
Список загиблих військовослужбовців ЗСУ в ході ведення АТО 

 

Вічная пам'ять Героям! 

 

В ході проведення антитерористичної операції 

19/04/2014 

  
молодший 

сержант 

АНДРУСЕНКО 

Дмитро 

Олександрович 

24/09/1992 
Під час участі в АТО загинув в результаті 

вогнепального поранення голови. 

02/05/2014 

  майор 
ПЛОХОДЬКО Руслан 

Володимирович 
14/01/1975 

Загинув під час ураження (збиття) сепаратистами 2-х 

вертольотів Мі-24 в районі м. Слов’янськ Донецької 

обл. 

  майор 
САБАДА Олександр 

Борисович 
09/10/1979 

Загинув під час ураження (збиття) сепаратистами 2-х 

вертольотів Мі-24 в районі м. Слов’янськ Донецької 

обл. 

  майор 
РУДЕНКО  

Сергій Сергійович 
13/04/1979 

Загинув під час ураження (збиття) сепаратистами 2-х 

вертольотів Мі-24 в районі м. Слов’янськ Донецької 

обл. 

  капітан 
ТОПЧІЙ  

Микола Миколайович 
01/07/1973 

Загинув під час ураження (збиття) сепаратистами 2-х 

вертольотів Мі-24 в районі м. Слов’янськ Донецької 

обл. 

  
старший 

лейтенант 

ГРІШИН  

Ігор Іванович 
11/01/1975 

Загинув під час ураження (збиття) сепаратистами 2-х 

вертольотів Мі-24 в районі м. Слов’янськ Донецької 

обл. 

  солдат 
КОВАЛЕНКО Петро 

Миколайович 
25/02/1994 

Загинув під час вогневого зіткнення з сепаратистами 

в районі с. Андріївка Слов’янського району 

Донецької області. 

  
старший 

солдат 

ПАНАСЮК Сергій 

Іванович 
20/10/1985 

Загинув під час вогневого зіткнення з сепаратистами 

в районі с. Андріївка Слов’янського району 

Донецької області. 

13/05/2014 

  капітан 
ЗАБРОДСЬКИЙ 

Вадим Йосипович 
17/06/1979 

Загинув під час вогневого зіткнення з сепаратистами 

на ділянці дороги Михайлівка — Львівка. 

  старший ДУЛЬЧИК Віталій 24/02/1986 Загинув під час вогневого зіткнення з сепаратистами 



лейтенант Георгійович на ділянці дороги Михайлівка — Львівка 

  сержант 
СЛАВИЦЬКИЙ 

Олег Вікторович 
09/08/1975 

Загинув під час вогневого зіткнення з сепаратистами 

на ділянці дороги Михайлівка — Львівка. 

  
молодший 

сержант 

РУДИЙ Віталій 

Валентинович 
31/08/1984 

Загинув під час вогневого зіткнення з сепаратистами 

на ділянці дороги Михайлівка — Львівка. 

  
старший 

солдат 

ЯКИМОВ  

Олександр 

Валерійович 

04/06/1993 
Загинув під час вогневого зіткнення з сепаратистами 

на ділянці дороги Михайлівка — Львівка. 

  солдат 
ХРУЩ 

Сергій Юрійович 
03/10/1975 

Загинув під час вогневого зіткнення з сепаратистами 

на ділянці дороги Михайлівка — Львівка. 

19/05/2014 

  солдат 
БЕЛЯК 

Геннадій Йосипович 
28/03/1978 

Загинув під час обстрілу сепаратистами з мінометно-

гранатометного озброєння 6 блокпосту (південна 

окраїна м. Слов’янськ). 

22/05/2014 

  майор 

ПОЛІНКЕВИЧ  

Леонід 

Олександрович 

19/09/1983 
Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  
молодший 

лейтенант 

ОВЧАРУК  

Володимир Борисович 
18/01/1979 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  
старший 

сержант 

АРТЕМУК  

Олександр Іванович 
11/09/1977 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  
молодший 

сержант 

ЙОВЗИК  

Дмитро Васильович 
02/04/1983 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 
БОНДАРУК  

Микола Петрович 
05/04/1991 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 

ЗАРАДЮК  

Володимир 

Володимирович 

14/07/1991 
Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 
ПОПОВ  

Павло Володимирович 
30/06/1991 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 
ГРИЦЮК  

Михайло Михайлович 
05/06/1984 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 
МАРИНИЧ  

Віталій Петрович 
02/02/1992 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 
ОЗЕРАНЧУК  

Леонід Вікторович 
01/12/1991 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 
НЕЧИПОРУК  

Андрій Дмитрович 
18/02/1981 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 
ПРОКОПЧУК 

Володимир Іванович 
03/03/1991 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 
МАХНОВЕЦЬ  

Віталій Іванович 
07/04/1981 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 
БІДА  

Євген Миколайович 
11/02/1992 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 
ЛІЩУК  

Віталій Леонідович 
14/05/1986 

Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат 

ШКРІБЛЯК 

Дмитро 

Олександрович 

19/05/1993 
Загинув під час збройного нападу на блокпост 

в районі н.п. Велико-Анадоль Донецької області. 

  солдат ЯРОШЕНКО  10/05/1978 Загинув під час нападу сепаратистів на колону 



Сергій Григорович військової частини. 

  солдат 

КОВАЛЬЧУК 

Олександр 

Володимирович 

21/03/1984 

У ході проведення наземної фази АТО, під час 

виконання заходів в районі н.п. Рубіжне (Луганська 

область) сепаратистами було здійснено блокування 

колони військової частини з вимогою здачі 

озброєння та військової техніки. Після відмови 

виконати вимоги сепаратистів, розпочався бій, в ході 

якого загинув. 

03/06/2014 

  полковник 

СЕНЮК  

Тарас Михайлович 

Герой України 

(посмертно) 

22/06/1980 

3 червня 2014 року загинув під час нападу бойовиків 

на колону сил АТО, яка рухалася з Ізюма в район 

Слов’янська. Напад був відбитий, але з втратами 

з боку військовиків. 6 червня року з загиблим 

попрощався Житомир; 7 червня похований у рідному 

місті Коломия на головній алеї «Слави» 

Центрального міського кладовища. 

  солдата 
ВЛАСЕНКО  

Юрій Олександрович 
03/02/1985 

Загинув під час збройного нападу невідомих осіб 

на колону військової техніки 

06/06/2014 

  підполковник 

МОГИЛКО 

Костянтин 

Вікторович 
 

Герой України 

(посмертно) 

27/05/1978 

Командир екіпажу збитого терористами з ПЗРК над 

Слов’янськом транспортного літака АН-30Б, 

що здійснював спостережний політ у зоні АТО. Коли 

літак почав падати на житлові квартали Слов’янська, 

пілот, ціною власного життя, скерував його за межі 

міста. Похований на кладовищі села Пирогове 

Вінницького району Вінницької області. 

17 вересня 2014-го на його честь у Вінниці 

встановлено меморіальну дошку. 

  майор 
КАМІНСЬКИЙ 

Сергій Васильович 
30/04/1975 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака АН-30Б 

  капітан 
ДРИШЛЮК 

Павло В’ячеславович 
24/04/1973 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака АН-30Б 

  прапорщик 

ПОТАПЕНКО 

Олексій 

Володимирович 

31/01/1978 
Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака АН-30Б 

  прапорщик 

МОМОТ 

Володимир 

Миколайович 

21/07/1974 
Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака АН-30Б 

12/06/2014 

  солдат 
ШЕРСТНЬОВ  

Сергій Андрійович 
20/10/1988 

Близько 10.30 поблизу с. Степанівка Шахтарського р-

ну Донецької обл. невідомими озброєними особами 

було здійснено збройний напад на колону військової 

техніки та особовий склад. Під час бою загинув. 

