2014 рік

Грішин Ігор Іванович
Дата та місце народження: 11 січня 1975, м. Слов'янськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 2 травня 2014 р., с. Карпівка, Слов’янський район, Донецька
область
Звання: Капітан (посмертно).

Посада: Бортовий авіаційний технік вертолітної ланки.
Підрозділ: 16-а окрема бригада армійської авіації.
Обставини загибелі: Загинув 2 травня 2014 р. під час ураження (збиття) сепаратистами
2-х вертольотів Мі-24П в районі с. Карпівка, Слов’янський район, Донецької області.
Сімейний стан: Залишились дружина та три доньки.
Місце поховання: с. Берлин, Бродівський район, Львівська область.

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 медаллю ВГО "Країна" "За визволення Слов'янська" (посмертно).

Лисиченко Олександр Миколайович
Дата та місце народження: 25 листопада 1977 р., м. Маріуполь, Донецька область.

Дата та місце загибелі: 21 червня 2014 р., с. Лизогубівка, Харківський район, Харківська
область.
Посада: Штурман авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах.

Підрозділ: Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту ДСНС України.
Обставини загибелі: Загинув 21 червня 2014 р. під Харковом в районі села Лизогубівка в
результаті падіння гелікоптера Мі-8Т, який слідував за маршрутом Ніжин — Чугуїв для
забезпечення перевезення особового складу та гуманітарної допомоги в зоні АТО. 22
червня о 06:45 пошуково-рятувальними силами ДСНС України було виявлено місце
катастрофи — через негоду його шукали майже добу. Гелікоптер розбився та згорів,
екіпаж загинув.

Сімейний стан: Залишилися дружина та двоє дітей.
Місце поховання: м. Маріуполь, Донецька область.
Указом Президента України № 593/2014 від 15 липня 2014 р., "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Нещерет Сергій Анатолійович
Дата та місце народження: 18 квітня 1965 р., м. Артемівськ,
Донецька область.
Дата та місце загибелі: 29 серпня 2014 р., с. Новокатеринівка,
Старобешівський район, Донецька область.

Звання: Старшина.
Посада: Cтарший стрілок-снайпер.
Підрозділ: 93-я окрема механізована бригада.
Обставини загибелі: Загинув 29-го серпня 2014 р. під час виходу з
Іловайського котла т.зв. "Зеленим коридором" на перехресті доріг з
с. Побєда до с. Новокатеринівка. Загинув разом з значною частиною
бійців 93-ї механізованої бригади, які доки що не опізнані (не
ідентифіковані). Був ексгумований пошуковцями Місії "Евакуація200" ("Чорний тюльпан") 11-го вересня 2014 р. Впізнаний за
експертизою ДНК.
Місце поховання: м. Дніпропетровськ, Краснопільське кладовище.
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).

Білий Василь Іванович («Лисий»)
Дата та місце народження: 7 березня 1965 р., м. Краматорськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 29 серпня 2014 р., с. Червоносільське, Амвросіївський
район, Донецька область.
Звання: Солдат резерву.
Посада: Водій.
Підрозділ: 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас».

Обставини загибелі: Ранком 29-го серпня 2014 р., під час виходу т.зв. Зеленим коридором з Іловайського котла,
їхав у кузові броньованої вантажівки КАМАЗ у складі автоколони батальйону "Донбас" по дорозі з с. Многопілля
до с. Червоносільське. Коли КАМАЗ вже в`їзджав до с. Червоносільське, по ньому вистрілів російський танк.
Кабіну вантажівки розірвало, а потім здетонував боєкомплект у кузові. Загинув у КАМАЗі разом з Рухою, ВДВ,
Контрою, Кавказом, СВД, Русом та Стафом. 3-го вересня тіло Лисого разом з тілами 96 інших загиблих у т.зв.
Іловайському котлі було привезено до дніпропетровського моргу. Був упізнаний родичами та похований
06.09.2014 р. у м. Краматорськ.
Сімейний стан: Залишились дві дорослі доньки і внучка.
Місце поховання: м. Краматорськ, Донецька область.
Указом Президента України № 838/2014 від 31 жовтня 2014 р., "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
(посмертно).

Литвинов Іван Олександрович ("Іван")
Дата та місце народження: 7 березня 1975 р., м. Краматорськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 3 жовтня 2014 р., Донецький аеропорт.
Звання: Капітан.
Посада: Командир взводу.
Підрозділ: 3-й окремий полк спеціального призначення.
Обставини загибелі: Загинув 3 жовтня 2014 р. під час штурму аеропорту Донецька
російськими бойовиками. Тіло Івана знайшли пізніше, упізнаний за експертизою
ДНК. 11 вересня 2015 року із захисником попрощались в Кіровограді, похований у
Пісочині. Разом з Іваном загинули старший солдат О. Хруль та солдат В. Шешеня.
Сімейний стан: Залишилися дружина, син та донька.

Місце поховання: смт. Пісочин, Харківський район, Харківська область

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 III ступеня (посмертно).
Нагороджений нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно).

