно-
артилерійської групи 25-ої окремої повітрянодесантної 
бригади.

Народився 04 серпня 1987 року в м. Учкудук, 
Республіка Узбекистан.

Загинув 19 червня 2014 року в бою під смт Ямпіль 
Лиманської об’єднаної територіальної громади (м. Красний Лиман) 
Донецької області.

Похований на міському кладовищі в м. Донецьк.
  
Указом Президента України № 593/2014 від 15 липня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 
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В’ячеслав 
Ярославович 
КОВАЛЬОВ
Рядовий

Номер обслуги 3-го гранатометного відділення  
гранатометного взводу роти вогневої підтримки 
54-ої окремої механізованої бригади.

Народився 19 січня 1976 року в м. Бахмут Донецької області.  

Загинув 23 липня 2016 року під час виконання бойового 
завдання внаслідок обстрілу спостережного поста поблизу 
с. Гнутове Кальміуського району м. Маріуполь Донецької 
області.

Похований на Маріупольському цвинтарі в м. Бахмут Донецької 
області.

Указом Президента України №345/2016 від 22 серпня 2016 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Народився 19 січня 1976 року в м. Бахмут Донецької області.  

завдання внаслідок обстрілу спостережного поста поблизу 
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Микола 
Миколайович 
КОЛОСОВСЬКИЙ
Старший сержант

Командир бойової машини - командир 1-го 
механізованого відділення 3-го механізованого взводу 
6-ої механізованої роти 2-го механізованого батальйону.

Народився 11 жовтня 1977 року в м. Лобня Московської 
області  РФ.

Загинув 18 серпня 2016 року під час артилерійського 
обстрілу, вчиненого російськими окупаційними військами 
поблизу с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області, 
прикривши собою побратима.

Похований на кладовищі в м. Слов’янськ Донецької області. 

Указом Президента України №522/2016 від 25 листопада 2016 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Андрій 
Віталійович 
КОРАБЛЬОВ

Молодший сержант 

Стрілець-помічник гранатометника 24-го 
окремого штурмового батальйону «Айдар».

Народився 25 лютого 1972 року в м. Українськ 
Донецької області.

Загинув 22 серпня 2014 року під час виконання 
бойового завдання поблизу с. Смолянинове 
Новоайдарського району Луганської області.

Похований в смт Вороновиця  Вінницького району Вінницької області.

Указом Президента України №365/2015 від 28 червня 2015 року «За 
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).

Нагороджений відзнакою Всеукраїнської громадської організації 
«Спілка ветеранів та працівників силових структур України «ЗВИТЯГА» 
орденом «За вірність присязі».
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Сергій 
Ігорович 
КРИВОШЕЄВ
Солдат

Механік-водій зенітного ракетного взводу 
1-го парашутно-десантного батальйону 
25-ої окремої повітрянодесантної бригади.

Народився 05 серпня 1995 року в 
с. Новогригорівка Бахмутського району 
Донецької області.

Загинув 14 червня 2014 року під час 
виконання бойового завдання у складі тактичної групи 25-ої окремої 
повітрянодесантної бригади на борту літака ІЛ-76, який був збитий 
противником із переносного зенітно-ракетного комплексу під час 
заходження на посадку на аеродром м. Луганськ.

Похований в с. Новогригорівка Бахмутського району Донецької області.

Указом Президента України №543/2014 від 20 червня 2014 року
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Нагороджений нагрудним знаком «За оборону Луганського 
аеропорту» (посмертно). 
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Андрій 
Сергійович 
КСЕНЧУК
Рядовий

Старший механік-водій 1-го розвідувального відділення 
1-го розвідувального взводу 1-го розвідувальної  роти 
74-го окремого розвідувального батальйону. 

Народився 18 червня 1980 року в с. Широке  
Сусуманського району Магаданської області РФ.

Загинув 26 січня 2017 року під час виконання бойового 
завдання під час мінометного обстрілу спостережного 
поста поблизу с. Широкине Волноваського району Донецької області.

Похований на центральному кладовищі м. Покровськ Донецької 
області.

Указом Президента України №104/2017 від 10 квітня 2017 року 
«За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового 
обов’язку» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Іван 
Олександрович  
ЛИТВИНОВ
Капітан

Командир взводу 3-го окремого полку 
спеціального призначення. 

Народився 07 березня 1975 року 
в м. Краматорськ Донецької області.

Загинув 03 жовтня 2014 року під час штурму 
Донецького аеропорту російськими окупаційними 
військами.

Похований на кладовищі в смт Пісочин Харківського району 
Харківської області.

Указом Президента України №573/2015 від 10 жовтня 2015 року
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом Богдана Хмельницького I
II ступеня (посмертно).

Нагороджений нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропор-
ту» (посмертно).
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Сергій 
Вадимович 
ЛІХАЧОВ
Солдат

Водій-стрілець Донецького зонального відділу 
Військової служби правопорядку.

Народився 07 жовтня 1992 року в м. Макіївка 
Донецької області.

Загинув 22 липня 2014 року під час виконання 
бойового завдання поблизу с. Опитне 
Ясинуватського району Донецької області.

Похований на кладовищі «Буроз» у м. Макіївка Донецької області.

Указом Президента України №640/2014 від 8 серпня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 

Нагороджений нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропор-
ту» (посмертно).
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Сергій 
Григорович 
МАЙБОРОДА
Старший матрос

Старший водій 2-го відділення морської піхоти 2-го взводу 
морської піхоти 1-ої роти морської піхоти батальйону 
морської піхоти 36-ої окремої бригади морської піхоти.

Народився 02 грудня 1971 року в смт Билбасівка 
Слов’янського району Донецької області.

Загинув 01 липня 2019 року під час виконання 
бойового завдання в результаті прямого влучення 
протитанкової ракети в санітарний автомобіль поблизу с. Водяне 
Волноваського району Донецької області.

Похований на центральному цвинтарі смт Билбасівка Слов’янського 
району Донецької області.

Указом Президента України № 625/2019 від 23 серпня 2019 року 
«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України», нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Олександр 
Євгенович 
МАРТИНЕНКО
Солдат

Командир відділення механізованої роти 
механізованого батальйону 
128-ої окремої гірсько-піхотної бригади.

Народився 21 березня 1989 року 
в м. Маріуполь Донецької області.

Загинув 07 лютого 2015 року під час 
виконання бойового завдання в результаті мінометного обстрілу 
поблизу м. Дебальцеве Донецької області.

Похований у м. Маріуполь Донецької області.

Указом Президента України №282/2015 від 23 травня 2015 року 
«За особисту мужність  і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом  «За мужність» III ступеня  
(посмертно).

Наказом Міністерства оборони України  №155 від 13 березня 2017 
року нагороджений Нагрудним знаком «Знак пошани» (посмертно).



ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!
40

Артем 
Олександрович 
МАТВІЄВСЬКИЙ
Старший сержант 

Командир відділення - 
командир машини 2-го розвідувального відділення взводу 
спостереження та технічних засобів розвідки розвідувальної роти 
24-ої окремої механізованої бригади. 

Народився 21 серпня 1979 року в м. Бахмут (Артемівськ) Донецької 
області.

Загинув 19 жовтня 2015 року під час виконання бойового завдання 
поблизу сел. Голубівське Попаснянського району Луганської області.

Похований на Маріупольському кладовищі в м. Бахмут Донецької 
області.
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Олександр 
Миколайович 
МЕДЕНЦЕВ
Солдат

Навідник-оператор 4-ої механізованої роти 
2-го механізованого батальйону 54-ої окремої 
механізованої бригади.

Народився 28 жовтня 1985 року в м. Соледар 
Бахмутського району Донецької області.  

Загинув 25 лютого 2019 року від кульового поранення під час 
бою поблизу с. Новоолександрівка Попаснянського району 
Луганської області, здійснюючи вогняний відпір по противнику, який під 
прикриттям автоматного та кулеметного вогню намагався підійти 
до спостережної позиції взводного опорного пункту.

Похований на кладовищі в м. Соледар Бахмутського району 
Донецької області.

Указом Президента України №93/2020 від 18 березня 2020 року 
«За самовіддане служіння Українському народові, особисту мужність 
виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної 
цілісності України» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Андрій 
Миколайович 
МИРОНЮК
Солдат

Розвідник-кулеметник 
2-го відділення 
1-го розвідувального взводу 
розвідувальної роти 
81-ої аеромобільної бригади.

Народився 12 липня 1975 року 
в м. Умань Черкаської області.

Загинув 20 січня 2015 року під час виконання бойового завдання в ході 
ведення бою за Донецький аеропорт.

Похований на кладовищі с. Старий Крим м. Маріуполь Донецької 
області.

Указом Президента України №270/2015 від 15 травня 2015 року «За 
особисту мужність  і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
Нагрудний знак «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно).
Нагороджений відзнакою Міністерства оборони України «Знак 
пошани» (посмертно).
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Олександр 
Анатолійович 
МІЛЮТІН
Молодший сержант 

Командир бойової машини - командир 
3-го штурмового відділення 2-го штурмового 
взводу 2-ої штурмової роти 46-го окремого 
батальйону спеціального призначення «Донбас».

Народився 29 грудня 1968 року в с. Клишки 
Шосткинського району Сумської області.   

Загинув 02 квітня 2019 року під час виконання 
бойового завдання поблизу с. Новозванівка Попаснянського району 
Луганської області.

Похований на кладовищі в м. Бахмут Донецької області.

Указом Президента України № 270/2019 від 17 травня 2019 року 
«За значні особисті заслуги у захисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності України, громадянську мужність, 
самовідданість у відстоюванні конституційних засад демократії, прав і 
свобод людини, вагомий внесок у культурно-освітній розвиток 
держави, активну волонтерську діяльність» нагороджений орденом 
«За мужність» III ступеня (посмертно). 

Відзнака «Гордість батальйону».
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Володимир 
Павлович 
МОСКОВКА
Підполковник

Військовий комісар Амвросіївського районного військового 
комісаріату.

Народився 11 червня 1967 року в м. Донецьк Донецької області.