  
старший 

сержант 

ТАТАРІНОВ 

Сергій Петрович 
27/11/1978 

Близько 10.30 поблизу с. Степанівка Шахтарського р-

ну Донецької обл. невідомими озброєними особами 

було здійснено збройний напад на колону військової 

техніки та особовий склад. Під час бою загинув. 

  сержант 
БУРКО 

Євген Володимирович 
08/07/1991 

Близько 10.30 поблизу с. Степанівка Шахтарського р-

ну Донецької обл. невідомими озброєними особами 

було здійснено збройний напад на колону військової 

техніки та особовий склад. Під час бою загинув. 

13/06/2014 



  капітан 
ТИХОЛОЗ 

Андрій Павлович 
10/09/1979 

Під час приземлення вертольоту МІ-8, який 

виконував завдання АТО в районі м. Амвросіївка 

Донецької області, під час обстрілу місця посадки 

вертольоту сепаратистами, був смертельно 

поранений в сонну артерію із автоматичної зброї. Від 

отриманого поранення загинув на місці. 

  солдат 
ІГНАТЧЕНКО 

Антон Геннадійович 
14/09/1995 

Під час проведення розвідки поблизу одного 

із блокпостів в районі с. Довгеньке потрапив 

у засідку. Зав’язався бій. Отримав осколкове 

поранення у скроньову ділянку голови та загинув. 

14/06/2014 

  підполковник 
БЄЛИЙ 

Олександр Іванович 
31/05/1976 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  майор 
Д’ЯКОВ 

Михайло Олегович 
17/06/1968 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  капітан 
ТЄЛЄГІН 

Сергій Анатолійович 
22/10/1975 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  капітана 
СКОЧКОВ 

Ігор Іванович 
17/05/1977 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

лейтенант 

ПАВЛЕНКО  

Олег Анатолійович 
28/06/1971 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

лейтенант 

КОЗОЛІЙ 

Олександр 

Володимирович 

29/05/1984 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

лейтенант 

БУРКАВЦОВ 

Володимир 

Володимирович 

04/06/1976 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  прапорщик 
КОВАЛІК 

Олександр Сергійович 
07/06/1982 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  прапорщик 

МЕНТУС  

Віктор 

Володимирович 

07/06/1982 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

лейтенант 

БАХУР 

Віталій 

Володимирович 

02/07/1989 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

лейтенант 

ГРАБОВИЙ  

Валерій Миколайович 
15/08/1969 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

лейтенант 

АЛТУНІН  

Валерій 

Володимирович 

14/04/1970 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

прапорщик 

МАНУЛОВ  

Сергій Федорович 
23/02/1981 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  сержант 
РЄЗНІКОВ 

Євген Сергійович 
29/11/1981 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 



  сержант 
ШУМАКОВ  

Сергій Вікторович 
10/05/1988 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  сержант 
КУЛІБАБА 

Руслан Миколайович 
12/02/1982 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  сержант 
КОВАЛЬЧУК  

Юрій Леонідович 
17/12/1976 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  сержант 
БАБАН  

Віталій Юрійович 
09/03/1994 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
молодший 

сержант 

КОСНАР  

Павел Леонідович 
02/12/1975 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
молодший 

сержант 

КИВА  

Владислав 

Миколайович 

08/07/1972 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
молодший 

сержант 

КУЧЕРЯВИЙ 

Сергій Васильович 
04/08/1984 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
молодший 

сержант 

ГОНЧАРЕНКО Сергій 

Валерійович 
16/07/1991 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старшого 

солдата 

САНЖОРОВЕЦЬ 

Артем Євгенович 
08/07/1988 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

солдат 

ГОРДА  

Анатолій 

Анатолійович 

07/07/1995 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

солдат 

ШОСТАК 

Сергій Михайлович 
19/12/1981 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

солдат 

КУЗНЕЦОВ 

Антон Олександрович 
16/02/1987 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

солдат 

КАМЕНЄВ  

Денис Сергійович 
30/11/1989 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

солдат 

ЛІФІНЦЕВ  

Олег Васильович 
18/11/1985 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

солдат 

СКАЛОЗУБ  

Артем Валентинович 
07/12/1989 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

солдат 

АВДЄЄВ 

Костянтин Сергійович 
05/08/1991 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  
старший 

солдат 

САМОХІН  

Антон Олексійович 
18/01/1991 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  старший МИРОШНИЧЕНКО 27/01/1995 Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 



солдат Сергій Олександрович літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
КРИВОШЕЄВ 

Сергій Ігорович 
15/08/1995 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
ПРОНЬКОВ 

Ростислав Русланович 
01/11/1994 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
ТОКАРЕНКО  

Ігор Олександрович 
23/01/1995 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
ШУЛЬГА  

Андрій Миколайович 
22/01/1993 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
МАЛИШЕНКО 

Тарас Сергійович 
20/05/1984 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
БОНДАРЕНКО 

Віталій Юрійович 
29/07/1986 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
АВРАМЕНКО 

Олександр Сергійович 
05/03/1989 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 

КОТОВ 

Олександр 

Олександрович 

23/01/1983 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
ДУБЯГА  

Станіслав Вікторович 
22/01/1981 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
ДМИТРЕНКО 

Андрій Олегович 
26/08/1993 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
КОРЕНЧЕНКО 

Олег Володимирович 
17/03/1991 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
ДОБРОПАС  

Сергій Віталійовича 
30/08/1990 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
НІКОНОВ 

Павло Сергійович 
19/12/1989 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
ГАЙДУК 

Ілля Віталійович 
06/06/1993 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
ЛЕВЧУК  

Павло Миколайович 
05/02/1988 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 

ЛІСНОЙ  

Сергій 

Володимирович 

21/11/1978 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 

до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 
МОСКАЛЕНКО 

Сергій Олександрович 
17/09/1976 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

літака Іл-76МД під час заходу на посадку 



до аеропорту м. Луганськ 

  солдат 

ПОПОВИЧ 

Роланд 

Степанович 

22/07/1994 

Під час виконання завдання на блокпосту зупинив 

автомобіль з метою перевірки. Невідомою особою 

з автомобіля було здійснено постріли, внаслідок чого 

військовослужбовець загинув. 

16/06/2014 

  солдат 

ГОЛЯЧЕНКО 

Олександр 

Михайлович 

13/05/1992 

13.06.2014 року близько 13.40 під час супроводження 

евакуаційної групи поблизу н.п. Хрестище 

Слов’янського р-ну Донецької обл. колона техніки 

була обстріляна бойовиками з РПГ та стрілецької 

зброї, отримав вогнепальне осколкове поранення 

лівого плеча та передпліччя, розмитий опік тулуба 

та кінцівок 2, 3 ступенів.  

16.06.14 о 07.40 від отриманих поранень помер. 

17/06/2014 

  
старший 

солдат 

ЛАБУНЕЦЬ  

Євген Сергійович 
07/10/1987 

Неподалік від с. Олексіївське Донецької області під 

час привалу зведеної колони МТЗ з підрозділами 

охорони було здійснено її обстріл з мінометів 

невідомими особами. Був тяжко поранений, від 

отриманих поранень помер. 