Запара Геннадій Віталійович
Дата та місце народження: 24 жовтня 1972 р., м. Красний Лиман, Донецька
область.
Дата та місце загибелі: 19 жовтня 2014 р., с. Сміле, Слов'яносербський район,
Луганська область.
Звання: Молодший сержант.
Посада: Водій.
Підрозділ: 24-а окрема механізована бригада.
Обставини загибелі: Загинув 19 жовтня 2014 р. під час виконання бойового
завдання в районі с. Сміле, Слов'яносербський район, Луганська область.
Ідентифікований серед похованих невідомих героїв на кладовищі
м. Старобільськ у квітні 2015 р. Перепохований. Разом з Геннадієм загинули
молодший сержант Ю. Бурдяк та солдат Т. Михальський.
Сімейний стан: Залишились батьки, дружина та дві доньки.
Місце поховання: м. Красний Лиман, Донецька область.

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

Бражник Володимир Анатолійович
Дата та місце народження: 7 липня 1978 р., с. Торське, Краснолиманський район,
Донецька область.
Дата та місце загибелі: 29 серпня 2014 р., с. Червоносільське, Амвросіївський район,
Донецька область.
Звання: Солдат.Посада: Стрілець.
Підрозділ: 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору".
Місце поховання: м. Красний Лиман, Донецька область.
Після звільнення рідного міста від загонів сепаратистів вирішив долучитись до Збройних
сил України. Намагався вступити добровольцем через військомат м. Слов`янськ, але з
незрозумілих причин отримав відмову (інформація перевіряється). Долучився до
розвідувальної роти особливого призначення "Крим", яка мала бути сформована при штабі
АТО у м. Краматорськ Тємуром Юлдашевим. 14-го серпня 2014 р. виїхав з дому до м.
Краматорська, а вже 16-го серпня 2014 р. з Т. Юлдашевим та ще трьома добровольцями зі
складу роти, яка мала бути сформована, прибув на Савур-Могилу. 26-го серпня 2014 р.,

після завершення оборони Савур-Могили, з групою військовослужбовців Збройних сил України здійснив марш з району
Савур-Могили до с. Многопілля, де 28-го серпня 2014 р. долучився до військ генерала Хомчака, які знаходились у т.зв.
Іловайському котлі. Загинув 29-го серпня 2014 р. під час виходу т.зв. Зеленим коридором з Іловайського котла по дорозі с.
Многопілля - с. Червоносільське. 3-го вересня 2014 р. тіло Володимира разом з тілами 96 інших загиблих у т.зв.
Іловайському котлі було привезено до дніпропетровського моргу. 16-го жовтня 2014 р. тимчасово похований на
Краснопільському цвинтарі м. Дніпропетровська, як невпізнаний герой. Був упізнаний за тестами ДНК та, за збігом
обставин, 26 травня 2015 р., в один день з Темуром Юлдашевим, похований на Батьківщині.

Указом Президента України № 23/2017 від 3 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).

Чолокян Артур Ашотович («Кавказ»)
Дата та місце народження: 10 липня 1985 р., м. Торецьк, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 29 серпня 2014 р., с. Червоносільське,
Амвросіївський район, Донецька область.
Звання: Солдат резерву.
Посада: Гранатометник.
Підрозділ: 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас».

Обставини загибелі: Ранком 29-го серпня 2014 р., під час виходу т.зв.
Зеленим коридором з Іловайського котла, їхав у кузові броньованої
вантажівки КАМАЗ у складі автоколони батальйону "Донбас" по дорозі з с.
Многопілля до с. Червоносільське. Коли КАМАЗ вже в`їзджав до с.
Червоносільське, по ньому вистрілів російський танк. Кабіну вантажівки
розірвало, а потім здетонував боєкомплект у кузові. Загинув у КАМАЗі
разом з Стафом, ВДВ, Контрою, Рухою, СВД, Русом та Лисим. Рештки
Кавказа доки що не знайдені (не ідентифіковані).
Місце поховання: Не похований.

Тіщенко Богдан Володимирович
Дата та місце народження: 3 грудня 1991 р., м. Маріуполь, Донецька область.

Дата та місце загибелі: 31 серпня 2014 р., Азовське море.
Звання: Матрос.

Посада: Сигнальник.
Підрозділ: Маріупольський загін морської охорони.

Обставини загибелі: Зник безвісти 31 серпня 2014 р. о 15:10 в Азовському морі у
трьох милях від берега в районі села Безіменне (Новоазовський район) Донецької
області під час обстрілу проросійськими бойовиками катеру ДПСУ BG 119.
Місце поховання: Не похований.
Указом Президента України № 213/2015 від 9 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).

Самофалов Микола Миколайович ("Ядро")
Дата та місце народження: 19 грудня 1990 р., м. Маріуполь, Донецька область.

Дата та місце загибелі: 31 серпня 2014 р., м. Маріуполь, Донецька область.
Звання: Молодший сержант міліції.