27 серпня 2014 року  під час виконання службових обов’язків 
військовий комісар Амвросіївського районного військового 
комісаріату Донецької області потрапив у полон до 331-го 
повітрянодесантного полку Збройних сил РФ поблизу 
м. Сніжне Донецької області.

29 серпня 2014 року під час показового катування збройними 
формуваннями РФ та ії найманцями підполковник помер на місці.

Похований  на Чулковському кладовищі в м. Донецьк. 
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Сергій 
Анатолійович 
МОТИЛЬ
Солдат

Кулеметник 2-го механізованого відділення 
3-го механізованого взводу 7-ої механізованої роти 
3-го механізованого батальйону 93-ої окремої 
механізованої бригади. 

Народився 04 січня 1991 року в с. Сергіївка
Покровського (Красноармійського) району Донецької 
області.

Загинув 01 грудня 2015 року під час виконання бойового 
завдання поблизу сел. Піски Ясинуватського району Донецької 
області, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, закривши 
його собою та врятувавши життя трьох побратимів.

Похований на кладовищі в с. Сергіївка Іванівської сільської ради 
Покровського району Донецької області.

Указом Президента України №9/2016 від 16 січня 2016 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Геннадій 
Анатолійович 
МОТОРІН
Старший солдат

Сапер інженерно-саперного відділення інженерно-
саперного взводу 1-го механізованого батальйону 
92-ої окремої механізованої бригади. 

Народився 08 січня 1982 року в м. Краматорськ Донецької 
області.

07 листопада 2019 року отримав важке вогнепальне 
поранення під час виконання бойового завдання внаслідок 
ворожих обстрілів військового автомобіля УРАЛ-4320 поблизу 
м. Авдіївка Донецької області.

08 листопада 2019 року помер в результаті отриманого поранення.

Похований на кладовищі м. Краматорськ Донецької області.

Указом Президента України № 50/2020 від 11 лютого 2020 року 
«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Андрій 
Володимирович 
НАЗАРЕНКО
Старший солдат

Розвідник-кулеметник 2 взводу 
розвідки роти глибинної розвідки 
131-го окремого розвідувального 
батальйону.

Народився 21 листопада 1985 року 
в м. Маріуполь Донецької області.

Загинув 20 червня 2015 року під час 
виконання бойового завдання на 
околиці с. Павлопіль Волноваського 
району Донецької області.

Похований на кладовищі в с. Старий Крим м. Маріуполь Донецької області.

Указом Президента України №9/2016 від 16 січня 2016 року 
«За особисту мужність  і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
Нагороджений відзнакою Міністерства оборони України №155 від 
13 березня 2017 року нагрудним знаком «Знак пошани» (посмертно).

Нагороджений нагрудним знаком наказ №31 від 18 серпня 2016 року 
«За участь у бойових діях УНСО» І ступеня (посмертно).
Нагороджений почесним знаком «Маріуполь. Відстояли - перемогли». 
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Ігор 
Олександрович 
НАКОНЕЧНИЙ
Старший солдат

Навідник 2-го розвідувального відділення 
3-го розвідувального взводу розвідувальної роти 
93-ої окремої механізованої бригади.

Народився 03 липня 1988 року в с. Шелудьківка 
Зміївського району Харківської області.

Загинув 08 лютого 2019 року під час виконання бойового 
завдання поблизу м. Авдіївка Донецької області.

Похований на кладовищі в с. Бахчовик Андріївської селищної ради 
Волноваського району Донецької області.

Указом Президента України №469/2019 від 27 червня 2019 року «За 
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).



ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!
49

Роман 
Дмитрович 
НАПРЯГЛО
Матрос

Гранатометник десантно-штурмового 
відділення десантно-штурмового взводу 
десантно-штурмової роти 
1-го батальйону морської піхоти 
36-ої окремої бригади морської піхоти.

Народився 14 лютого 1997 року 
в м. Слов’янськ  Донецької області.

Загинув 26 лютого 2017 року від кулі 
снайпера, коли намагався витягнути 
пораненого побратима з-під обстрілу поблизу смт Талаківка 
Кальміуського району м. Маріуполь Донецької області. 

Похований на кладовищі м. Слов’янськ Донецької області. 

Указом Президента України №104/2017 від 10 квітня 2017 року «За 
особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового 
обов’язку» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Нагороджений відзнакою Президента України «За участь 
в антитерористичній операції» (посмертно).
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Сергій 
Анатолійович 
НЕЩЕРЕТ
Старшина 

Старший стрілок-снайпер 
93-ої  окремої механізованої бригади.

Народився 18 квітня 1965 року в м. Бахмут (Артемівськ) 
Донецької області. 

Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з 
Іловайського оточення поблизу с. Новокатеринівка 
Старобешівського району Донецької області.

Похований на кладовищі «Краснопільське» 
у м. Дніпро.

Указом Президента України №9/2016 від 16 січня 2016 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Євген 
Геннадійович 
ПАГУЛІЧ
Солдат

Кулеметник 1-го парашутно-десантного взводу 
8-ої парашутно-десантної роти 3-го парашутно-
десантного батальйону 25-ої окремої парашутно-
десантної бригади.

Народився 09 березня1995 року в м. Краматорськ 
Донецької області.

Загинув 22 січня 2015 року від вогнепальних поранень, 
отриманих під час ведення бою з незаконними 
збройними формуваннями, що перейшли у наступ 
поблизу м. Авдіївка, в районі Донецького аеропорту.

Похований на кладовищі с. Староварварівка Олександрівського 
району Донецької області.

Указом Президента України №311/2015 від 04 червня 2015 року «За 
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Геннадій 
Павлович 
ПАРАСОЧКА
Солдат 

Номер обслуги гранатометного відділення 
2-ої штурмової роти 24-го окремого штурмового 
батальйону «Айдар» 53-ої окремої механізованої 
бригади.

Народився 29 вересня 1975 року в смт Північне (Кірове) 
м. Торецьк (Дзержинськ) Донецької області.

Загинув 08 грудня 2017 року с. Травневе Бахмутського 
району Донецької області.

Похований на Новому кладовищі в м. Торецьк Донецької області.

Указом Президента України №189/2018 від 27 червня 2018 року
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Сергій 
Леонідович 
ПЕРЕПЕЛИЦЯ
Сержант 

Головний сержант 2-ої штурмової 
роти 46-го окремого штурмового 
батальйону «Донбас» 54-ої окремої 
механізованої бригади. 

Народився 02 липня 1977 року 
в с. Званівка Бахмутського району 
Донецької області.

Загинув 21 квітня 2018 року під час 
виконання бойового завдання внаслідок наїзду військового 
автомобіля ГАЗ-66 на невідомий вибуховий пристрій поблизу 
с. Травневе Бахмутського району Донецької області. 

Похований на кладовищі в с. Званівка Бахмутського району 
Донецької області.

Указом Президента України № 239/2018 від 23 серпня 2018 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності України» нагороджений орденом «За мужність» 
III ступеня (посмертно). 

Медаль «За жертовність і любов до України» від Української православної 
церкви київського патріархата. Указ 24094 від 25.09.19.
Почесний нагрудний знак «За взірцевість у військовій службі» 3 ступеня, начальни-
ка Генерального штабу - Головнокомандувача ЗСУ. Номер 73 від 14.02.18.
Нагрудний знак Міністерство оборони України «Гордість батальйону Донбас». 
Наказ 626 від 03.12.19.
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Олександр 
Олександрович 
ПОНОМАРЬОВ
Сержант

Головний сержант 3-го механізованого взводу 
2-ої механізованої роти 1-го механізованого батальйону 
54-ої механізованої бригади. 

Народився 23 квітня 1974 року в м. Костянтинівка 
Донецької області.

21 серпня 2016 року під час виконання бойового завдання 
поблизу м. Попасна Луганської області отримав важкі 
вогнепальні поранення.

26 вересня 2016 року помер в результаті отриманих поранень.

Похований на кладовищі в м. Костянтинівка Донецької області.

Указом Президента України №58/2017 від 10 березня 2017 року 
«За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового 
обов’язку» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно). 
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Ростислав 
Русланович 
ПРОНЬКОВ
Солдат

Номер обслуги 2-го розрахунку 
1-го самохідно-артилерійського взводу 
4-ої самохідно-артилерійської батареї 
2-го самохідно-артилерійського дивізіону 
бригадної артилерійської групи 25-ої окремої 
повітрянодесантної бригади. 

Народився 01 листопада 1994 року 
в м. Горлівка Донецької області.

Загинув 14 червня 2014 року під час виконання бойового завдання 
у складі тактичної групи 25-ої окремої повітрянодесантної бригади 
на борту літака ІЛ-76, який був збитий противником із переносного 
зенітно-ракетного комплексу під час заходження на посадку 
на аеродром міста Луганськ.

Похований на кладовищі в с. Лозове, м. Лиман (Красний Лиман) 
Донецької області. 

Указом Президента України № 543/2014 від 20 червня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі та незламність духу» нагороджений орденом «За мужність» 
III ступеня (посмертно).
Нагороджений нагрудним знаком «За оборону Луганського 
аеропорту» (посмертно).
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Тимофій 
Вікторович 
ПУХАЛЬСЬКИЙ
Старший солдат 

Старший сапер-гранатометник інженерно-саперного 
відділення інженерно-саперного взводу 
3-го механізованого батальйону 30-ої окремої 
механізованої бригади.

Народився 04 лютого 1987 року в м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області. 

Загинув 11 січня 2018 року під час виконання бойового 
завдання з розмінування в районі с. Славне Мар’їнського району 
Донецької області.

Похований на кладовищі в м. Мирноград Донецької області.

Указом Президента України №98/2018 від 06 квітня 2018 року «За 
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання 
військового обов’язку» нагороджений орденом «За мужність» 
III ступеня (посмертно).
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Андрій 
Олегович 
РЕМЕНЮК

Рядовий

Стрілець-зенітник зенітного ракетного взводу 
90-го окремого аеромобільно-десантного 
батальйону 95-ої окремої аеромобільної 
бригади. 

Народився 16 вересня 1986 року 
в м. Брянка Луганської області. 