  
старший 

лейтенант 

ФАЙФАУРА 

Владислав 

Омелянович 

10/10/1982 
Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області 

  
молодший 

сержант 

КРИСОВАТИЙ  

Ігор Іванович 
02/02/1992 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  
молодший 

сержант 

ЯКОБЧУК 

Володимир 

Вікторович 

11/03/1987 
Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  солдат 
ВАЛЯВСЬКИЙ 

Ілля Васильович 
28/07/1978 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  солдат 
ЛЕОНТІЙ 

Ілля Корнелович 
28/07/1975 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  солдат 
МІЗУНСЬКИЙ 

Юрій Іванович 
18/03/1988 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  солдат 
МІГОВАН 

Віктор Миколайович 
20/07/1991 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  
старший 

солдат 

ПІЦУЛ 

Віктор Петрович 
22/06/1990 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  солдат 
ДОНИК  

Максим Вікторович 
02/03/1988 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  солдат 
ХАМРАЄВ 

Рустам Шеніязович 
29/11/1975 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  
старший 

солдат 

РЯБУХА Сергій 

Вікторович 
28/03/1991 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  
молодший 

сержант 

КОЛЕСНИК Андрій 

Михайлович 
14/04/1972 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  солдат 
ЧЕПІГА 

Микола Миколайович 
10/08/1977 

17.06.14 в наслідок ножового поранення у  

м. Луганськ 

  солдат 
МАРТИН Сергій 

Васильович 
21/05/1991 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  солдат 
КУЛЯ Михайло 

Васильович 
28/10/1993 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 



  
молодший 

сержант 

ПОПАДИНЕЦЬ 

Олександр Юрійович 
06/02/1992 

Загинув під час бою з бойовиками ЛНР, біля м. 

Щастя Луганської області. 

  Солдат 
ВАЩЕНЯ 

Іван Петрович 
06/02/1975 

17.06.2014 під час бою у н.п. Щастя вбитий 

сепаратистами. 

  
Молодший 

сержант 

КРОХМАЛЬ 

Володимир 

Антонович 

20/07/1987 
17.06.2014 під час бою у н.п. Щастя вбитий 

сепаратистами. 

          

  Солдат 
ГРИГОРЄВ  

Ярослав Юрійович 
19/10/1989 

17.06.2014 загинув під час бою з бойовиками ЛНР 

біля м. Щастя Луганської області. 

19/06/2014 

  
молодший 

сержант 

МОСЬПАН Віталій 

Олексійович 
07/08/1976 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Красний 

Лиман Донецької області 

  
старший 

прапорщик 

ГОЛОПОЛОСОВ 

Юрій Олексійович 
16/03/1972 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Красний 

Лиман Донецької області 

  
старший 

сержант 

КОВАЛЬ Максим 

Олександрович 
04/08/1987 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Красний 

Лиман Донецької області 

  солдат 

ЛІТВИНЕНКО 

Андрій 

Олександрович 

14/08/1976 
19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Красний 

Лиман Донецької області 

  капітан 
КЛОЧКО  

Андрій Вікторович 
21/06/1982 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Красний 

Лиман Донецької області 

  прапорщик 
ЛЮШЕНКО  

Микола Миколайович 
05/02/1986 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Красний 

Лиман Донецької області 

  капітан 

КРЕМЕНТАР 

Олексій 

Володимирович 

26/11/1983 19.06.2014 загинув під час бою 

  підполковник 
ЛЯШЕНКО  

Ігор Вікторович 
14/09/1977 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Ямполь 

Донецької області 

  капітан 
ВОРОБЕЦЬ 

Степан Степанович 
04/06/1987 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Ямполь 

Донецької області 

  
старший 

сержант 

ПОВСЮК 

Андрій Олексійович 
01.12.1983 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Ямполь 

Донецької області 

  
старший 

солдат 

ПРИХІД  

Юрій Степанович 
02.04.1993 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Ямполь 

Донецької області 

  солдат 
СИВАК 

Віктор Олександрович 
13.08.1992 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Ямполь 

Донецької області 

  солдат 
ШАЙНОГА  

Микола Романович 
26.06.1995 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Ямполь 

Донецької області 

  солдат 
СЕМЧУК 

Віктор Ярославович 
03.03.1991 

19.06.2014 загинув під час бою в районі м. Ямполь 

Донецької області 

  
Старший 

солдат 

ШЕВЧЕНКО 

Олексій 

Володимирович 

12.02.1988 
19.06.2014 загинув під час бою у н.п. Ямпіль. Тіло 

знайдено 20.06.14. 

21/06/2014 

  
старший 

солдат 

КРАВЧЕНКО 

Андрій Анатолійович 
24.02,1987 21.06.2014 загинув під час обстрілу блокпосту 

24/06/2014 

  
молодший 

сержант 

ПРИХОДЬКО 

Олексій Олегович 
21/07/1992 24.06.2014 загинув під час обстрілу блокпосту 

  старший ЦИБОРА 06/10/1993 24.06.2014 загинув від отриманих травм після 



солдат Віталій Вікторович обстрілу блокпосту 

  підполковник 

БЄЛКІН 

Андрій 

Володимирович 

02/07/1977 
Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

вертольота Мі-8 біля м. Слов’янськ 

  капітан 
ШИНГУР  

Дмитро Васильович 
21/07/1981 

Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

вертольота Мі-8 біля м. Слов’янськ 

  капітан 

МАЗУНОВ  

Руслан 

Олександрович 

26/01/1979 
Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

вертольота Мі-8 біля м. Слов’янськ 

  
старший 

солдат 

ВОЛОХОВ 

Олексій 

Олександрович 

20/03/1992 
Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

вертольота Мі-8 біля м. Слов’янськ 

  
старший 

солдат 

КОНДАКОВ  

Олександр 

Володимирович 

07/01/1992 
Загинув в результаті враження терористами з ПЗРК 

вертольота Мі-8 біля м. Слов’янськ 

  
Старший 

лейтенант 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

Євген 

Олександрович 

Герой України 

(посмертно) 

1991 

17.06.2014 в м. Щастя Луганської області у ході АТО 

групі Євгенія Зеленського у складі 5 осіб було 

поставлено завдання визволити з полону іншу групу. 

Потрапивши в засідку, під шаленим вогнем 

терористів командир групи старший лейтенант 

Є.Зеленський до останнього прикривав бійців, надав 

їм можливість перегрупуватися. Група відбила напад, 

чотири солдати вижили, але командир отримав 

поранення, не сумісні з життям, від пострілу 

із реактивного протитанкового 

гранатомету. 24.06.2014 Помер від ран 

в реанімаційному відділенні Центрального 

військового клінічного госпіталю (м. Київ). 

26/06/2014 

  сержант 
КОГАН 

Андрій Ігоровий 
26/04/1984 26.06.2014 загинув під час обстрілу блокпосту. 

  солдат 
ВАЩУК 

Ігор Олександрович 
19/06/1994 26.06.2014 загинув під час обстрілу блокпосту. 

  
старший 

солдат 

ДОБРЯНСЬКИЙ 

Максим Сергійович 
06/06/1988 26.06.2014 загинув під час обстрілу блокпосту. 

  
старший 

солдат 

СЕРЕБРЯКОВ 

Олексій Вікторович 
18/05/1992 

26.06.2014 о 13.30 в наслідок мінометного обстрілу 

бойовиками загинув біля н.п. Миколаївка Донецької 

обл. 

28/06/2014 

  сержант 
ОРДИНСЬКИЙ 

Леонід Іванович 
03/08/1973 

28.06.2014 о 14.15 в наслідок мінометного обстрілу 

бойовиками загинув біля н.п. Карпівка Донецької 

обл. 

  солдат 
БОДНАР 

Петро Степанович 
10/07/1976 

28.06.2014 о 14.15 в наслідок мінометного обстрілу 

бойовиками загинув біля н.п. Карпівка Донецької 

обл. 

  сержант 
ЗАКУСИЛО 

Олександр Іванович 
04/11/1974 

28.06.2014 о 14.15 в наслідок мінометного обстрілу 

бойовиками загинув біля н.п. Карпівка Донецької 

обл. 