Посада: Міліціонер.
Підрозділ: Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС
України у Київській області.
Обставини загибелі: Загинув 31 серпня 2014 р. у боях за м. Маріуполь (Донецька область).
Місце поховання: Не похований.

2015 рік

Мартиненко Олександр Євгенович ("Гном")
Дата та місце народження: 21 березня 1989 р., м. Маріуполь, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 7 лютого 2015 р., с. Малоорлівка, Шахтарський район,
Донецька область.
Звання: Солдат.

Посада: Командир відділення.
Підрозділ: 128-а окрема гірсько-піхотна бригада.

Обставини загибелі: Загинув 7 лютого 2015 р. під час обстрілів в районі с.
Малоорлівка, Шахтарський район, Донецька область.
Сімейний стан: Залишився батько.
Місце поховання: м. Маріуполь, Донецька область.

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).

Карпо Сергій Едуардович ("Мальок")
Дата та місце народження: 24 червня 1995 р., с. Коровій Яр, Краснолиманський район,
Донецька область.
Дата та місце загибелі: 13 лютого 2015 р., сел. Жовтневий, м. Дебальцеве, Донецька
область.
Звання: Молодший сержант міліції.
Посада: Міліціонер.
Підрозділ: Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення ''Артемівськ''.
Обставини загибелі: Зник безвісти 13 лютого 2015 р. попавши під обстріл під час
виконання бойового завдання по вивозу поранених з РОП "Мойша" (м. Дебальцеве).
Разом з Сергієм загинули молодший сержант міліції Д. Стрілець, рядовий міліції В.
Лаговський, молодший сержант міліції В. Домченко (БПСМОП "Львів"), молодший
сержант міліції І. Лехмінко (БПСМОП "Львів"), солдат С. Іволга (17 ОТБр), старший
лейтенант Д. Каморніков (17 ОТБр) та старший солдат О. Павлюк (17 ОТБр). Сержант Р.
Голік (40 ОМпБ) вважається зниклим безвісти. Похований 3 квітня 2015 р. на
Краснопільському кладовищі, як тимчасово невстановлений захисник України.
Ідентифікований по ДНК та визнаний загиблим слідчими органами, про що складено
відповідну постанову.

Указом Президента України № 338/2016 від 22 серпня 2016 року, "за значний особистий внесок у державне
будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки
та високий професіоналізм", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
Указом Президента України № 27/2017 від 8 лютого 2017 року, "за особисту мужність, самовідданість і високий
професіоналізм, виявлені під час аварійно-рятувальних робіт в районі проведення антитерористичної операції",
нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Горяйнов Михайло Геннадійович
Дата та місце народження: 22 червня 1976 р., м. Краматорськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 2 червня 2015 р., с. Набережне, Новоазовський район,
Донецька область.
Звання: Капітан 3 рангу (посмертно).
Посада: Командир групи спеціальних операцій-водолазний спеціаліст.
Підрозділ: 73-й морський центр спеціального призначення.
бставини загибелі: Загинув 2 червня 2015 р. поблизу села Чермалик на півдні
Донецької області, прикриваючи відхід своїх бойових товаришів.
Сімейний стан: Залишились батьки, дружина та донька.
Місце поховання: с. Гнідин, Бориспільський район, Київська область (фото
пам'ятника).
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).
Народний Герой України
Указом № 2 від 23 червня 2015 р. нагороджений відзнакою "Народний Герой України" (посмертно).
Нагороджений відзнакою Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО "Побратими України" медаллю "За
оборону Маріуполя" (посмертно).зламність духу"

Горяйнов Михайло Геннадійович
Дата та місце народження: 22 червня 1976 р., м. Краматорськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 2 червня 2015 р., с. Набережне, Новоазовський район,
Донецька область.
Звання: Капітан 3 рангу (посмертно).
Посада: Командир групи спеціальних операцій-водолазний спеціаліст.
Підрозділ: 73-й морський центр спеціального призначення.
Обставини загибелі: Загинув 2 червня 2015 р. поблизу села Чермалик на півдні
Донецької області, прикриваючи відхід своїх бойових товаришів.
Сімейний стан: Залишились батьки, дружина та донька.
Місце поховання: с. Гнідин, Бориспільський район, Київська область (фото
пам'ятника).
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).
Народний Герой України
Указом № 2 від 23 червня 2015 р. нагороджений відзнакою "Народний Герой України" (посмертно).
Нагороджений відзнакою Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО "Побратими України" медаллю "За
оборону Маріуполя" (посмертно).зламність духу"

Назаренко Андрій Володимирович («Мєх»)
Дата та місце народження: 21 листопада 1985 р., м. Маріуполь, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 20 червня 2015 р., с. Павлопіль, Волноваський район, Донецька
область.
Звання: Старший солдат.
Посада: Розвідник-кулеметник.
Підрозділ: 131-й окремий розвідувальний батальйон.
Обставини загибелі: Загинув 20 червня 2015 р. близько 11.00 під час виконання бойового
завдання щодо пошуку та знищення ДРГ противника в районі с. Павлопіль Донецької
області
Сімейний стан: Залишилися батьки і сестра.
Місце поховання: м. Маріуполь, Донецька область.
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 МОУ "Знак Пошани" (посмертно).