Загинув 08 грудня 2014 року під час виконання бойового завдання у 
ході ведення бою за Донецький аеропорт поблизу с. Піски 
Ясинуватського району Донецької області.

Похований на кладовищі в м. Слов’янськ Донецької області.

Указом Президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року «За 
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).

Нагороджений нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» 
(посмертно).
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Костянтин 
Сергійович 
РОМА
Старший солдат

Стрілець-помічник гранотометника 3-го мотопіхотного 
відділення 1-го мотопіхотного взводу 3-ої мотопіхотної роти 
9-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ої окремої 
мотопіхотної бригади.

Народився 24 лютого 1996 року в смт Козельщина 
Козельщинського району Полтавської області.

Загинув 08 серпня 2017 року поблизу с. Водяне 
Волноваського району Донецької області внаслідок отриманого 
кульового поранення під час обстрілу російськими збройними 
формуваннями взводного опорного пункту.

Похований на центральному кладовищі у м. Покровськ Донецької 
області.

Указом Президента України №363/2017 від 14 листопада 2017 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, 
зразкове виконання військового обов’язку» нагороджений орденом 
«За мужність» III ступеня (посмертно). 
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Сергій 
Миколайович 
РУСЬКИХ
Сержант

Старшина 3-ої десантно-штурмової роти 5-ої батальйонної тактичної 
групи 81-ої окремої аеромобільної бригади.

Народився 31 січня 1979 року в м. Маріуполь Донецької області.

Загинув 01 березня 2020 року поблизу с. Артема Новоайдарсько-
го району Луганської області внаслідок потрапляння протитанкової 
керованої ракети російських збройних формувань в автомобіль 
КрАЗ, в якому знаходився військовослужбовець.

Похований на Старокримському кладовищі м. Маріуполь Донецької 
області.
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Давид 
Кайнович 
СІХАРУЛІДЗЕ
Молодший сержант

Командир гранатометного відділення
1-ї штурмової роти 24-го окремого штурмового 
батальйону «Айдар» 53-ої окремої механізованої 
бригади.

Народився 27 жовтня 1973 року в м. Ланчхута Грузія.

Загинув 11 травня 2017 року в с. Піски Донецької області 
від отриманого вогнепального поранення під час 
обстрілу взводного опорного пункту поблизу сел. Новолуганське 
Бахмутського району Донецької області.

Похований на кладовищі м. Тбілісі Грузія.

Указом Президента України №42/2018 від 26 лютого 2018 року «За 
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, 
зразкове виконання військового обов’язку» нагороджений орденом 
«За мужність» III ступеня (посмертно). 
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Борис 
Миколайович 
СТЕПАНЧЕНКО
Солдат

Сапер 1-го інженерно-саперного відділення інженерно-
саперного взводу 2-го механізованого батальйону 
54-ої окремої механізованої бригади.

Народився 22 червня 1984 року в с. Самійлівка 
Олександрівського району Донецької області.

Загинув 28 травня 2019 року поблизу населеного пункту 
Попасна Луганської області під час виконання бойового 
завдання від отриманого вогнепального поранення.

Похований на кладовищі с. Самійлівка Олександрівського району 
Донецької області.

Указом Президента України №625/2019 від 23 серпня 2019 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно). 
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Павло 
Васильович 
СТОЯНСЬКИЙ
Старший солдат

Cтрілець1-го мотопіхотного відділення 
2-го мотопіхотного взводу 2-ої мотопіхотної роти 1-го 
мотопіхотного батальйону 14-ої окремої механізованої 
бригади.

Народився 03 лютого 1989 року в м. Маріуполь Донецької 
області.

Загинув 10 жовтня 2018 року поблизу с. Золоте-4 
Попаснянського району Луганської області під час несення 
бойового чергування від вогнепальних кульових поранень, 
отриманих під час обстрілу позицій російськими окупаційними 
військами з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Похований на Старокримському кладовищі у м. Маріуполь 
Донецької області.

Указом Президента України №149/2019 від 18 квітня 2019 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, 
мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового 
обов’язку»  нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно). 
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Олександр 
Віталійович 
СУХІНІН
Сержант

Командир 2-го відділення протитанково-
кулеметного взводу 3-ої мотопіхотної роти 16-го окремо-
го мотопіхотного батальйону 58-ої окремої мотопіхотної 
бригади. 

Народився 25 квітня 1972 року в м. Макіївка Донецької 
області.

Загинув 23 листопада 2017 року поблизу с. Кримське 
Новоайдарського району Луганської області під час 
восьмигодинного бойового зіткнення з диверсійними групами 
російських окупаційних військ, виконуючи наказ командування 
з недопущення прориву противника в районі відповідальності.

Похований на Краснопільському кладовищі м. Дніпро.

Указом Президента України №42/2018 від 26 лютого 2018 року «За 
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання 
військового обов’язку» нагороджений орденом «За мужність» 
III ступеня (посмертно). 
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Валерій 
Валерійович 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
Солдат

Стрілець-помічник гранатометника 1-го механізованого 
взводу механізованого взводу 1-го механізованого 
батальйону 53-ої окремої механізованої бригади).

Народився 26 вересня 1991 року в сел. Донське 
Волноваського району Донецької області.

Загинув 10 червня 2016 року поблизу смт Зайцеве 
м. Горлівка Донецької області під час несення служби на 
бойовому посту внаслідок обстрілу взводного опорного пункту 
російськими окупаційними військами з ручних гранатометів РПГ-7.

Похований на кладовищі с. Стрітенка Волноваського району 
Донецької області.

Указом Президента України №522/2016 від 25 листопада 2016 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі»  нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно). 
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Дмитро 
Михайлович 
УКРАЇНСЬКИЙ
Молодший сержант

Командир відділення командно-штабних 
машин взводу управління розвідувальної роти 
24-ої окремої механізованої бригади.

Народився 03 листопада 1979 року в м. Хрестище 
(Кіровське) Донецької області.

Загинув 08 серпня 2018 року поблизу Майорська, прикриваючи 
розвідгрупу в «сірій зоні», вступивши у бій з переважаючими силами 
російських окупаційних військ.

Похований на цвинтарі «Матроський» м. Лисичанськ Луганської 
області.

Указом Президента України №411/2018 від 05 грудня 2018 року «За 
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
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Євген 
Олександрович 
ФУРСОВ

Сержант

Командир 2-го аеромобільно-десантного відділення 1-го 
аеромобільно-десантного взводу 3-ї аеромобільно-десантної 
роти 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ої окремої 
аеромобільної бригади. 

Народився 20 серпня 1975 року в м. Брянськ РФ.

Загинув 23 лютого 2019 року поблизу с. Чермалик Волноваського 
району Донецької області під час несення чергування на 
спостережному посту внаслідок пострілу по позиції з протитанково-
ракетного комплексу «Фагот».

Похований на кладовищі у м. Дружківка Донецької області.



ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!
67

Андрій 
Олександрович 
ЧИРВА
Старший солдат

Механік-водій 2-го штурмового відділення 
1-го штурмового взводу 2-ої штурмової роти 
24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 
53-ої окремої механізованої бригади.

Народився 27 жовтня 1972 року в м. Мирноград Донецької 
області.

Загинув 23 серпня 2018 року поблизу с. Кримське Ново-
айдарського району Луганської області від вогнепальних кульових 
поранень, отриманих під час чотирьохгодинного бою зі збройними 
формуваннями РФ та іхніми найманцями, що намагалися прорвати 
лінію оборони.

Похований на центральному кладовищі у м. Покровськ Донецької 
області.

Указом Президента України №26/2019 від 31 січня 2019 року «За 
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно). 
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Сергій 
Миколайович 
ЧОРНИЙ
Сержант

Командир відділення  92-ї окремої механізованої 
бригади.

Народився 26 січня 1967 року в м. Краматорськ 
Донецької області.

Загинув 28 серпня 2014 року на дорозі між селами 
Новозар’ївка та Войкове Старобешівського району 
Донецької області під час виконання бойового завдання 
по деблокуванню військ, що опинились в Іловайському 
оточенні. 

Похований на міському кладовищі №18 в м. Харків.

Указом Президента України №436/2015 від 17 липня 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).



ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!
69

Костянтин 
Миколайович 
ШРАМКО
Молодший сержант 

Оператор 1-го розвідувального відділення розвідувального 
взводу гірсько-піхотного батальйону 128-ої окремої гірської 
бригади.

Народився 13 серпня 1966 року в м. Родинське Донецької області.

Загинув 19 листопада 2016 року поблизу с. Піски Ясинуватського 
району Донецької області в результаті дорожньо-транспортної 
пригоди, причиною якої став обстріл з боку російських збройних 
формувань та іхніх найманців по позиціях Збройних сил України.

Похований на кладовищі у м. Родинське Покровського району 
Донецької області.
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Андрій 
Миколайович 
ШУЛЬГА
Солдат

Номер обслуги розрахунку самохідно-
артилерійського взводу 25-ої окремої 
повітрянодесантної бригади.

Народився 22 січня 1993 року в смт Демуре-
не Межівського району Дніпропетровської 
області.

Загинув 14 червня 2014 року у військово-
транспортному літаку ІЛ-76, який був збитий збройними 
формуваннями РФ та іхніми найманцями при заході на посадку 
в аеропорту Луганська.

Похований на цвинтарі смт Демурене Межівського району 
Дніпропетровської області.

Указом Президента України №543/2014 від 20 червня 2014 року «За 
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Указом Президента України нагороджений нагрудним знаком «За 
оборону Луганського аеропорту».
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Микола 
Миколайович 
ЯБЛОНСЬКИЙ
Молодший сержант 

Командир відділення - командир 
машини 1-го розвідувального відділення 
1-го розвідувального взводу 
1-ої розвідувальної роти 131-го окремого 
розвідувального батальйону.

Народився 30 липня 1988 року  
в с. Сергіївка Нікольського району 
Донецької області.

Загинув 07 липня 2016 року поблизу с. Лопаскине Новоайдарського 
району Луганської області під час виконання бойового завдання 
внаслідок підриву на керованому фугасі.