  лейтенант 
БЄЛІКОВ 

Віталій Миколайович 
25/02/1991 

28.06.2014 о 14.15 в наслідок обстрілу колони 

з засідки поранений біля н.п. Макарове Луганської 

обл. 

  солдат НАЛИВАЙКО 28/10/1993 28.06.2014 о 14.15 в наслідок обстрілу колони 



Василь Васильович з засідки поранений біля н.п. Макарове Луганської 

обл. 

  
старший 

солдат 

УПОРОВ 

Ігор Романович 
30/08/1984 

28.06.14 з 16.00 по 18.35 в районі н.п. Макарове 

(Луганська обл.) із засідки здійснено обстріл колони 

бригади. 

30/06/2014 

  капітан 
КИСЕЛЬОВ  

Євген Іванович 
  

30.06 близько 12.00 загинув під час здійснення 

маршу в районі н.п. Крива Лука Донецької в наслідок 

обстрілу сил АТО. 

01/07/2014 

  солдат 

ЧАРУТА 

Валентин 

Миколайович 

  

30.06.14 біля 17.00 під час обстрілу колони отримав 

вогнепальні осколкові поранення м’яких тканин 

голови і шиї. Доставлений до ЦРЛ н.п. Щастя, 

01.07.14 від отриманих поранень помер. 

  солдат 
ДАВИДОВ  

Ярослав Олегович 
04/06/1994 

01.07.14 близько 19.10 під час виконання завдань 

на блокпосту № 8 в районі н.п. Слав’янськ загинув 

від снайперського пострілу 

02/07/2014 

  солдат 
БРОВИНСЬКИЙ 

Андрій Анатолійович 
06/01/1974 

02.07.14 у період з 02.05 по 02.21 загинув під час 

мінометного обстрілу блокпоста в районі н.п. 

Новоазовськ Донецької області. 

  солдат 
БІЛИК 

Ігор Зиновійович 
30/03/1977 

02.07.14 з 17.35 по 17.40 поблизу н.п. 

Червонопартизанськ (Луганська обл.) в результаті 

обстрілу опорного пункту механізованої бригади 

зі стрілецької зброї 

  
молодший 

сержант 

БОСУНІВСЬКИЙ 

Сергій 

Володимирович 

28/10/1983 
02.07.14 00.42 загинув в результаті обстрілу позиції 

2 реабатр поблизу н.п. Щастя. 

  

  сержант 

ЧЕПЕЛЮК 

Володимир 

Миколайович 

14/05/1992 

03.07.2014 близько 15.45 загинув в ході виконання 

спеціального завдання біля н.п. Ніколаївка Донецької 

області 

04/07/2014 

  підполковник 
МАМАДАЛІЄВ 

Володимир Гаїбович 
15/02/1977 03.07.14 загинув під час обстрілу терористами 

  сержант 

РУЩАК 

Руслан 

Олександрович 

03/01/1988 03.07.14 загинув під час обстрілу терористами 

  солдат 
ЗАЇКА 

Олексій Григорович 
24/02/1992 03.07.14 загинув під час обстрілу терористами 

  солдат 
ШЕВЧЕНКО 

Дмитро Іванович 
26/02/1990 03.07.14 загинув під час обстрілу терористами 

  солдат 
КРИЛОВ 

Андрій Альфредович 
18/07/1976 03.07.14 загинув під час обстрілу терористами 

  солдат 
ЧАБАНОВ 

Дмитро Анатолійович 
22/09/1982 03.07.14 загинув під час обстрілу терористами 

  солдат 

САВЕНКОВ 

Олександр 

Володимирович 

07/01/1988 03.07.14 загинув під час обстрілу терористами 

  солдат 
КАЛИНЮК 

Олексій Сергійович 
30/03/1993 

04.07.14 о 01.35 загинув під час виконання завдань 

в районі н.п. Євсуч Луганської області внаслідок 

вибуху в середині КШМ 1В13 



  солдат 
КЕДА 

Дмитро Юрійович 
04/07/1995 04.07.14 загинув під час обстрілу терористами. 

  сержант 
ЛИСЕЧКО 

Антон Ігорович 
04/11/1988 04.07.14 загинув під час обстрілу терористами. 

  солдат 

ГЕНИЧ 

Володимир 

Михайлович 

10/05/1994 

04.07.14 з 17.45 по 22.00 загинув в результаті 

обстрілу блокпосту механізованої бригади в районі 

н.п. Велика Вергунка (Луганської області) 

  сержант 

МЕНДЕЛЬ 

Роман 

Володимирович 

06/12/1989 
з 23.20 по 1.00 загинув в результаті мінометного 

обстрілу блокпосту в районі н.п. Слов’янськ 

07/07/2014 

  солдат 
ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

Євген Вікторович 
16/07/1979 

07.07.14 з 06.00 до 07.00 під час проведення розвідки 

в районі н.п. Щастя Луганської області, попала під 

обстріл розвідувальна група, внаслідок чого отримав 

тяжкі поранення. Цього ж дня військовослужбовець 

помер в лікарні н.п. Щастя. 

  сержант 
ГУЛЬКО 

Олег Васильович 
09/02/1972 

07.07.14 з 06.00 до 07.00 під час проведення розвідки 

в районі н.п. Щастя Луганської області, попала під 

обстріл розвідувальна група, внаслідок чого отримав 

тяжкі поранення. Цього ж дня військовослужбовець 

помер в лікарні н.п. Щастя. 

08/07/2014 

  
капітан мед. 

служби 

ГЕРАСИМЧУК 

Дмитро Миколайович 
1985 р.н. 

08.07.14 14.15 загинув в результаті обстрілу з БМ-21 

базового табору механізованої бригади поблизу н.п. 

Весела Гора Луганської обл. 

  
старший 

сержант 

ФІЛІПЧУК 

Ігор Венедиктович 
31/05/1977 

08.07.14 14.15 загинув в результаті обстрілу з БМ-21 

базового табору механізованої бригади поблизу н.п. 

Весела Гора Луганської обл. 

  майор 
БАРАН 

Юрій Миколайович 
1968 р.н. 

08.07.14 о17.30 загинув в результаті снайперського 

обстрілу батальйону територіальної оборони поблизу 

н.п. Лисиче Амвросіївського р-ну, Донецької обл. 

09/07/2014 

  
молодший 

сержант 

МОСІЙЧУК 

Олег Валерійович 
1980 р.н. 

9.07.14 о 22.00 під час супроводження колони 

з боєприпасами підірвалася на фугасі БМП-2 в районі 

н.п. Червона Зоря, Донецької області. Внаслідок чого 

загинув. 

  сержант 
ВИСОЦЬКИЙ 

Павло Миколайович 
11/05/1980 

9.07.14 о 22.00 під час супроводження колони 

з боєприпасами підірвалася на фугасі БМП-2 в районі 

н.п. Червона Зоря, Донецької області. Внаслідок чого 

загинув. 

  солдат 
САВАНЧУК 

Віктор Юрійович 
12/11/1993 

09.07.14 о 23.40 під час проведення розвідки в районі 

н.п. Муратове Луганської області розвідувальна 

група потрапила у засідку. Під час обстрілу загинув. 

10/07/2014 

  сержант 
ЛЕСЬКІВ 

Андрій Ігорович 
02/11/1970 

10.07.14 орієнтовно з 04.30 по 07.00 сепаратистами 

був здійснений обстріл з БМ-21 «Град» в районі 

пункту пропуску Довжанський Луганської області. 

Внаслідок обстрілу загинув. 

  
старший 

солдат 

ПРОЦЬ 

Сергій 

Володимирович 

06/04/1994 

10.07.14 орієнтовно з 04.30 по 07.00 сепаратистами 

був здійснений обстріл з БМ-21 «Град» в районі 

пункту пропуску Довжанський Луганської області. 