Васюков Олексій Анатолійович
Дата та місце народження: 1 липня 1995 р., м. Маріуполь, Донецька
область.
Дата та місце загибелі: 22 червня 2015 р., м. Маріуполь, Донецька
область.
Звання: Солдат.
Посада: Кулеметник.
Підрозділ: 25-а окрема повітряно-десантна бригада.
Обставини загибелі: Загинув 21 червня 2015 р. в м. Маріуполь, в результаті ДТП на перехресті вул. Жовтневої та вул. Артема, біля
автовокзалу, перебуваючи в таксі автомобіля "Ланос", який зіткнувся з медичним автомобілем полку «Азов», в якій везли поранених
з Широкино, отримавши важкі травми голови, помер на операційному столі.

Місце поховання: м. Маріуполь, Донецька область.

Матвієвський Артем Олександрович
Дата та місце народження: 21 серпня 1979 р., м. Артемівськ,
Донецька область.
Дата та місце загибелі: 19 жовтня 2015 р., сел. Голубівське,
Попаснянський район, Луганська область.
Звання: Старший сержант.
Підрозділ: 24-а окрема механізована бригада.
Обставини загибелі: Загинув 19 жовтня 2015 р. у перестрілці
поблизу блок-посту сепаратистів біля селища Голубівське
(Попаснянський район Луганська область).
Місце поховання: м. Артемівськ, Донецька область.

2016 рік

Ісаєв Сергій Володимирович
Дата та місце народження: 10 квітня 1975 р., м. Костянтинівка, Донецька
область.
Дата та місце загибелі: 25 квітня 2016 р., смт. Новгородське, Торецька
міська рада, Донецька область.
Звання: Старший сержант.

Посада: Головний сержант взводу-командир відділення.
Підрозділ: 81-а окрема
аеромобільний батальйон).

аеромобільна

бригада

(122-й

окремий

Обставини загибелі: Загинув 25 квітня 2016 р. близько 14 год. 20 хв. під час
виконання завдання по знешкодженню мінно-загороджувальних
перешкод біля смт. Новгородське, Донецька область.
Сімейний стан: Залишилися дружина та двоє дітей.
Місце поховання: м. Костянтинівка, Донецька область, Сантуринівське
кладовище.
Указом Президента України № 291/2016 від 4 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).

Пономарьов Олександр Олександрович
("Сан Санич")
Дата та місце народження: 23 квітня 1974 р., м. Костянтинівка, Донецька
область.
Дата та місце загибелі: 26 вересня 2016 р. (помер від поранень).
Звання: Сержант.

Посада: Головний сержант взводу.
Підрозділ: 54-а окрема механізована бригада
Обставини загибелі: 28 серпня 2016 р. під час бойового чергування в районі
смт Луганське (Бахмутський район Донецька область) потрапив під
ворожий мінометний обстріл, під час якого був важко поранений. Майже
місяць провів у Харківському госпіталі, але лікарі так і не змогли врятувати
йому життя. Помер 26 вересня 2016 р.
Сімейний стан: Залишились дружина та донька.
Місце поховання: м. Костянтинівка, Донецька область.

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).

Ковальов В'ячеслав Ярославович
Дата та місце народження: 19 січня 1976 року, м. Артемівськ,
Донецька область.
Дата та місце загибелі: 23 липня 2016 р., с. Гнутове, Маріупольська
міська рада, Донецька область.
Звання: Солдат.
Підрозділ: 54-й окремий розвідувальний батальйон.
Обставини загибелі: Загинув 23 липня 2016 р. близько 5:30 під час
артилерійського обстрілу поблизу села Гнутове під Маріуполем
(Донецька область). Разом з В'ячеславом загинули: старший солдат
В. Чунтул, старший солдат В. Бессараб та старший солдат В.
Полохало.
Сімейний стан: Залишились батьки, шестеро братів та сестер.

Місце поховання: м. Бахмут, Донецька область, Маріупольське
кладовище
Указом Президента України № 345/2016 від 22 серпня 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).

Казарін Владислав Вадимович («Распісной»)
Дата та місце народження: 28 вересня 1994 р., м. Артемове, Дзержинська міська рада,
Донецька область.
Дата та місце загибелі: 10 серпня 2016 р., смт Луганське, Бахмутський район,
Донецька область.
Звання: Солдат.
Посада: Стрілець-санітар.
Підрозділ: Штурмова рота ДУК ''Вовки'' (54-а окрема механізована бригада).
Обставини загибелі: Загинув 10 серпня 2016 року під час мінометного обстрілу ВОП в
районі смт Луганське, Бахмутський район, Донецька область.
Місце поховання: м. Покровськ, Донецька область, Алея Героїв Центрального
міського кладовища.