Похований на кладовищі в с. Федорівка Нікольського району 
Донецької області.

Указом Президента України №383/2016 від 02 вересня 2016 року «За 
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі»  нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно). 
Указом Президента України нагороджений особистою відзнакою 
Міністерства оборони України «Знак пошани» (посмертно).





СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
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Юрій 
Володимирович 
ЖУРАВЛЬОВ
Прапорщик

Народився 12 травня 1973 року 
у м. Мирноград (Димитрів) 
Донецької області. 

Загинув 26 травня 2018 року під час 
виконання бойового завдання 
поблизу с. Жолобок Попаснянського 
району Луганської області внаслідок обстрілу 
з ворожого БМП-1.

Похований на міському кладовищі №2 в м. Бердянськ 
Запорізької області.

Указом Президента України №339/2016 від 22 серпня 2016 року «За особи-
стий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, 
самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при 
виконанні службових обов’язків» нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Указом Президента України №74/2017 від 23 березня 2017 року «За високий 
професіоналізм та самовіддачу» нагороджений орденом «За мужність» ІІ ступеня.
Указом Президента України №164 від 17 червня 2017 року нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Указом Президента України №158 від 02 червня 2018 року нагороджений 
орденом «За мужність» І ступеня (посмертно). 
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Олександр 
Іванович  
ХАРАБЕРЮШ
Полковник

Заступник начальника головного відділу контррозвідки 
Управління Служби безпеки України в Донецькій 
області.

Народився 13 жовтня 1977 року в м. Донецьк 
Донецької області. 

Загинув 31 березня 2017 року внаслідок теракту
в м. Маріуполь Донецької області.

За життя Олександр був нагороджений багатьма відомчими 
медалями за доблесть, мужність і відвагу. Мав відзнаки від 
Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України, 
медаль «За оборону Маріуполя». 

Указом Президента України №92/2017 від 01 квітня 2017 року 
«За особисту мужність та високий професіоналізм виявлені у захисті 
державного суверенітету та теріторіальної цілісності України, 
самовіддане служіння Українському народові» нагороджений 
орденом «За мужність» І ступеня (посмертно).





МІНІСТЕРСТВО 
ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ
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Микола 
Вікторович 
БЕРЕЗОВИЙ
(позивний «Береза») 

Рядовий міліції

Виконував обов’язки командира взводу батальйону 
патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України у Київській області.

Народився 10 жовтня 1976 року в м. Горлівка Донецької 
області.

10 серпня 2014 року загинув у бою під Іловайськом. Рота батальйону 
«Азов» потрапила під перехресний обстріл ворожих снайперів. 
Микола кинувся на допомогу пораненому побратимові, і його 
самого поранили в ногу. Куля великого калібру розірвала артерію, 
і навіть вчасно накладений джгут не зміг зупинити кровотечу. 
До приїзду медичної допомоги Микола Березовий помер. 

Похований у м. Бориспіль  Київської області. 

Указом Президента України №641/2014 від 11 серпня 2014 року 
«За особисту мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності Української 
держави» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Володимир 
Володимирович 
ГАВРИЛОВ
Старший сержант міліції

Інспектор патрульної служби полку патрульної 
служби  Донецького міського управління ГУМВС України 
в Донецькій області. 

Народився 29 травня 1982 року у м. Донецьк.

Загинув 03 липня 2014 року під час розстрілу наряду ДПС 
ДАІ у м. Донецьк.

Указом Президента України № 593/2014 від 15 липня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 
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Володимир 
Васильович 
ГУКАЛЕНКО
Молодший сержант міліції

Міліціонер взводу № 2 роти №1 батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Артемівськ» 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Дніпропетровській області.

Народився 28 вересня 1961 року у м. Донецьк.

29 жовтня 2014 року група працівників батальйону, 
до складу якої належав Володимир Гукаленко, 
у смт Зайцеве м. Горлівка Донецької області проводила 
патрулювання місцевості. Наближаючись до будинку сільської ради, 
група натрапила на засідку проросійських бойовиків, звідки відкрили 
вогонь з вогнепальної зброї. Працівники міліції відкрили вогонь у 
відповідь. Під час бою, який тривав близько 20 хвилин, Володимир 
Гукаленко був тяжко поранений. 

01 листопада 2014 року від отриманих поранень він помер у лікарні.

Похований на Маріупольському кладовищіі м. Бахмут Донецької області.

Указом Президента України №109/2015 від 26 лютого 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Микола 
Володимирович 
ДОРОШОК
Старший лейтенант міліції

Дільничний інспектор міліції Докучаєвського міського 
відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Донецькій області.

Народився 15 березня 1981 року у смт Донське 
Волноваського району Донецької області.

31 липня 2014 року під час виконання службових обов’язків неподалік  
Докучаєвська Волноваського району в автомобілі «DAEWOO Sens» був 
розстріляний російськими найманцями. 
Чергового частини Докучаєвського міського відділу про трагедію сповістили 
медики центральної міської лікарні. Їм зателефонував невідомий і сказав, 
що на автодорозі в районі дачного кооперативу «Мрія», розташованого на 
території Волноваського району, в автомобілі «DAEWOO Sens» 
перебувають двоє вбитих чоловіків. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на 
місце, виявила з численними вогнепальними пораненнями тіла начальника 
докучаєвської міліції Василя Рябоконя і дільничного інспектора міліції Миколу 
Дорошка, який перебував за кермом. Офіцерів розстріляли з автоматичної 
зброї, коли вони після служби поверталися в автомобілі додому в смт 
Донське Волноваського району. Обидва були в цивільному одязі, без зброї. 

Похований у смт Донське Волноваського району Донецької області. 

Указом Міністра внутрішніх справ України від 24 серпня 2014 року №1660/2014 
нагороджений нагрудним знаком «За відвагу в службі» (посмертно).
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Михайло 
Володимирович 
ЄРМОЛЕНКО
Прапорщик міліції

Молодший інспектор зв’язку батальйону патрульної 
служби Маріупольського міського управління 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Донецькій області.

Народився 30 грудня 1976 року у м. Маріуполь Донецької 
області.

09 травня 2014 року загинув, опинившись у центрі 
запеклого бою, що зав’язався того дня на вул. Георгіївській 
м. Маріуполь під час спроби бойовиків захопити головну будівлю 
маріупольської міліції.

Похований у м. Маріуполь Донецької області.

Указом Президента України №543/2014 від 20 червня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі та незламність духу» нагороджений орденом «За мужність» 
III ступеня (посмертно).
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Ігор 
Анатолійович 
КАНАКОВ
Рядовий міліції

Міліціонер полку патрульної служби міліції особливого 
призначення «Дніпро-1» ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

Народився 20 жовтня 1969 року у м. Донецьк.

14 червня 2015 року загинув під час мінометного обстрілу в с. Піски 
Ясинуватського району Донецької області.

Похований на Старокримському кладовищі у м. Маріуполь Донецької 
області.
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Сергій 
Едуардович 
КАРПО
(«Мальок»)

Молодший сержант міліції

Батальйон патрульної служби міліції 
особливого призначення «Артемівськ» ГУМВС України в 
Дніпропетровській області.

Народився 24 червня 1995 року у с. Коровій Яр 
м. Лиман (Красний Лиман) району Донецької області.

Зник безвісти 13 лютого 2015 року попавши під обстріл 
під час виконання бойового завдання по вивозу поранених з ротного 
опорного пункту поблизу м. Дебальцеве Донецької області. 

Похований на Краснопільському кладовищі м. Дніпро, як 
тимчасово невстановлений захисник України. 

Ідентифікований по ДНК та визнаний загиблим слідчими органами.

Указом Президента України № 42/2018 від 26 лютого 2018 року «За 
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, зразкового 
виконання військового обов’язку» нагороджений орденом 
«За мужність» III ступеня (посмертно).
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Олексій 
Миколайович 
КУДРЯВЦЕВ
Рядовий міліції

Міліціонер батальйону патрульної служби міліції 
особливого призначення «Артемівськ»  ГУМВС України 
в Дніпропетровській області.

Народився 08 квітня 1984 року у с. Урзуф Мангушського 
(Першотравневого) району Донецької області.

14 липня 2014 року взятий в полон бандою Безлера 
та розстріляний у полоні м. Горлівка Донецької області.

Не похований.

Указом Президента України №42/2018 від 26 лютого 2018 року 
«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання 
військового обов’язку» нагороджений орденом «За мужність» 
III ступеня (посмертно).
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Микита 
Сергійович 
ЛЕОНЧЕНКО
Рядовий міліціонер

Міліціонер взводу №2 роти №1 батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Артемівськ» 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Дніпропетровській області.

Народився 31 травня 1993 року у м. Докучаєвськ 
Донецької області.

14 вересня 2014 року Микита Леонченко був поранений 
під час несення служби на блокпості, розташованому на автодорозі 
Артемівськ - Горлівка.

15 вересня 2014 року від отриманих ран помер у центральній 
районній лікарні м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області. 

Указом Президента України № 873/2014 від 14 листопада 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі» нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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Станіслав 
Володимирович 
ЛОГВІН
Майор міліції

Оперуповноважений відділу внутрішньої розвідки 
Управління з боротьби з організованою злочинністю 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Донецькій області.

Народився 24 липня 1984 року у м. Донецьк.

01 липня 2014 року загинув під час штурму 
угрупованням Безлера будівлі Донецького Управління 
Міністерства внутрішніх справ України. 
На 1-й пост адмінбудівлі ГУМВС в Донецькій області увірвалися 
40 озброєних бойовиків і відкрили стрілянину на ураження. Станіслав 
перегородив шлях загарбникам, намагаючись не дати їм прорватися 
далі. Терористи розстріляли захисника з автоматів. 

Похований у м. Донецьк. 

Указом Президента України №593/2014 від 15 липня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом Данила Галицького (посмертно).
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В’ячеслав 
Володимирович 
МАКАРЕНКО
(позивний «Студент»)

Рядовий міліції

Міліціонер взводу №4 роти №4 батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Дніпро-1» 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Дніпропетровській області.

Народився 27 вересня 1987 року в м. Сніжне Донецької 
області.