Внаслідок обстрілу загинув. 



  солдат 
ЯРОСЛАВЦЕВ 

Василь Валентинович 
10/10/1980   

  солдат 

ЯКУБЕНКО  

Олександр 

Валерійович 

13/03/1975 
10.07.14 у період з 14.20 до 14.45 загинув під час 

обстрілу з мінометів та ЗУ-23-2 аеропорту Донецьк. 

11/07/2014 

  солдат 
ВОЛКОВ Олексій 

Віталійович 
24/05/1994 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля (пункт 

пропуску Должанський) Луганської області 

  солдат 
ГНАТУША 

Володимир Юрійович 
22/09/1990 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля (пункт 

пропуску Должанський) Луганської області 

  
старший 

сержант 

КРУК 

Олександр 

Олександрович 

15/05/1992 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля (пункт 

пропуску Должанський) Луганської області загинув 

  старшина 

ЛАДИЖЕНСЬКИЙ 

Олександр 

Васильович 

16/04/1978 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля (пункт 

пропуску Должанський) Луганської області 

  сержант 
ГОЛОТА  

Іван Іванович 
12/09/1985 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля (пункт 

пропуску Должанський) Луганської області 

  солдат 
БОЙКО 

Віктор Михайлович 
21/05/1978 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу  

БМ-21 базового табору в районі н.п.Зеленопілля 

(пункт пропуску Должанський) Луганської області 

  солдат 
ВОВК 

Василь Ярославович 
04/01/1991 

11.07.14 орієнтовно з 04.30 по 07.00 сепаратистами 

був здійснений обстріл з БМ-21 «Град» базового 

табору «Зеленопілля» в районі пункту пропуску 

Довжанський Луганської області. Внаслідок обстрілу 

загинув 

  
молодший 

сержант 

ЛУЩИК Віктор 

Федорович 
1979 р.н. 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  солдат 

ШПИРКО 

Володимир 

Михайлович 

1984 р.н. 
 

  солдат 

ВЕРБИЦЬКИЙ 

Володимир 

Володимирович 

1988 р.н. 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  
старший 

солдат 

ВИХОПЕНЬ Василь 

Ігорович 
1993 р.н. 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  
молодший 

сержант 

РУСНАК Микола 

Ігорович 
1975 р.н. 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  солдат 
КУНТИЙ Євгеній 

Олександрович 
1990 р.н. 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  солдат 
МИСИК Тарас 

Ігорович 
1984 р.н. 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  солдат 
БОРИС Ігор 

Володимирович 
1983 р.н. 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 



області 

  солдат 
БЕРЕЗА Іван-Віталій 

Володимирович 
1991 р.н. 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  
старший 

солдат 

ГОЛУБ 

Юрій Григорович 
1991 р.н. 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  солдат 
ЦІКАЛО 

Богдан Богданович 
1990 р.н. 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  рядовий 

ПОПОВИЧ 

Володимир 

Романович 

1985 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  
молодший 

сержант 

ДИШЕЛЬ 

Мар’ян Миронович 
1970 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  
старший 

солдат 

КОВАЛИК 

Василь Степанович 
1991 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  
молодший 

сержант 

КОЛТУН 

Володимир 

Михайлович 

1978 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  солдат 
ЛОГИН 

Михайло Романович 
1988 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  
молодший 

сержант 

КОСТІВ 

Юрій Миронович 
1989 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  солдат 
НАГОРНИЙ 

Юрій Васильович 
1978 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 

базового табору в районі н.п.Зеленопілля Луганської 

області 

  солдат 
ВАСИЛИХА 

Петро Степанович 
14/06/1991 

11.07.2014 з 19.30 по 19.40. В результаті 

снайперського обстрілу блокпосту на північній 

околиці н.п.Дворічча 

  
старшого 

солдата 

ІВАЩЕНКО Валерій 

Володимирович 
10/10/1992 

11.07.2014 з 12.00 по 12.30 підрозділ механізованої 

бригади потрапив у засідку в р-ні н.п 

Новоолександрівськ Луганської області 

  солдат 
ОЛІФЕРЧУК 

Юрій Леонтійович 
30/10/1992 

11.07.2014 з 12.00 по 12.30 підрозділ механізованої 

бригади потрапив у засідку в р-ні н.п 

Новоолександрівськ Луганської області 

  солдат 
КОСЕНКО 

Василь Сергійович 
03/06/1993 

11.07.2014 з 18.58 по 19.15 в результаті обстрілу 

зі стрілецької зброї блок посту північно-західніше 

н.п. Кутейніково, Донецької області. 

  
старший 

сержант 

КОСТЮЧЕНКО 

Олександр 

Андрійович 

22/09/1975 

Близько 20.00 11.07.2014 біля с. Панченково 

Свердловського району Луганської області 

в результаті спрацювання вибухового пристрою 

отримав смертельне поранення 

  солдат 
МИХАЙЛОВ  

Віталій Анатолійович 
30/10/1982 

Близько 20.00 11.07.2014 біля с. Панченково 

Свердловського району Луганської області 

в результаті спрацювання вибухового пристрою 

отримав смертельне поранення 

  солдат ПЛЮЩ   11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу БМ-21 



Михайло Вікторович базового табору в районі н.п. Зеленопілля (пункт 

пропуску Должанський) Луганської області отримав 

поранення, від отриманих травм помер 12.07.2014 в 

ОЛ м. Дніпропетровськ 

12/07/2014 

  солдат 

ВОЛКОВ 

Дмитро 

Володимирович 

20/06/1994 

00.25 12.07.2014 в результаті обстрілу реактивними 

артилерійськими снарядами в районі с. Поріччя 

Краснодонського району Луганської області 

  солдат 

САВЧЕНКО 

Анатолій 

Валентинович 

28/05/1993 

12.07.2014 в 01.10 в результаті обстрілу з БМ-21 

підрозділу бригади північніше околиці 

Червонопартизанська 

  солдат 
БЄЛОРУС 

Владислав Вікторович 
24/12/1992 

12.07.2014 о 10.20-10.40 в результаті мінометного 

обстрілу (пряме попадання в 2С3) на околиці с. 

Червона Зоря Шахтарського району Донецької 

області 

  
старший 

солдат 

КАЛАШНИК 

Микола 

Олександрович 

29/04/1989 

12.07.2014 о 10.20-10.40 в результаті мінометного 

обстрілу (пряме попадання в 2С3) на околиці с. 

Червона Зоря Шахтарського району Донецької 

області 

13/07/2014 

  сержант 

КОСТЮШКО 

Олександр 

Миколайович 

21/04/1974 

 

13.07.14 у період з 08.00 по 08.10 внаслідок обстрілу 

з мінометів та ПТРК опорного пункту РТГр 

військової частини А2167 поблизу н.п. Поріччя 

Луганської 

  
старший 

сержант 

ЄРОШЕНКА 

Сергій Миколайовича 
15/07/1974 

13.07.14 у період з 08.00 по 08.10 внаслідок обстрілу 

з мінометів та ПТРК опорного пункту РТГр 

військової частини А2167 поблизу н.п. Поріччя 

Луганської 

лейтенант 

МОРУГИЙ  

Андрій 

Миколайович 

17/11/1974 

13.07.14 о 08.55 під 

час мінометного 

обстрілу колони 

військової техніки 

в районі н.п. 