Указом Президента України № 338/2016 від 22 серпня 2016 року, "за значний особистий внесок у державне
будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові
здобутки та високий професіоналізм", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
Указом Президента України № 27/2017 від 8 лютого 2017 року, "за особисту мужність, самовідданість і високий
професіоналізм, виявлені під час аварійно-рятувальних робіт в районі проведення антитерористичної операції",
нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

2017 рік

Тарасов Василь Анатолійович
Дата та місце народження: 1 лютого 1974 р., м. Краматорськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 30 січня 2017 р.
Звання: Старший лейтенант.
Посада: Заступник командира роти з повітряно - десантної підготовки.
Підрозділ: 81-а окрема аеромобільна бригада.

Обставини загибелі: Помер 30 січня 2017 р. під час несення служби в зоні
проведення АТО.
Сімейний стан: Залишилися мама та сестра.
Місце поховання: м. Краматорськ, Донецька область.

Сірченко Андрій Володимирович («Примус»)
Дата та місце народження: 15 червня 1973 р., м. Краматорськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 17 лютого 2017 р., с. Кримське, Новоайдарський район,
Луганська область.
Підрозділ: Добровольчий батальйон "ОУН".

Обставини загибелі: Загинув 17 лютого 2017 р. близько 16:30 від осколкового
поранення поблизу с. Кримське (Новоайдарський район) Луганської області. Під час
чергування на спостережному пункті волонтери підбирали місце для розташування
сенсора і потрапили під обстріл, протитанкова керована ракета (ПТКР) поцілила
Андрію прямо у голову, він загинув миттєво.
Сімейний стан: Залишилися мати-інвалід, дружина та донька.
Місце поховання: м. Краматорськ, Донецька область.

Напрягло Роман Дмитрович («Ріо»)
Дата та місце народження: 14 лютого 1997 р., м. Слов'янськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 26 лютого 2017 р., с. Пікузи, Волноваський район, Донецька
область.
Звання: Матрос.
Посада: Гранатометник.
Підрозділ: 503-й окремий батальйон морської піхоти (36-а окрема бригада морської
піхоти).

Обставини загибелі: Загинув 26 лютого 2017 р. від кулі снайпера під час несення
бойового чергування поблизу села Пікузи (колишне Комінтернове, Волноваський
район Донецька область) на маріупольському напрямку. Роман кинувся на допомогу
пораненому товаришу, але снайперська куля влучила йому у шию, він помер у
«швидкій» дорогою до лікарні.
Сімейний стан: Залишились батьки і молодша сестра.
Місце поховання: м. Слов'янськ, Донецька область, північне кладовище
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 медаллю УПЦ КП «За жертовність і любов до України» (посмертно).
Нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» (посмертно).

Костін Андрій Андрійович
Дата та місце народження: 13 вересня 1997 р., м.
Костянтинівка, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 18 березня 2017 р., с.
Відродження, Бахмутський район, Донецька область.
Звання: Солдат.
Посада: Стрілець-зенітник.
Підрозділ: 54-а окрема механізована бригада.
Обставини загибелі: Загинув 18 березня 2017 р. під час
несення служби в районі с. Відродження (Бахмутський
район) Донецької області.
Сімейний стан: Залишилися батьки.
Місце поховання: м. Костянтинівка, Донецька область.

Тритейкін Дмитро Олександрович
Дата та місце народження: 07 серпня 1974 р., м. Авдіївка, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 21 лютого 2017 р. (помер від поранень).
Звання: Підполковник служби цивільного захисту.
Посада: Начальник 15-го Державного пожежно-рятувального загону.

Підрозділ: Головне управління ДСНС України у Донецькій області.
Обставини загибелі: Помер 21 лютого 2017 р. у лікарні імені Мечникова (м.
Дніпро) від поранень отриманих 02 лютого 2017 р. близько 21.05 під час
обстрілу міста Авдіївка (Донецька область).

Сімейний стан: Залишилися мати, дружина та донька.
Місце поховання: м. Авдіївка, Донецька область.
Указом Президента України № 338/2016 від 22 серпня 2016 року, "за значний особистий внесок у державне
будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові
здобутки та високий професіоналізм", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
Указом Президента України № 27/2017 від 8 лютого 2017 року, "за особисту мужність, самовідданість і високий
професіоналізм, виявлені під час аварійно-рятувальних робіт в районі проведення антитерористичної операції",
нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Подрєзов Роман Миколайович
Дата та місце народження: 7 листопада 1977 р., м. Слов'янськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 22 березня 2017 р., м. Краматорськ, Донецька область.

Звання: Прапорщик.
Посада: Технік.
Підрозділ: 85-а авіаційна комендатура.
Обставини загибелі: Помер 22 березня 2017 р. під час несення служби в
м. Краматорськ, Донецька область.
Місце поховання: м. Слов'янськ, Донецька область.