29 серпня 2014 року загинув під час виходу з Іловайського оточення 
так званим «зеленим коридором» на дорозі поміж с. Новокатеринівка 
та хутором Горбатенко. 

Похований на Краснопільському кладовищі у м. Дніпро.

Указом Президента України №663/2015 від 25 листопада 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно).
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Віталій 
Олегович 
МАНДРИК
Старший лейтенант міліції

Оперуповноважений відділу швидкого реагування 
спецпідрозділу «Сокіл» м. Запоріжжя Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ України 
в Донецькій області.

Народився 12 квітня 1987 року у м. Покровськ 
(Красноармійськ) Донецької області.

23 лютого 2015 року помер від вогнепального поранен-
ня в голову під час перевірки в Лівобережному районі Маріуполя  
автомобіля, в якому знаходились терористи. Пізніше виявилося, 
що рішення Віталія Мандрика зупинити саме цю автівку врятувало 
півмільйонний Маріуполь від терактів. Терористи перевозили декілька 
кілограмів вибухівки і планували серію вибухів у місті. 

Похований у м. Покровськ Донецької області.

Указом Президента України №270/2015 від 15 травня 2015 року «За 
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені в захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Юрій 
Віталійович 
МАТУЩАК
(позивний «Вітер»)

Рядовий міліції

Міліціонер взводу №4 роти №4 батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Дніпро-1» 
ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Народився 15 лютого 1987 року у м. Донецьк.

29 серпня 2014 року загинув від смертельних поранень, 
які отримав під час виходу працівників підрозділу так 
званим «зеленим коридором» з оточення у місті Іловайськ Донецької 
області. Колона потрапила в засідку, влаштовану російськими 
окупаційними військами. Вважався зниклим безвісти. 

Похований на Краснопільському кладовищі м. Дніпро.

Указом Президента України № 873/2014 від 14 листопада 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі» нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно).



ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!
91

Володимир 
Васильович 
МОСКАЛЕНКО
(позивний «Фін»)

Рядовий міліції

Міліціонер взводу № 6 батальйону 
патрульної служби міліції особливого 
призначення «Шахтарськ» Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Дніпропетровській області.

Народився 03 вересня 1976 року 
в м. Маріуполь Донецької області.

19 серпня 2014 року Володимир Москаленко в Іловайську Донецької 
області разом з іншими бійцями батальйону «Шахтарськ» потрапив 
під мінометний обстріл, і був смертельно поранений.
Прах розвіяно над Азовським морем.

Указом Президента України № 873/2014 від 14 листопада  2014 року «За 
особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» 
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

30 червня 2015 року рішенням міської ради м. Маріуполь Донецької 
області Володимиру Москаленку присвоєно звання «Почесний 
громадянин міста Маріуполь» (посмертно).
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Василь 
Васильович 
РЯБОКІНЬ
Підполковник міліції

Начальник Докучаєвського районного відділу 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Донецькій області.

Народився 21 червня 1963 року у м. Докучаєвськ Донецької 
області.

31 липня 2014 року під час виконання службових обов’язків неподалік 
Докучаєвська Волноваського району в автомобілі «DAEWOO Sens» був 
розстріляний проросійськими бойовиками. 
Чергового частини Докучаєвського міського відділу про трагедію сповістили 
медики центральної міської лікарні. Їм зателефонував невідомий 
і повідомив, що на автодорозі в районі дачного кооперативу «Мрія», 
розташованого на території Волноваського району, в автомобілі «DAEWOO 
Sens» двоє вбитих чоловіків. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, 
виявила в автомобілі тіла з численними вогнепальними пораненнями 
начальника докучаєвської міліції Василя Рябоконя і дільничного інспектора 
міліції Миколи Дорошка, який перебував за кермом. Офіцерів розстріляли з 
автоматичної зброї, коли вони після служби поверталися в автомобілі додому в 
смт Донське Волноваського району. Обидва були в цивільному одязі, без зброї. 

Похований у смт Донське Волноваського району Донецької області.

Указом Міністра внутрішніх справ України №1660/2014 від 24 серпня 2014 
року нагороджений нагрудним знаком «За відвагу в службі» (посмертно).

Народився 21 червня 1963 року у м. Докучаєвськ Донецької 



ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!
93

Віктор 
Олександрович 
САЄНКО
Підполковник міліції

Начальник відділення ДАІ м. Маріуполь при УДАІ 
ГУМВС України в Донецькій області.

Народився 26 вересня 1972 року у с. Бойове 
Нікольського (Володарського) району Донецької 
області.

Загинув 09 травня 2014 року під час штурму 
бойовиками групи «Мангуста» Маріупольського 
міськуправління міліції. 

Похований  м. Маріуполь Донецької області. 

Указом Президента України №543/2014 від 20 червня 2014 року «За 
особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність 
духу» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Рішенням депутатського корпусу міськради Віктору Саєнку посмертно 
присвоєно звання «Почесний громадянин Маріуполя».
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Михайло 
Ігорович 
СІМАКОВ
Старший сержант міліції

Інспектор патрульної служби полку патрульної служби 
Донецького міського управління Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ України 
в Донецькій області. 

Народився 18 лютого 1978 року у м. Донецьк.

03 липня 2014 року був розстріляний в районі 
транспортної розв’язки на перетині вулиць Артемівської 
та Гірничої в Куйбишевському районі Донецька. 

Похований у м. Донецьк.

Указом Президента України № 593/2014 від 15 липня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Дмитро 
Анатолійович 
СТРЄЛЕЦЬ
Молодший сержант міліції

Міліціонер взводу №3 роти №2 батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Артемівськ» 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Дніпропетровській області.

Народився 24 березня 1979 року в с. Новомихайлівка 
Мар’їнського району Донецької області.

13 лютого 2015 року під час бойового виїзду на околицю 
міста Дебальцевого. Група, у якій перебував Дмитро Стрєлець,
потрапила під обстріл з мінометів та автоматичної зброї.

Похований у м. Покров Дніпропетровської області.

Указом Президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Вадим 
Анатолійович 
ТАНЦУРА
Прапорщик міліції

Інспектор патрульної служби полку ПС Донецького МУ ГУМВС України 
в Донецькій області. 

Народився 18 червня 1975 року в м. Донецьк. 

0З липня 2014 року загинув під час розстрілу наряду ДПС ДАІ 
у Донецьку.

Похований у м. Донецьк.
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Дмитро 
Олександрович 
ТЕРНОВИЙ
Полковник міліції

Начальник відділу внутрішньої безпеки на Донецькій 
залізниці Департаменту внутрішньої безпеки МВС України.

Народився 17 травня 1969 року у м. Чернігів.

10 лютого 2015 року поблизу с. Логвинове у верхній частині 
«дебальцівського виступу» на трасі між м. Дебальцеве 
і м. Бахмут  група офіцерів МВС, які їхали на двох 
автомобілях, підірвалася на фугасі та потрапила у засідку. 
Від вибуху Дмитро Терновий загинув, інші офіцери отримали 
поранення.

Похований у м. Чернігів.

Указом Президента України №213/2015 від 09 квітня 2015 року «За 
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Сергій 
Володимирович 
ТІЩЕНКО
Рядовий міліції

Міліціонер взводу №2 роти №1 батальйону патрульної служби 
міліції особливого призначення «Артемівськ» 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 
в Дніпропетровській області.

Народився 18 травня 1982 року у м. Донецьк.

11 серпня 2014 року Сергій Тіщенко та 12 бійців 
батальйону патрульної служби міліції особливого 
призначення «Артемівськ» здійснювали патрулювання сільської 
місцевості поблизу міста Кадіївка Луганської області. Їх автомобіль був 
обстріляний з автоматичної зброї та підствольних гранатометів. Сергія 
Тіщенка було поранено в тулуб та плече. 
Від отриманих поранень він помер.

Похований на Маріупольському кладовищі у м. Бахмут (Артемівськ) 
Донецької області.

Указом Президента України №873/2014 від 14 листопада 2014 року «За 
особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» нагороджений 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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Дмитро 
Павлович 
ТОКАР
Старший сержант міліції

Інспектор патрульної служби полку патрульної служби 
Донецького міського управління Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій 
області. 

Народився 15 липня 1984 року в м. Донецьк.

17 липня 2014 року помер від поранень, 
отриманих під час нападу 03 липня 2014 року в районі 
транспортної розв’язки на перетині вулиць Артемівської 
та Гірничої в Куйбишевському районі Донецька. 

Похований у м. Донецьк.

Указом Президента України №593/2014 від 15 липня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня.
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Олексій 
Вікторович 
ЧЕРНИШОВ
(позивний «Махно»)

Рядовий міліції

Міліціонер взводу №4 роти №4 батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Дніпро-1» 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 
в Дніпропетровській області.

Народився 31 травня 1979 року у м. Макіївка Донецької 
області.

14 вересня 2014 року близько 16.00 в районі населеного пункту Піски 
Донецької області група працівників батальйону, в складі якої був і 
Олексій Чернишов, здійснювала прикриття танкової колони Збройних 
сил України. Під час бойового зіткнення з російськими окупаційними 
формуваннями, які здійснювали снайперсько-мінометний обстріл 
позицій АТО, рядовий міліції Олексій Чернишов отримав вогнепальне 
поранення, від якого помер. 

Похований у м. Мирноград (Димитрів) Донецької області.

Указом Президента України №942/2014 від 19 грудня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі» нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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Євгеній 
Георгійович 
ЮХАНОВ
Полковник міліції

Начальник Дебальцевського міського відділу міліції 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Донецькій області.

Народився 28 жовтня 1976 року у м. Донецьк.

10 лютого 2015 року загинув у бою з диверсійно-
розвідувальною групою збройних формувань РФ 
у м. Дебальцевому Донецької області. 

Похований у смт Мангуш Донецької області. 

Указом Президента України №213/2015 від 09 квітня  2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).





НАЦІОНАЛЬНА 
ГВАРДІЯ
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Сергій 
Ігорович 
БАБІЧЕВ
Молодший сержант

Інструктор (з водіння) 1-го відділення взводу спеціальних 
автомобілів роти матеріально-технічного 
забезпечення військової частини 3066 
Північного оперативно-територіального об’єднання 
Національної гвардії України.