Калинове 

Донецької області 

  солдат 
МУРАВСЬКИЙ 

Сергій Сергійович 
08/06/1986 13.07.14 під час бою за аеропорт м. Луганськ 

  капітан 
БІЛОБРОВ 

Юрій Вікторович 
08/03/1994 13.07.14 під час бою за аеропорт м. Луганськ 

  сержант 
ДУСЬ 

Сергій Васильович 
13/01/1991 13.07.14 під час бою за аеропорт м. Луганськ 

  солдат 
ШУДРАВИЙ 

Андрій Степанович 
15/09/1989 

13.07.14 близько 18.00 внаслідок обстрілу БТГр 

військової частини отримав поранення, від 

отриманих ран помер 14.07.2014 

  солдат 
ГОЛОЗУБОВ 

Анатолій Анатолійович 
04/12/1969 14.07.2014 був застрілений при зміні на посту. 

14/07/2014 

  солдат 

НЕХАЙ  

Олександр 

Володимирович 

04/01/1979 
14.07.2014 загинув під час знешкодження 

протитанкової міни внаслідок її підриву. 

  солдат АБРАМЧУК 12/02/1988 14.07.14 о 12.05 під час переміщення в колоні 



Олександр Петрович в районі н.п. Черемшине Луганської області, 

пострілом ПТРК уражено САУ 2С1. 

  
молодший 

сержант 

ТРОХИМУК 

Юрій Васильович 
01/12/1988 

14.07.14 о 12.05 під час переміщення в колоні 

в районі н.п. Черемшине Луганської області, 

пострілом ПТРК уражено САУ 2С1 

  солдат 
КАНТОР 

Ігор Володимирович 
11/01/1987 

14.07.14 о 12.05 під час переміщення в колоні 

в районі н.п. Черемшине Луганської області, 

пострілом ПТРК уражено САУ 2С1 

  капітан 
САЛІПА 

Сергій Дмитрович 
05/06/1986 

14.07.14 близько 16.00 в районі н.п. Дмитрівка 

Донецької області загинув в результаті 

вогневого зіткнення з терористами. 

15/07/2014 

  
молодший 

лейтенант 

БОЙЧУН 

Юрій Олександрович 
23/08/1983 

15.07.14 о 00.15 поблизу н.п. Амвросіївка 

Донецької обл., загинув в результаті обстрілу 

підрозділу механізованої бригади з БМ-21. 

  старшина 
БРАТКО 

Олег Анатолійович 
06/03/1980 

15.07.14 о 00.15 поблизу н.п. Амвросіївка 

Донецької обл., загинув в результаті обстрілу 

підрозділу механізованої бригади з БМ-21. 

  старшина 

ВОРОБЙОВ 

Владислав 

Валентинович 

26/05/1973 

15.07.14 о 00.15 поблизу н.п. Амвросіївка 

Донецької обл., загинув в результаті обстрілу 

підрозділу механізованої бригади з БМ-21. 

  солдат 
ПАВЛУШ 

Сергій Валерійович 
1987 р.н. 

15.07.14 о 00.15 поблизу н.п. Амвросіївка 

Донецької обл., загинув в результаті обстрілу 

підрозділу механізованої бригади з БМ-21. 

  
старший 

сержант 

ГЛАДЧЕНКО 

Юрій Володимирович 
15/10/1979 

15.07.14 о 00.15 поблизу н.п. Провальне 

Донецької обл., загинув в результаті 

мінометного обстрілу опорного пункту 6 РТГр. 

  солдат 
СОКІРКО  

Анатолій Михайлович 
17/10/1989 

15.07.14 о 00.15 поблизу н.п. Провальне 

Донецької обл., загинув в результаті 

мінометного обстрілу опорного пункту 6 РТГр. 

  майор 

МАЙБОРОДА 

Дмитро 

Олександрович 

Герой України 

(посмертно) 

17/04/1980 

Як командир екіпажу літака АН-26 з травня 

по липень 2014 року виконав 35 бойових 

вильотів для перевезення військових, 

озброєння, матеріально-технічних засобів в зону 

АТО, проводив евакуацію поранених та хворих. 

Майор Майборода загинув 14 липня 

у Краснодонському районі Луганської області, 

коли його літак підбили ракетою «повітря-

повітря». Він до останнього намагався керувати 

повітряним судном, що дозволило іншим 

членам екіпажу евакуюватися. 

Похований на Алеї Слави Центрального 

кладовища Вінниці. 

  майор 
ШКАРБУН Дмитро 

Павлович 
25/07/1977 

14.07.2014 під час виконання спец. завдання 

з перевезення військової техніки та вантажу 

по визначеному маршруту в районі міста 

Краснодон Луганської області був збитий літак 

Ан-26 

  
старший 

сержант 

АЛЕКСЄЄВ 

Микола Васильович 
03/09/1983 

15.07.14 о 15.30 поблизу н.п. Краснодон 

Луганської обл., попав в під мінометний обстріл 

в результаті чого загинув. 

  молодший КАРАВАЙСЬКИЙ 02/12/1990 15.07.14 о 15.30 поблизу н.п. Краснодон 



сержант Богдан Ігорович Луганської обл., попав в під мінометний обстріл 

в результаті чого загинув. 

  
старший 

солдат 

БЕНДЕРОВ 

Максим Васильович 
06/04/1990 

15.07.14 о 15.30 поблизу н.п. Краснодон 

Луганської обл., попав в під мінометний обстріл 

в результаті чого загинув. 

  солдат 

РЯБИЙ 

Дмитро 

Володимирович 

08/11/1992 

15.07.14 о 15.30 поблизу н.п. Краснодон 

Луганської обл., попав в під мінометний обстріл 

в результаті чого загинув. 

  солдат 

МОЙСЕЄВ 

Станіслав 

Анатолійович 

17/03/1993 

15.07.14 о 15.30 поблизу н.п. Краснодон 

Луганської обл., попав в під мінометний обстріл 

в результаті чого загинув. 

  солдат 
МАРКОВ  

Іван Анатолійович 
31/05/1993 

15.07.14 о 15.30 поблизу н.п. Краснодон 

Луганської обл., попав в під мінометний обстріл 

в результаті чого загинув. 

  солдат 
ВЕРБОВИЙ 

Максим Вікторович 
19/07/1991 

15.07.14 о 15.30 поблизу н.п. Краснодон 

Луганської обл., попав в під мінометний обстріл 

в результаті чого загинув. 

16/07/2014 

  
молодший 

сержант 

МАЙДАНЮК Андрій 

Владиславович 
  

15.07.14 о 00.15 поблизу н.п. Провальне 

Донецької обл., загинув в результаті 

мінометного обстрілу опорного пункту 6 РТГр. 

  
старший 

лейтенант 

НОВАК Василь 

Васильович 
  

16.07.14 о 09.30 — 10.20 загинув внаслідок 

атаки бойовиків на опорний пункт в районі н.п. 

Маринівка, Донецької області 

    
ШУМ Віталій 

Олександрович 
  

15.07.14 о 00.15 поблизу н.п. Провальне 

Донецької обл., загинув в результаті 

мінометного обстрілу опорного пункту 6 РТГр. 

  
старший 

солдат 

КРАТКО 

Роман Зіновійович 
12/06/1905 

11.07.14 з 04.30 по 07.00 в наслідок обстрілу 

БМ-21 базового табору в районі н.п.Зеленопілля 

(пункт пропуску Должанський) Луганської 

області отримав поранення помер 16.07.2014 

  старшина 
ГАРКАВЕНКО  

Віктор Олександрович 
11/03/1985 Помер від отриманих травм 

17/07/2014 

  солдат 
КОСТИРКО 

Андрій Іванович 
13/12/1990 

17.07.14 близько 14.00 під час обстрілу 

аеропорту загинув. 

  
молодший 

сержант 

ГРИГОРЕНКО Дмитро 

Андрійович 
14/10/1992 

17.07.14 помер в Донецькому опіковому центрі 

від ран , які отримав під час мінометного 

обстрілу 12.07.14 з 14.20 до 16.30 аеропорту 

Донецька. 