Маріанчук Вадим Валерійович
Дата та місце народження: 26 березня 1977 р., м. Торецьк,
Донецька область.
Дата та місце загибелі: 2 червня 2017 р., с. Васюківка, Бахмутський
район, Донецька область.
Звання: Старший лейтенант.
Посада: Командир взводу.
Підрозділ: 53-я окрема механізована бригада

Обставини загибелі: Помер 2 червня 2017 р. під час несення служби
в районі с. Васюківка, Бахмутський район, Донецька область.
Місце поховання: м. Торецьк, Донецька область.

2018 рік

Новицький Андрій Юрійович
Дата та місце народження: 13 грудня 1995 р., м. Артемівськ,
Донецька область.

Дата та місце загибелі: 14 лютого 2018 р., с. Широкине,
Волноваський район, Донецька область.
Звання: Матрос.

Посада: Навідник.
Підрозділ: 36-а окрема бригада морської піхоти.
Обставини загибелі: Загинув 14 лютого 2018 р. під час несення
служби в районі с. Широкине, Волноваський район, Донецька
область. Разом з Андрієм загинули старший матрос В. Литвиненко,
молодший лейтенант О. Бурданов та старший матрос А. Жовтобрюх.
Сімейний стан: Залишились батьки та сестра.
Місце поховання: м. Бахмут, Донецька область.

Горбань Сергій Володимирович
Дата та місце народження: 9 липня 1992 р., м. Маріуполь, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 2 лютого 2017 р., м. Авдіївка, Донецька область.
Посада: Водій.
Підрозділ: Головне управління ДСНС України у Донецькій області.
Обставини загибелі: Загинув 2 лютого 2017 р. близько 21.05 під час обстрілу міста
Авдіївка (Донецька область).
Сімейний стан: Залишилися мати, дружина та донька.
Місце поховання: м. Маріуполь, Донецька область.

Указом Президента України № 27/2017 від 8 лютого 2017 року, "за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм,
виявлені під час аварійно-рятувальних робіт в районі проведення антитерористичної операції", нагороджений орденом «За
мужність» III ступеня (посмертно).

Панін Віктор В’ячеславович («Білий»)
Дата та місце народження: 2 жовтня 1992 р., м. Маріуполь, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 21 лютого 2018 р., м. Авдіївка, Донецька область.
Звання: Молодший сержант.
Посада: Розвідник.

Підрозділ: 131-й окремий розвідувальний батальйон.
Обставини загибелі: Трагічно загинув 21 лютого 2018 р. в районі м. Авдіївка,
Донецька область.
Місце поховання: м. Маріуполь, Донецька область.

Андреєв Артем Олександрович
Дата та місце народження: 7 травня 1998 р., м. Краматорськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 25 лютого 2018 р., м. Краматорськ, Донецька область.
Звання: Молодший сержант.

Посада: Командир відділення.
Підрозділ: 85-а авіаційна комендатура.

Обставини загибелі: Помер 25 лютого 2018 р. під час несення служби у м. Краматорськ,
Донецька область.
Сімейний стан: Залишились батьки і старший брат.
Місце поховання: м. Краматорськ, Донецька область.

Кауров Олександр Олександрович («Саха»)
Дата та місце народження: 7 лютого 1997 р., м. Маріуполь, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 11 березня 2018 р., смт. Новотроїцьке, Волноваський район,
Донецька область.
Звання: Молодший сержант.
Посада: Старший оператор.
Підрозділ: 93-я окрема механізована бригада.
Обставини загибелі: Трагічно загинув 11 березня 2018 р. в районі смт. Новотроїцьке,
Волноваський район, Донецька область.

Сімейний стан: Залишились батьки.

Місце поховання: м. Маріуполь, Донецька область.

Балахчі Федір Федорович
Дата та місце народження: 27 листопада 1972 р., смт. Сартана, Кальміуська районна
рада, м. Маріуполь, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 14 серпня 2018 р., с. Гнутове, Кальміуська районна рада, м.
Маріуполь, Донецька область.
Звання: Старший матрос.
Посада: Водій.
Підрозділ: 503-й окремий батальйон морської піхоти (36-а окрема бригада морської
піхоти).

Обставини загибелі: Загинув увечері 14 серпня 2018 р. у польовому таборі ЗСУ поблизу с. Гнутове (Приморський напрямок) під
час масованого артилерійського та мінометного обстрілу.
Сімейний стан: Залишились батьки, дружина, двоє дітей та внук.
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).

Стоянський Павло Васильович («Маріуполь»)
Дата та місце народження: 3 лютого 1989 р., м. Маріуполь, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 10 жовтня 2018 р., м. Золоте, Попаснянський район, Луганська
область.
Звання: Старший солдат.
Посада: Стрілець.
Підрозділ: 1-й окремий мотопіхотний батальйон (14-а окрема механізована бригада).
Обставини загибелі: Загинув увечері 10 жовтня 2018 р. під час бою на підступах до хутора
Вільний в околицях м. Золоте 4 (Попаснянський район, Луганська область), отримавши
кульове поранення в область живота.
Сімейний стан: Залишилась мати.
Місце поховання: м. Маріуполь, Донецька область.
Указом Президента України № 149/2019 від 18 квітня 2019 року, "а 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).