Народився 15 лютого 1993 року у смт Сартана 
м. Маріуполь Донецької області.

Загинув 05 січня 2015 року під час здійснення ротації в зоні АТО в ДТП 
на трасі Київ - Довжанський поблизу м. Бахмут (Артемівськ) Донецької 
області. 

Похований в смт Сартана м. Маріуполь Донецької області.

Указом Президента України №365/2015 від 27 червня 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Василь 
Іванович
БІЛИЙ
(позивний «Лисий»)

Солдат резерву

Водій 1-го відділення 1-го взводу 1-ої роти спеціального 
призначення 2-го батальйону спеціального призначення 
«Донбас» військової частини 3027 Північного оперативно-
територіального об’єднання Національної гвардії України.

Народився 07 березня 1965 року у м. Краматорськ Донецької 
області.

29 серпня 2014 року загинув під час виходу так званим 
«зеленим коридором» з Іловайського оточення 
у с. Червоносільське Амвросіївського району Донецької області. 
Василь Білий їхав у кузові броньованої вантажівки КамАЗ, що 
пересувалася у складі автоколони батальйону «Донбас». На ділянці дороги між 
селами Многопілля та Червоносільське колону обстріляли. Коли КамАЗ 
із бійцями на борту вже в’їжджав до с. Червоносільське, у нього влучив снаряд, 
випущений з гармати російського танка. Кабіну вантажівки розірвало 
на уламки, а потім через детонацію стався вибух боєкомплекта у кузові. 

Похований у м. Краматорськ Донецької області. 

Указом Президента України №838/2014 від 31 жовтня 2014 року «За 
особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Рішенням Славутицької міської ради Василю Івановичу Білому присвоєно 
звання «Почесний громадянин міста Славутич» (посмертно).
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Олег 
Анатолійович 
БУРЛАКА
(позивний «Олеш»)

Сержант

Командир 6-го відділення 1-го взводу 
2-ї роти батальйону спеціального 
призначення «Донбас» військової 
частини 3027 Північного оперативно-
територіального об’єднання.

Народився 05 липня 1972 року в м. Донецьк. 

15 лютого 2015 року загинув від отриманих поранень під час бою 
поблизу села Широкине Волноваського району Донецької області. 

Похований у м. Чернігів. 

Указом Президента України №270/2015 від 15 травня 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно). 

Нагороджений відзнакою «За оборону Маріуполя» (посмертно).
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Андрій 
Валерійович 
ВЕЛИЧКО
Майор

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного 
захисту – начальник служби екологічної безпеки 
Донецького полку охорони громадського порядку 
Східного ОТО НГУ.

Народився 05 листопада 1982 року в с. Монастирище 
Чернігівського району Приморського краю РФ.

У червні 2014 року під час оборони будівлі Донецької 
обласної прокуратури майор Величко дістав тяжке 
поранення в руки. Був захоплений бойовиками 
незаконного збройного формування Безлера, перебував у полоні 
у Горлівці.
У серпні 2015 року пошуковці місії «Евакуація 200» («Чорний тюльпан») 
знайшли останки тіла майора Величка у лісосмузі між населеними 
пунктами Красногорівка та Старомихайлівка. Їх було перевезено та 
поховано в братській могилі м. Дніпро. 
У вересні 2017 упізнаний за експертизою ДНК. 

Перепохований у м. Сєвєродонецьк.

Указом Президента України №12/2018 від 22 січня 2018 року «За 
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання 
військового обов’язку» нагороджено орденом «За мужність»  
III ступеня (посмертно).
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Дмитро 
Сергійович 
КАРБАН
(позивний «Бейн»)

Солдат резерву

Далекомірник-номер обслуги 3-го відділення 1-го взводу 
охорони спеціального призначення роти охорони 
спеціального призначення батальйону спеціального 
призначення НГУ «Донбас».

Народився 29 грудня 1991 року у с. Юкталі Тиндинського 
району Амурської області РФ.

29 серпня 2014 року під час виходу так званим «зеленим 
коридором» з Іловайського оточення Дмитро разом із побратимами 
їхав у кузові броньованої вантажівки КамАЗ, що пересувалася у 
складі автоколони батальйону «Донбас». На ділянці дороги між села-
ми Многопілля та Червоносільське колону обстріляли. Коли КамАЗ вже 
в’їжджав у с. Червоносільське, у нього поцілив російський танк. Кабіну 
вантажівки розірвало, а потім сталася детонація боєкомплекта в кузові. 
Дмитро Карбан дістав кілька тяжких поранень та за кілька годин помер у 
с. Червоносільське Амвросіївського району Донецької області. 

Похований у м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

Указом Президента України №12/2018 від 22 січня 2018 року «За особи-
сту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового 
обов’язку» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Володимир 
Дмитрович 
ПОБЕДІНСЬКИЙ
(позивний «Кріт»)

Солдат

Стрілець-помічник гранатометника 2-го батальйону 
спеціального призначення «Донбас» військової частини 
3027 Північного оперативно-територіального об’єднання 
Національної гвардії України.

Народився 21 жовтня 1991 року в смт Мангуш 
Мангушського (Першотравневого) району Донецької 
області.

07 березня 2015 року загинув під час танкової атаки поблизу 
с. Широкине Волноваського району Донецької області. 

Похований у смт Мангуш Мангушського  району Донецької області.

Указом Президента України №365/2015 від 28 червня 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Юрій 
Вікторович 
СОЛОВЙОВ
Солдат резерву

Стрілець-санітар 6-го відділення 2-го взводу 1-ї роти 
спеціального призначення батальйону спеціального 
призначення військової частини 3027 Національної гвардії 
України.

Народився 30 вересня 1979 року в м. Антрацит 
Луганської області.

Під час бойових дій, що точилися з 28 по 29 серпня 2014 року, 
Юрій Соловйов перебував в оточеному Іловайську. 
Виходячи з оточення, зник безвісти.

01 серпня 2017 року рішенням Білоцерківського міського районного суду 
Київської області солдат резерву Соловйов Юрій Вікторович оголошений 
померлим. Рішення суду вступило в законну силу 11 серпня 2017 року.
Цей день вважається датою його смерті.

Указом Президента України №98/2018 від 06 квітня 2018 року «За особисту 
мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Владислав 
Геннадійович 
СТРЮКОВ
(позивний «Стаф»)

Солдат резерву

Командир 3-го відділення 2-го взводу охорони роти 
охорони батальйону спеціального призначення «Донбас» 
Національної гвардії України.

Народився 23 жовтня 1980 року в м. Донецьк.

29 серпня 2014 року загинув під час виходу так званим 
«зеленим коридором» з Іловайського оточення 
у с. Червоносільське Амвросіївського району Донецької області.

Похований у смт Коцюбинське Ірпінської міської ради Київської 
області.

Указом Президента України № 892/2014 від 27 листопада 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Присвоєно звання «Почесний громадянин селища Коцюбинського» 
(посмертно).
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Андрій 
Миколайович 
ШАНСЬКИЙ
Капітан

Старший офіцер відділення організації служби 
з охорони громадського порядку управління Північного 
територіального об’єднання Національної гвардії України.

Народився 27 червня 1979 року в смт Мирне Бойківського 
(Тельманівського) району Донецької області.

Загинув 05 вересня 2014 року поблизу смт Бойківське 
Донецької області під час виконання службово-
бойового завдання внаслідок обстрілу колони авто та бронетехніки 
Національної гвардії України. 

Похований у м. Чернігів. 

Указом Президента України № 838/2014 від 31 жовтня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Згідно з наказом командувача Національної гвардії України №130 
по о/с від 17 листопада 2014 року капітану Шанському Андрію 
Миколайовичу присвоєно чергове військове звання «майор» (посмертно). 
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Валерій 
Георгійович 
ШАТУРСЬКИЙ
Молодший сержант

Командир відділення 2-го батальйону спеціального призначення 
НГУ «Донбас».

Народився 20 січня 1974 року у с. Лісогірка Городоцького 
району Хмельницької області.

Загинув 12 вересня 2019 року під час виконання бойового завдання 
внаслідок смертельного кульового поранення на позиціях в районі 
Світлодарської дуги.

Похований на Старокримському кладовищі у м. Маріуполь Донецької 
області.





ДЕРЖАВНА 
ПРИКОРДОННА 

СЛУЖБА 
УКРАЇНИ
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Олександр 
Олександрович 
БАСАК
Старший солдат

Патрульний відділення інспекторів Донецького 
прикордонного загону.

Народився 12 квітня 1989 року у с. Пантаївка 
Олександрійського району Кіровоградської області.

31 липня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу 
ВІПС «Василівка» (ВПС «Амвросіївка») в районі 
с. Василівка Амвросіївського району Донецької області. 

Похований у с. Пантаївка Олександрійського району Кіровоградської 
області. 

Указом Президента України №640/2014 від 08 серпня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Олексій 
Леонідович 
ВАСИЛЬЧЕНКО 
Молодший сержант

Молодший інспектор Донецького прикордонного загону.

Народився 04 вересня 1982 року в с. Успенка 
Амвросіївського району Донецької області.

23 серпня 2014 року загинув під час бойового зіткнення з 
російськими збройними формуваннями в районі сел. 
Лисиче Амвросіївського району Донецької області. 

Похований у с. Успенка Амвросіївського району Донецької області.

Указом Президента України № 708/2014 від 08 вересня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Ігор 
Миколайович 
ДУЛЬКО
Сержант

Інспектор прикордонної служби – кулеметник 
прикордонної застави Краматорського прикордонного 
загону.

Народився 26 січня 1996 року в м. Великі Мости Львівської 
області.

Загинув 17 березня 2018 року під час виконання
 службових обов’язків в районі КПВВ «Майорське».

Указом Президента України №110/2018 від 26 квітня 2018 року «За 
значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, 
захист державного суверенітету та територіальної цілісності України» 
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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Роман 
Вікторович 
ДЮМІН
Старший прапорщик 

Інспектор відділення інспекторів Донецького 
прикордонного загону.