  солдат 
БАРСЬКИЙ Олег 

Миколайович 
14/06/1976 

17.07.14 з 18.17 по 21.30 під час обстрілу 

з мінометів аеромобільної бригади в районі н.п. 

Маринівка Донецької області 

18/07/2014 

  
молодший 

сержант 

ЧУБАТЕНКО Руслан 

Валерійович 
19/08/1991 18.07.2014 загинув під час обстрілу з БМ 21 

  солдат 
БЄГІУ  

Дениса Олександровича 
08.12.94 р.н. 

18.07.14 о 18.00 загинув внаслідок обстрілу 

з мінометів, який вівся невстановленими 

особами по блокпосту 

  солдат 
СИРОТА Олександр 

Миколайович 
04/07/1990 

19.07.2014 помер від отриманих напередодні 

поранень у 61 ВМГ 

  старшина БОЙКО Віктор 14/08/1974 18.07.2014 помер від отриманих напередодні 



Анатолійович поранень 

19/07/2014 

  капітан 
БІЛОКОБИЛЬСЬКИЙ 

Сергій Михайлович 
23/01/1983 

19.07.14 з 13.45 до 14.50 загинув під час 

здійснення артилерійського обстрілу 

сепаратистами опорного пункту в районі н.п. 

Дібрівка Донецької області. 

  
старший 

лейтенант 

ЮРЧЕНКО Олександр 

Олегович. 
1971 р.н. 

19.07.14 о 11.20 загинув під час обстрілу з БМ-

21 колони. 

  
старший 

лейтенант 

ЧОРНОУС Володимир 

Михайлович 
1988 р.н. 

19.07.14 загинув під час бою в ході ведення 

спеціальних дій у секторі «А». 

  лейтенант 
САВЧЕНКО Максим 

Сергійович 
1989 р.н. 

19.07.14 в період з 09.10 до 19.00 під час 

проведення антитерористичної операції у складі 

штурмової групи по знищенню бойовиків 

в районі м. Лисичанськ Луганської області 

в ході ведення бою загинув. 

  сержант 
ПУШАНКО Артур 

Олегович 
30/12/1993 

19.07.14 в період з 09.10 до 19.00 під час 

проведення антитерористичної операції у складі 

штурмової групи по знищенню бойовиків 

в районі м. Лисичанськ Луганської області 

в ході ведення бою загинув. 

  солдат ЛЯПІН Юрій Олегович 17/05/1995 

19.07.14 в період з 09.10 до 19.00 під час 

проведення антитерористичної операції у складі 

штурмової групи по знищенню бойовиків 

в районі м. Лисичанськ Луганської області 

в ході ведення бою загинув. 

  
старший 

солдат 

БУРЛАК Микола 

Михайлович 
09/04/1987 

19.07.14 в період з 09.10 до 19.00 під час 

проведення антитерористичної операції у складі 

штурмової групи по знищенню бойовиків 

в районі м. Лисичанськ Луганської області 

в ході ведення бою загинув. 

    
ДЗЕХ Олександр 

Віталійович 
    

  солдат 

КЛИМ 

Олег Іванович 

28/06/1978 

19.07.14 в період з 09.10 до 19.00 під час 

проведення антитерористичної операції у складі 

штурмової групи по знищенню бойовиків 

в районі м. Лисичанськ Луганської області 

в ході ведення бою загинув. 

20/07/2014 

  
старший 

сержант 

ВАСИЛИШИН Андрій 

Дмитрович 
27.07.21984 

20.07.14 о 20.00 в результаті обстрілу 

розвідувальної групи поблизу м. Луганськ 

  
старший 

солдат 

ІЛЬЧУК Павло 

Миколайович 
02/08/1991 

20.07.14 о 20.00 в результаті обстрілу 

розвідувальної групи поблизу м. Луганськ 

21/07/2014 

  солдат 
ТОМА 

Геннадій Леонідович 
  

21.07.14 в ході спеціальних дій поблизу м. 

Луганськ 

  солдат 
МИХАЙЛОВ  

Олег Миколайович 
  

21.07.14 в ході спеціальних дій поблизу м. 

Луганськ 

  солдат 
КАРПЕНКО Сергій 

Миколайович 
10/10/1979 

21.07.14 в ході спеціальних дій поблизу м. 

Луганськ 

  солдат 
НЕТРУНЕНКО Артем 

Віталійович 
07/10/1989 

21.07.14 в ході спеціальних дій поблизу м. 

Луганськ 

  старший ВОЛОШИН Ігор 17/11/1985 21.07.14 о 19.40 в результаті підриву автомобіля 



сержант Анатолійович на блокпосту 

  сержант 
КРИВСУН Юрій 

Олександрович 
22/09/1972 

21.07.14 о 19.40 в результаті підриву автомобіля 

на блокпосту 

  
старший 

солдат 

ЗАГОРОДНІЙ 

Олександр Сергійович 
18/04/1964 

21.07.14 о 19.40 в результаті підриву автомобіля 

на блокпосту 

  
старший 

сержант 

БУШ Констянтин 

Олександрович 
24/09/1969 

21.07.14 о 19.40 в результаті підриву автомобіля 

на блокпосту 

  солдат 
КАЛАЯНОВ 

Олександр Івнович 
28/10/1993 

21.07.14 о 19.40 в результаті підриву автомобіля 

на блокпосту 

  солдат 
ЛІХАЧОВ  

Сергій Володимирович 
1992 

21.07.2014 під час обстрілу військової частини 

поблизу н.п. Авдіївка 

  
старший 

солдат 

САВЧЕНКО  

Олександр Юрійович 
1992 

22.07.14 в ночі під час виконання бойового 

завдання в зоні проведення АТО у Донецькій 

області, внаслідок мінометного обстрілу 

  солдат 
ВАСЬКАЛО  

Роман Вікторович 
03/12/1988 

22.07.14 в ночі під час виконання бойового 

завдання в зоні проведення АТО у Донецькій 

області, внаслідок мінометного обстрілу 

  майор 
МАЙСТЕРЮК Роман 

Андрійович 
23/11/1971 

21.07.14 о 13.30 загинув в ході бойових дій 

поблизу н.п. Нелеповка 

  солдат 
ІБРАГІМОВ 

Фаріз Расім-огли 
11/09/1989 

21.07.14 о 13.30 загинув в ході бойових дій 

поблизу н.п. Нелеповка 

  солдат 
ЮДЕНКО 

Євгеній Анатолійович 
20/01/1987 21.07.14 загинув в ході бою поблизу н.п. Пески 

  солдат 
СИНЕЛЬНИК  

Федір Станіславович 
27/05/1986 21.07.14 загинув в ході бою поблизу н.п. Пески 

  сержант 
ЧИГРИН  

Олександр Іванович 
02/09/1993 

20 — 21.07.14 під час виконання бойового 

завдання в зоні проведення АТО загинули від 

вогнепальних поранень 

  солдат 
ГАЛАЙ  

Андрій Миколайович 
10/12/1993 

20 — 21.07.14 під час виконання бойового 

завдання в зоні проведення АТО загинули від 

вогнепальних поранень 

  
молодший 

сержант 

КРАВЧЕНКО 

Юрій Вікторович 
18/03/1964   

  солдат 
СТРИЖЕНКО 

Артем Олегович 
28/10/1993 

21.07.14 в ході ведення бойових дій 

штурмовими загонами 

22/07/2014 

  солдат 
ШИШКО  

Олександр Сергійович 
04/09/1985 

22.07.14 о 09.30 помер від поранень, отриманих 

під час обстрілу бойовиками у ВМКЦ 

Північного регіону 

  капітан 

ЛАВРЕНКО  

Олександр 

Миколайович 

1983 22.07.14 загинув. 