Тоненьков Євген Валерійович («Сталкер»)
Дата та місце народження: 24 квітня 1990 р., м. Маріуполь, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 25 грудня 2018 р. (помер від поранень).
Звання: Солдат.
Посада: Навідник.
Підрозділ: 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон (10-а окрема гірсько-штурмова
бригада).
Обставини загибелі: Увечері 24 грудня 2018 р. отримав фатальне кульове поранення в
голову на позиції ЗСУ біля с. Кримське (Новоайдарський район, Луганська область),
поблизу т.зв. «бахмутської траси». Був доправлений до лікарні в м. Сєвєродонецьк, де
через кілька годин, вже 25 грудня, помер від надмірної втрати крові.

Сімейний стан: Залишились брат, дружина та син.
Місце поховання: смт. Розділ, Миколаївський район, Львівська область.
Указом Президента України № 149/2019 від 18 квітня 2019 року, "а 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).

2019 рік

Моргун Олег Анатолійович
Дата та місце народження: 13 травня 1971 р., м. Новогродівка, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 16 лютого 2019 р., с. Первомайське, Ясинуватський район,
Донецька область.
Звання: Капітан служби цивільного захисту.
Посада: Начальник караулу.
Підрозділ: 13-й пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Обставини загибелі: Загинув 16 лютого 2019 р. близько 17:45 під час проведення
ідентифікації вибухонебезпечних предметів у виявленому схроні в нежитловому
будинку поблизу с. Первомайське Ясинуватського району на Донеччині. Того дня
група поліцейських спільно зі співробітниками ДСНС виїхала на виклик на місце
виявлення схованки з боєприпасами. Під час розмінування і вилучення
небезпечної знахідки пролунав вибух, внаслідок якого рятувальник-сапер
загинув на місці, а троє співробітників поліції отримали осколкові поранення.
Сімейний стан: Залишились дружина, син та дочка.
Місце поховання: м. Новогродівка, Донецька область.
Указом Президента України № 149/2019 від 18 квітня 2019 року, "а 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).

Меденцев Олександр Миколайович
Дата та місце народження: 28 жовтня 1985 р., м. Соледар, Бахмутський район,
Донецька область.
Дата та місце загибелі: 25 лютого 2019 р., с. Новоолександрівка, Попаснянський
район, Луганська область.
Звання: Солдат.
Посада: Заступник командира бойової машини – навідник-оператор.
Підрозділ: 54-а окрема механізована бригада.
Обставини загибелі: Загинув від кульового поранення в голову 25 лютого 2019 р.
між позиціями ЗСУ та сепаратистів в районі с. Новоолександрівка
(Попаснянський район, Луганська область). Тіло пролежало на місці загибелі до
27 лютого, коли командуванню бригади нарешті вдалося домовитися з
бойовиками про евакуацію. Тіло загиблого воїна українська сторона забрала в
присутності представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Сімейний стан: Залишились батьки та сестра.
Місце поховання: м. Соледар, Бахмутський район, Донецька область.
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).

Бойцов Олег Леонідович
Дата та місце народження: 28 листопада 1979 р., м. Слов’янськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 9 квітня 2019 р., смт Зайцеве, Бахмутський район,
Донецька область.
Звання: Старшина служби цивільного захисту.
Посада: Старший сапер.
Підрозділ: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС
України в Донецькій області.
Обставини загибелі: Загинув близько 10:30 ранку 9 квітня 2019 р. під час
обстеження та очищення ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів
поблизу насосної станції водогону Сіверський-Донецьк-Донбас («сіра зона») в
районі
смт
Зайцеве
на
Донеччині
внаслідок
вибуху
невідомого
вибухонебезпечного предмету.
Сімейний стан: Залишилися батьки, брат, дружина та дві доньки.
Місце поховання: м. Слов’янськ, Донецька області.

Указом Президента України № 149/2019 від 18 квітня 2019 року, "а 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).

Степанченко Борис Миколайович
Дата та місце народження: 22 червня 1984 р., с. Самійлівка, Олександрівський
район, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 28 травня 2019 р., м. Попасна, Луганська область.
Звання: Солдат.
Посада: Сапер.
Підрозділ: 54-а окрема механізована бригада.
Обставини загибелі: Загинув 28 травня 2019 року під час пошуків групою бійців
збитого БПЛА поблизу м. Попасна на Луганщині, отримавши осколкове поранення.
Його тіло залишилось на полі бою, оскільки під щільним мінометним обстрілом не
було можливості його евакуювати, а тому він певний час вважався зниклим
безвісти. Невдовзі стало відомо, що його тіло бойовики евакуювали на тимчасово
окуповану територію. Після перемовин під егідою моніторингової місії ОБСЄ його
передали 31 травня українській стороні.
Сімейний стан: Залишилися батьки, сестра, дружина та двоє дітей.
Місце поховання: с. Самійлівка, Олександрівський район, Донецька область.
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).