Народився 05 липня 1977 року у смт Гольмівський 
м. Горлівка Донецької області.

14 серпня 2014 року загинув в районі мосту с. Успенка 
внаслідок зіткнення зі збройними формуваннями РФ 
та іхніми найманцями, які рухались з боку с. Степне. 

Похований у смт Гольмівський м. Горлівка Донецької області.

Указом Президента України № 660/2014 від 21 серпня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі, високопрофесійне виконання службового обов’язку» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Олександр 
Володимирович 
КОВАЛЬОВ
Прапорщик

Начальник групи технічних засобів охорони 
державного кордону Донецького прикордонного 
загону Східного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України. 

Народився 15 серпня 1980 року у м. Новоазовськ 
Донецької області.

Загинув 05 липня 2014 року внаслідок обстрілу 
російськими збройними формуваннями з мінометів та стрілецької 
зброї пункту технічного спостереження на узбережжі Азовського моря 
в районі смт Сєдове Новоазовського району Донецької області. 

Похований у м. Новоазовськ Донецької області. 

Указом Президента України №593/2014 від 15 липня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Андрій 
Віталійович 
МАТВІЄНКО
Молодший сержант

Молодший інспектор-дозиметрист відділення інспекторів 
прикордонної служби Донецького прикордонного загону.

Народився 07 листопада 1985 року у смт Арбузинка 
Арбузинського району Кіровоградської області.

08 серпня 2014 року підірвався в автомобілі УАЗ на 
радіокерованому пристрої типу «фугас» під час руху 
автоколони, яка поверталася з виконання завдання 
із захисту рубежів на державному кордоні України 
поблизу с. Лисиче Амвросієвського району Донецької області. 
Важкопораненого прикордонника за допомогою санавіації було 
евакуйовано до військово-польового госпіталя, де він помер 
від важких поранень. 

Похований на Алеї Слави Ровенського кладовища м. Кропивницький 
(Кіровоград). 

Указом Президента України №660/2014 від 21 серпня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі, високопрофесійне виконання службового обов’язку» 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Микола 
Леонідович 
НІКОЛЕНКО
Старшина

Молодший інспектор - інструктор кінологічного відділення 
Донецького прикордонного загону.

Народився 21 червня 1986 року у с. Білоярівка 
Амвросіївського району Донецької області.

23 серпня 2014 року загинув під час бойового зіткнення із 
російськими збройними формуваннями в районі 
с. Лисиче Амвросіївського району Донецької області. 

Похований у с. Успенка Амвросіївського району Донецької області.

Указом Президента України №708/2014 від 08 вересня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Олег 
Володимирович 
ПАРШУТІН
Молодший сержант

Молодший інспектор відділення інспекторів Донецького 
прикордонного загону.

Народився 14 березня 1975 року у м. Кропивницький 
(Кіровоград) Кіровоградської області.

31 липня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу 
ВІПС «Василівка» (ВПС «Амвросіївка») в районі 
с. Василівка Амвросіївського району Донецької області. 

Похований на Алеї Слави Ровенського кладовища м. Кропивницький. 

Указом Президента України №640/2014 від 08 серпня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Денис 
Анатолійович 
ПЕТУХОВ
Старший лейтенант

Командир катера Маріупольського загону морської 
охорони. 

Народився 16 серпня 1988 року у м. Одеса. 

31 серпня 2014 року зник безвісти в Азовському морі 
у трьох милях від берега в районі с. Безіменне 
Новоазовського району Донецької області під час 
обстрілу збройними формуваннями Рф катеру ДПСУ ВG 119. 

Не похований. Тіло не знайдено.

Указом Президента України № 213/2015 від 09 квітня 2015 року «За 
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Володимир 
Миколайович 
ПРЕСНЯКОВ
Молодший сержант

Старший механік відділу зв’язку Донецького 
прикордонного загону.

Народився 01 жовтня 1988 року в м. Новоазовськ 
Донецької області.

02 липня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу 
російськими збройними формуваннями пункту пропуску 
«Новоазовськ» на кордоні з РФ.

Похований у м. Новоазовськ Донецької області. 

Указом Президента України №593/2014 від 15 липня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Олег 
Миколайович 
СЕМЕНОВСЬКИЙ
Старший прапорщик

Дозиметрист відділення інспекторів Донецького 
прикордонного загону.

Народився 12 липня 1978 року у м. Дудинка 
Красноярського краю РФ.

03 липня 2014 року помер в лікарні від поранень, 
отриманих у ніч на 02 липня 2014 року під час обстрілу 
російськими збройними формуваннями пункту пропуску 
«Новоазовськ» на кордоні з Російською Федерацією.

Похований у м. Новоазовськ Донецької області.

Указом Президента України №593/2014 від 15 липня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Богдан 
Володимирович 
ТІЩЕНКО
Матрос

Сигнальник Маріупольського загону морської 
охорони Державної прикордонної служби України.

Народився 03 грудня 1991 року в м. Маріуполь 
Донецької області.

31 серпня 2014 року зник безвісти в Азовському морі 
у трьох милях від берега в районі с. Безіменне Ново-
азовського району Донецької області під час обстрілу збройними 
формуваннями РФ катеру ДПСУ BG 119. 

Не похований.

Указом Президента України №213/2015 від 09 квітня 2015 року 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно).
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Юрій 
Володимирович 
ФІЛІПОВСЬКИЙ
Прапорщик

Старший технік групи логістики відділення інспекторів 
прикордонної служби Донецького прикордонного загону.

Народився 06 липня1985 року в м. Амвросіївка Донецької 
області.

31 липня 2014 року загинув  внаслідок обстрілу 
російськими збройними формуваннями 
прикордонного поста «Василівка» відділу прикордонної 
служби «Амвросіївка» Донецького прикордонного загону Східного 
регіонального управління Державної прикордонної служби України.  

Похований в м. Амвросіївка Донецької області.  

Указом Президента України №640/2014 від 08 серпня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Олексій 
Вікторович 
ЦИГАНКОВ
Старший солдат

Патрульний кінологічного відділення Донецького 
прикордонного загону.

Народився 05 грудня 1984 року у с. Шевченківське 
Запорізького району Запорізької області.

09 липня 2014 року отримав важке поранення в районі 
прикордонного посту «Сєдове» неподалік 
Новоазовська, вступивши в бій зі збройними 
формуваннями РФ, які десантувалися на берег із катерів. 

Похований у с. Шевченківське Запорізького району Запорізької 
області. 

Указом Президента України №593/2014 від 15 липня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Ростислав 
Олександрович 
ЧЕРНОМОРЧЕНКО
Молодший сержант

Молодший інспектор прикордонної служби – 
інструктор кінологічного відділення Донецького 
прикордонного загону. 

Народився 23 березня 1992 року у м. Кропивницький 
(Кіровоград) Кіровоградської області.

31 липня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу 
ВІПС «Василівка» (ВПС «Амвросіївка») в районі 
с. Василівка Амвросіївського району Донецької області. 

Похований у м. Кропивницький Кіровоградської області. 

Указом Президента України №640/2014 від 8 серпня 2014 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).







ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА 

НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ



ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!
134

Олег 
Леонідович 
БОЙЦОВ
Старшина служби цивільного захисту

Старший сапер відділення піротехнічних робіт 
групи піротехнічних робіт (м. Слов’янськ) 
частини піротехнічних робіт та гуманітарного 
розмінування Аварійно-рятувального 
загону спеціального призначення 
Головного управління ДСНС України 
у Донецькій області.

Народився 28 листопада 1979 року 
в м. Слов’янськ Донецької області.

Загинув 09 квітня 2019 року під час обстеження та очищення ділянок 
місцевості від вибухонебезпечних предметів поблизу водогону 
насосної станції Сіверський Донець - Донбас у «сірій зоні» у районі 
населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

Похований у м. Слов’янськ Донецької області.

Указом Президента України №149/2019 від 18 квітня 2019 року «За 
особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної 
цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання 
службового обов’язку» нагороджений орденом «За мужність» 
III ступеня (посмертно).

Нагороджений відзнакою Президента України  «За участь в 
антитерористичній операції». 
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Сергій 
Володимирович 
ГОРБАНЬ
Працівник ДСНС

Водій автотранспортних засобів автомобільного 
відділення автомобільної групи частини 
автотранспортного забезпечення Аварійно-рятувального 
загону спеціального призначення Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Донецькій області.

Народився 09 липня 1992 року в м. Маріуполь Донецької 
області.

Загинув 02 лютого 2017 року під час обстрілу міста Авдіївка. 

Похований у м. Маріуполь Донецької області.

Указом Президента України №27/2017 від 08 лютого 2017 року «За 
особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, 
виявлені під час аварійно-рятувальних робіт у районі проведення 
антитерористичної операції» нагороджений орденом «За мужність» 
III ступеня (посмертно).
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Дмитро 
Геннадійович 
ДМІТРІЄВ
Підполковник служби цивільного захисту

Перший заступник начальника 15 державного 
пожежно-рятувального загону Головного управління 
ДСНС України у Донецькій області.

Народився 28 листопада 1970 року в м. Макіївка 
Донецької області.

Загинув 07 жовтня 2014 року в м. Авдіївка Донецької області.

Похований у м. Макіївка Донецької області.

Нагороджений нагрудним знаком МНС України «Кращий працівник 
пожежної охорони» у 2008 році.
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Костянтин 
Олександрович 
ЗЛАТЬЄВ

Сержант служби цивільного захисту

Пожежний-рятувальник 13 державної пожежно-рятувальної 
частини 15-го державного пожежно-рятувального загону 
Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Народився 30 грудня 1986 року у с. Піски Ясинуватського 
району Донецької області.

Загинув 24 січня 2015 року.

Похований у м. Донецьк.
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Світлана 
Василівна 
КИСІЛЬОВА
Працівниця ДСНС

Начальник фінансової служби 15-го державного пожежно-рятуваль-
ного загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Народилася 18 вересня 1974 року в м. Авдіївка Донецької області.

Загинула 04 березня 2015 року.