Майборода Сергій Григорович
Дата та місце народження: 2 грудня 1971 р., м. Слов’янськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 1 липня 2019 р., с. Водяне, Волноваський район, Донецька
область.
Звання: Старший матрос.
Посада: Старший водій.
Підрозділ: 36-а окрема бригада морської піхоти.

Обставини загибелі: Загинув 1 липня 2019 р. близько 10:50 під час виїзду на
евакуацію пораненого поблизу с. Водяне (Волноваський район, Донецька
область): санітарний автомобіль «Hummer HMMWV» був обстріляний з
протитанкового ракетного комплексу. В результаті прямого влучення ракети
водій Сергій загинув на місці, а бойовий медик сержант І. Шевченко була
смертельно поранена і померла в госпіталі.
Сімейний стан: Залишились сестра, брат, дружина, дочка та син.
Місце поховання: смт Билбасівка, Слов’янський район, Донецька область.
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).

Жуков Олег Анатолійович
Дата та місце народження: 4 травня 1977 р., м. Краматорськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 4 липня 2019 р., м. Золоте, Попаснянський район,
Луганська область.
Звання: Cолдат.
Посада: Cтрілець-помічник гранатометника.
Підрозділ: 54-а окрема механізована бригада.
Обставини загибелі: Загинув 4 липня 2019 року на позиції ЗСУ поблизу хутора
Вільний (околиці м. Золоте Попаснянського району на Луганщині) внаслідок
кульового поранення в голову під час ворожого обстрілу.
Сімейний стан: Залишились мати та брат.
Місце поховання: м. Краматорськ, Донецька область.

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).

Аджавенко Володимир Анатолійович («Аджа»)
Дата та місце народження: 20 квітня 1995 р., с. Урзуф, Мангушський район,
Донецька область.
Дата та місце загибелі: 28 вересня 2019 р. (помер від поранень).
Звання: Старший солдат.
Посада: Розвідник-навідник.
Підрозділ: 56-а окрема мотопіхотна бригада.
Обставини загибелі: 11 вересня 2019 р. поблизу селища Піски під Донецьком
отримав фатальне поранення в голову кулею ворожого снайпера. Терміново був
доправлений до міської лікарні м. Селидово, звідки його переправили
гелікоптером до обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова в м. Дніпро. Два з
половиною тижні лікарі боролись за життя пораненого, проте їх зусилля
виявились марними: 28 вересня близько 23.30 військовослужбовець помер.
Сімейний стан: Залишилися мати, брат, сестра та дружина.
Місце поховання: м. Маріуполь, Донецька область (Старокримське кладовище).

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).

Моторін Геннадій Анатолійович
Дата та місце народження: 8 січня 1982 р., м. Краматорськ, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 8 листопада 2019 р. (помер від поранень).
Звання: Старший солдат.
Посада: Сапер.
Підрозділ: 92-а окрема механізована бригада.
Обставини загибелі: 7 листопада 2019 р. на південно-західній околиці м. Авдіївка
(біля шахти «Бутівка») зведене інженерне відділення одного з механізованих
батальйонів 92 ї ОМБр виконувало завдання із забезпечення лісом-кругляком
свого підрозділу для інженерного обладнання позицій. І в момент, коли бійці
вивантажували деревину, близько 12.20 ворог дня прицільно здійснив два
постріли з ПТРК. Одна з ракет влучила точно у машину «Урал», біля якої і
працювали бійці. Старший солдат Герман Бродніков загинув на місці, ще троє
армійців зазнали численних поранень різного ступеня тяжкості. Геннадій у
важкому стані був доставлений до лікарні в м. Авдіївка, де наступного дня
помер.
Сімейний стан: Залишились брат, дві сестри та син.
Місце поховання: смт Іванівка, м. Краматорськ, Донецька область.
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).

2020 рік

Руських Сергій Миколайович
Дата та місце народження: 31 січня 1979 р., м. Маріуполь, Донецька область.
Дата та місце загибелі: 1 березня 2020 р., с. Нижньотепле, Станично-Луганський
район, Луганська область.
Звання: Молодший сержант.
Посада: Старшина роти.
Підрозділ: 46-а окрема десантно-штурмова бригада.

Обставини загибелі: Загинув 1 березня 2020 р. о 14:00 поблизу с. Нижньотепле
Станично-Луганського району, внаслідок влучення протитанкової керованої
ракети у кабіну військового автомобіля КрАЗ, що підвозив продукти на позиції.

Сімейний стан: Залишилися мати, дружина та маленька дитина.
Місце поховання: м. Маріуполь, Донецька область, Алея Слави, Старокрмиське
кладовище.
Указом Президента України № 177/2020 від 12 травня 2020 року, "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у
захист державного суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджений орденом «За мужність» III
ступеня (посмертно).

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
ВОЇНАМ УКРАЇНИ!
ПАМ’ЯТАЄМО!
ПЕРЕМАГАЄМО!