Похована у м. Авдіївка Донецької області.
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Олександр 
Іванович 
МАСЛОВ
Працівник ДСНС

Командир відділення 99 професійної пожежної частини 13-го 
державного пожежно-рятувального загону Головного управління 
ДСНС України у Донецькій області.

Народився 10 серпня 1970 року у с. Сєвєрне Ясинуватського району 
Донецької області.

Загинув 09 травня 2015 року. 

Похований у с. Тоненьке Ясинуватського району Донецької області.
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Олег 
Анатолійович 
МОРГУН

Капітан служби цивільного захисту

Начальник караулу 75-ої державної пожежно-
рятувальної частини 13-го державного 
пожежно-рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області.

Народився 13 травня 1971 року 
в м. Новогродівка Донецької області.

Загинув 16 лютого 2019 року при проведенні ідентифікації вибухового 
пристрою у Ясинуватському районі.

Похований у м. Новогродівка Донецької області.

Указом Президента України №149/2019 від 18 квітня 2019 року 
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Нагороджений відзнакою Президента України «За участь в 
антитерористичній операції». 
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Олександр 
Сергійович 
ПОЛЯХ

Молодший сержант служби цивільного захисту

Пожежний-рятувальник 47-ої державної пожежно-рятувальної частини 
8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління 
ДСНС України у Донецькій області.

Народився 08 березня 1991 року у с. Роздолівка Бахмутського 
(Артемівського)  району Донецької області.

Загинув 30 липня 2014 року.

Похований у м. Ровеньки Луганської області.
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Володимир 
Миколайович 
СИТНИК

Капітан служби цивільного захисту

Начальник караулу 55-ої державної пожежно-рятувальної 
частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області.

Народився 11 березня 1976 року у м. Черкаси.

12 серпня 2014 року був захоплений російськими збройними 
формуваннями.

11липня 2017 року до Головного управління ДСНС України у Донецькій 
області надійшла інформація від Управління цивільно-військового 
співробітництва ЗСУ, що в м. Дніпро проведена ідентифікація, 
внаслідок якої встановлена особа капітана служби цивільного захисту 
Ситника В.М.

Похований у с. Степанки Черкаського району Черкаської області.
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Дмитро 
Олександрович 
ТРИТЕЙКІН
Підполковник 
служби цивільного захисту

Начальник 15-го державного пожежно-
рятувального загону (м. Авдіївка) 
Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Донецькій області.

Народився 07 серпня 1974 року 
у м. Авдіївка Донецької області.

21 лютого 2017 року помер у «Дніпропетровській обласній клінічній лікарні 
ім. І.І. Мечникова» (м. Дніпро) від поранень, отриманих 02 лютого 2017 року 
під час обстрілу м. Авдіївка Донецької області.

Похований у м. Авдіївка Донецької області.

Указом Президента України №338/2016 від 22 серпня 2016 року «За значний особистий внесок 
у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний розвиток України, вагомі 
трудові здобутки та високий професіоналізм» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно);
Указом Президента України №27/2017 від 08 лютого 2017 року «За особисту мужність, 
самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час аварійно-рятувальних робіт у районі 
проведення антитерористичної операції» нагороджений орденом Богдана Хмельницького 
III ступеня (посмертно); 
Нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» у 2016 році; 
Наказом ДСНС України №78  від 11 лютого 2015 року нагороджений нагрудним знаком 
«За відвагу в надзвичайній ситуації»; 
Нагороджений медаллю «За оборону Авдіївки».





НАЦІОНАЛЬНА 
ПОЛІЦІЯ
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Владислав 
Янович 
МАКАРЕВИЧ
Майор поліції

Старший дільничний офіцер поліції сектору превенції 
Центрального відділу поліції ГУНП у Донецькій області.

Народився 07 вересня 1982 року у с.Желанне Ясинуватського району 
Донецької області.

Загинув 15 листопада 2017 року під час патрулювання 
прифронтового селища Талаківка, внаслідок підриву службового 
автомобіля на протитанковій міні.

Похований у смт Желанне Ясинуватського району Донецької області.
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Олександр 
Євгенович 
ТРЕГУБ
Старший сержант поліції

Помічник оперуповноваженого оперативного пошуку відділу 
управління карного розшуку ГУНП у Донецькій області. 

Народився 30 березня 1975 року у  м. Донецьк.

11 серпня 2017 року помер під час виконання службових обов’язків 
на блокпосту на трасі «Запоріжжя - Донецьк».

Похований у м. Авдіївка Донецької області.





ІНШІ ПІДРОЗДІЛИ 
ТА ФОРМУВАННЯ 
(ДОБРОВОЛЬЦІ)
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Дмитро 
Володимирович 
АФАНАСЬЄВ
Солдат

Боєць рою добровольчого батальйону «ОУН».

Народився 07 січня 1984 року в м. Краматорськ Донецької області.

Помер 04 травня 2015 року від важких поранень, отриманих
03 травня 2015 року під час виконання бойового завдання в зоні 
проведення антитерористичної операції в с. Піски Ясинуватського 
району Донецької області. 

Похований на кладовищі с. Красногірка м. Краматорськ Донецької 
області.



ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО!
151

Сергій 
Володимирович 
ДЯТЛОВ
Солдат

Стрілець добровольчого батальйону «Донбас».

Народився 22 листопада 1974 року в м. Маріуполь Донецької області.

Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу так званим 
«зеленим коридором» з Іловайського оточення. 
Упізнаний за результатами експертизи ДНК у 2017 році.

Похований на Краснопільському кладовищі м. Дніпро.
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Андрій 
Володимирович 
СІРЧЕНКО

Добровольчий батальйон «ОУН»

Народився 15 червня 1973 року в м. Краматорськ Донецької області.

Загинув 17 лютого 2017 року поблизу с. Кримське Новоайдарсько-
го району Луганської області від отриманих поранень внаслідок 
обстрілу позицій збройними формуваннями Російської Федераціїї 
та її найманців.

Похований на кладовищі м. Краматорськ Донецької області.
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Ярослав 
Іванович 
СЕМЕРЯК
Добровольчий Український Корпус  «Правий Сектор».

Народився 07 листопада 1965 року в с. Тронстянчик Тростянецького 
району Вінницької області.

12 червня 2015 року отримав важкі поранення під час виконання 
бойового завдання в районі шахти «Бутівка» в Донецькій області.

19 червня 2015 року  помер у  «Дніпропетровській обласній клінічній 
лікарні ім. І.І. Мечникова».





ПІСЛЯМОВА
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Максим 
Олександрович 
ДАВИДЕНКО

Лейтенант служби цивільного захисту

Начальник караулу 49-ої державної пожежно-рятувальної 
частини 14-го державного пожежно-рятувального загону 
Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Народився 1991 року.

Похований у м. Шахтарськ Донецької області.
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Валерій 
Валерійович 
ДРОЗДОВ
Прапорщик служби цивільного захисту

Командир відділення - водій 19-ої державної пожежно-рятувальної 
частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області.

Народився 1986 року.

Похований 17 вересня 2014 року.
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Олег 
Юрійович 
ДЮРДЄВ
Старшина служби цивільного захисту

Старший пожежний-рятувальник 1-ої державної пожежно-рятувальної 
частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області.

Народився 1972 року.

Похований 15 вересня 2014 року.
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Сергій 
Миколайович 
МИРОНЕНКО
Старшина служби цивільного захисту

Водій 65-ої державної пожежно-рятувальної частини 24-го державного 
пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у 
Донецькій області.

Народився у 1971 році.

Похований 16 серпня 2014 року.
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Сергій 
Володимирович 
ПОЛСТЯНИЙ
Старший сержант служби цивільного захисту

Командир відділення 4-ої державної пожежно-рятувальної 
частини 27-го державного пожежно-рятувального загону 
Головного управління ДСНС в Донецькій області.

Народився у 1980 році.

Похований 30 травня 2014 року.
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Володимир 
Леонідович 
ЧЕРЕПНЯ

Працівник ДСНС

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності у Донецькій області.



ПРИКІНЦЕВЕ СЛОВО УПОРЯДНИКІВ 
«Ворог обстріляв позиції  наших захисників». Ці слова у зведеннях з фронту 
починають кожен наш ранок ось уже сьомий  рік поспіль.

 «Є загиблі». Сухо і коротко. Від звіту художньої  вибагливості не чекати. 

Але загиблі – це не цифри. Це люди, це обличчя, це історії ! Кожен має свою 
неповторну історію, кожен має свою незрівнянну мотивацію піти на 
захист краї ни. І кожен має право, щоб й ого історію почули. 

Для цього ми й  задумали цей  проєкт. Хай  навіть стисло, але розповісти 
історію кожного з тих, хто віддав життя за Украї ну. Тому що здатність 
передавати пам’ять – це головне, що відрізняє нас від тварин, і пам’ять – 
це єдине, чим можемо віддячити тим, кому вже ніколи не подякуємо особисто. 

Ми розуміємо, що в книзі можуть бути помилки та неточності, особливо 
стосовно першого року вій ни, коли вій ськовикам явно було не до заповнення 
документів. У багатьох випадках довелося перевіряти правильність даних 
з кількох джерел, які іноді суперечать одне одному. Але, якщо не зробити цю 
книгу зараз, то пізніше зібрати інформацію буде ще важче. 

Тож просимо всіх, хто має точнішу інформацію, не соромитися написати 
нам. Це буде теж важливий  внесок у нашу спільну справу. Ми розраховуємо, 
що книга неодноразово перевидаватиметься у май бутньому, але 
сподіваємось, що в ній  більше не додаватиметься нових імен. 

Дякуємо нашим колегам з Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх 
справ, Міністерства у справах ветеранів, Служби безпеки Украї ни та ї хніх 
територіальних підрозділів у Донецькій  області за надану інформацію та 
неоціненну допомогу під час створення книги.

 Та понад усе дякуємо мимовільним дій овим особам цієї  книги. Допоки світу 
й  сонця, ми пам’ятатимемо! 

ГЕРОЯМ СЛАВА! 

З повагою,
Управління інформаційної  діяльності та комунікацій  

з громадськістю Донецької  облдержадміністрації .
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