  солдат 
ЛІХАЧОВ Сергій 

Вадимович 
    

  солдат 
КУЛЯГІН  

Андрій Олександрович 
03/09/1992 

 

  солдат 

ВОХРОМЄЄВ  

Олександр 

Миколайович 

09/10/1973 22.07.14 загинув. 

23/07/2014 

  старший ХОЛО Ігор 1992 р.н. 23.07.14 помер у ВМКЦ Північного регіону від 



лейтенант Миколайович отриманих поранень, які отримав 19.07.14 в 

період з 09.10 до 19.00 під час проведення ОТО 

у складі штурмової групи по знищенню 

бойовиків в р-ні м. Лисичанськ. 

  солдат 
ГОНЧАРЕНКО  

Михайло Андрійович 
19/02/1991 

23.07.2014 з 12.15 до 12.50 помер в результаті 

обстрілу блокпосту зі стрілецької зброї. 

  солдат 
КРАКОВЕЦЬКИЙ 

Роман Васильович 
25/07/1991 

23.07.14 о 22.00 загинув в результаті підриву 

БРДМ на фугасі в районі н.п. Амвросіївка 

Донецької обл. 

  підполковник 
СПАСЬОНОВ 

Василь Володимирович 
08/01/1975 

23.07.14 в наслідок тяжкого осколкового 

поранення в районі н.п. Лисичанськ Луганської 

області 

  
молодший 

сержант 

ОРЛОВ 

Олег Юрійович 
28/09/1991 

23.07.14 близько 22.15 під час артилерійського 

обстрілу вогневої позиції в районі н.п. Червона 

Зоря Луганської області 

  солдат 

ВАРФОЛОМЄЄВ 

Володимир 

Олександрович 

15/07/1984 21.07.14 в ході бою поблизу н.п. Пески 

  солдат 
КАРБІВНИЧИЙ  

Сергій Васильовича 
16/09/1980 

23.07.14 о 22.00 в результаті артилерійського 

обстрілу ТПУ в районі н.п. Амвросіївка 

Донецької обл. загинув 

24/07/2014 

  
старший 

солдат 

БЕРЕСТЕНКО 

Ігор Петрович 
27/08/1990 24.07.14 загинув. 

  солдат 
КАРАЧЕНЦЕВ  

Олександр Юрійович 
27/08/1987 24.07.14 загинув. 

  солдат 

ГРИГОРОВИЧ 

Олександр 

Валентинович 

02/04/1979 24.07.14 загинув. 

  солдат 
ЛЕЙБА 

Павло Радович 
1995 24.07.14 загинув. 

  капітан 
РОКИЦЬКИЙ  

Сергій Дмитрович 
08/09/1980 24.07.14 загинув. 

  сержант 
ЧЕРКАСОВ  

Володимир Юрійович 
03/06/1989 24.07.14 помер у ВМКЦ Північного регіону. 

  сержант 
КОБЕРНЮК 

Василь Іванович 
11/10/1983 24.07.14 загинув. 

  сержант 
ЧАБАН 

Андрій Олександрович 
31/01/1988 24.07.14 загинув. 

  солдат 
ЯКИМЧУК 

Тарас Володимирович 
11/10/1993 24.07.14 загинув. 

  
старший 

прапорщик 

КУЧЕРЕНКО 

Олександр 

Миколайович 

05/04/1982 24.07.14 загинув. 

25/07/2014 

  капітан 
ГЕОРГІЄВ Дмитро 

В’ячеславович 
17/08/1977 25.07.14 загинув. 

  солдат 

САВЧУК  

Григорій 

Пантелеймонович 

1978 р.н. 

17.07.14 був поранений. 25.07.2014 помер 

у результаті отриманої тупої ЧМТ у ВМКЦ 

Північного регіону. 

  прапорщик 
ЛАЗЕНКО Сергія 

Васильовича 
08/10/1968 

 



  
молодший 

лейтенант 

ГАРМАТІЙ Володимир 

Михайлович 
04.08.1992 

25 липня 2014 року, під час обстрілу в районі 

виконання завдань 

  прапорщик 
ЛОЗЕНКО Сергій 

Валентинович 
08/10/1968 25.07.14 загинув. 

26/07/2014 

  солдат 
ПОВХ 

Микола Іванович 
05/06/1993 

26.07.14, під час снайперського обстрілу, 

в районі виконання завдань 

  
молодший 

сержант 

КУЛАНЕВИЧ 

Станіслав Андрійович 
    

27/07/2014 

  солдат 
РИМАР  

Ігор Віталійович 
  

вогнепальна вибухово-осколкова травма голови 

з пошкодженням кісток черепа і тканини 

головного мозку, у полі біля с. Георгіївка (після 

вибуху снаряду) 

  солдат 
АЛІЄВ 

ІОЛЧУ-АФІ-ОГЛИ 
05/11/1964 

27.07.14 р., вогнепальна вибухова травма 

з ампутацією лівої руки, у полі біля с. Георгіївка 

(після вибуху снаряду) 

  солдат 
МЕНЮК  

Станіслав Петрович 
02/02/1991 

27.07.14 р., вогнепальна вибухова травма 

з пошкодженням кісток черепа і тканини 

головного мозку, у полі біля с. Георгіївка (після 

вибуху снаряду) 

  солдат 
КУЛІШ  

Іван Володимирович 
21/07/1964 

27.07.14 р., вогнепальна вибухова травма, 

осколкове поранення живота з пошкодженням 

внутрішніх органів, у полі біля с. Георгіївка 

після вибуху снаряду 

  солдат 
КВАЧ  

Орест Арсенович 
23/07/1991 

27.07.14, вогнепальна вибухова травма голови 

з руйнуванням голови і головного мозку, у полі 

біля с. Георгіївка (після вибуху снаряду) 

  солдат 
КОВРИГА  

Сергій Володимирович 
  

вогнепальна вибухова осколкова травма грудної 

клітини з пошкодженням внутрішніх органів, 

у полі біля с. Георгіївка (після вибуху снаряду) 

  солдат 
ВЕРБОВИЙ 

Михайло Вікторович 
23/02/1993 

27.07.14 р., вогнепальна вибухова травма 

з пошкодженням серця, у полі біля с. Георгіївка 

(після вибуху снаряду) 

  солдат 
ДАВИДЧУК Олександр 

Васильович 
06/10/1966 

27.07.14 р., вогнепальне вибухове осколкове 

поранення грудної клітини з пошкодженням 

внутрішніх органів та аорти, у полі біля с. 

Георгіївка (після вибуху снаряду) 

  солдат ТИПОЛЬСЬКИЙ Павло     

    
БОЙКО  

Віталій Васильович 
24/07/1973 

вогнепальна вибухова травма з осколковим 

пораненням голови і пошкодженням головного 

мозку, у полі біля с. Георгіївка (після вибуху 

снаряду) 

  
старший 

сержант 

ШОСТАК Сергій 

Олександрович 
28/06/1972 

вогнепальна вибухова травма, осколкове 

поранення лівої гомілки з пошкодженням кісток 

і судин, у полі біля с. Георгіївка (після вибуху 

снаряду) 

  солдат БІЛОУШЕНКО С.О. 19/02/1993 

27.07.2014 року в період з 17.30 години до 18.30 

години в ході  

проведення антитерористичної операції у складі 

штурмової групи по знищенню бойовиків 

на блокпосту поблизу м. Торез Донецької 



області 

  солдат БАТЮК В.Є. 13/02/1979 
27.07.14 в ході ведення ударно-штурмових дій 

біля н.п. Саур-Могила 

  солдат ВАСИЛЕНКО О.В. 01/12/1994 

27.07.2014 року в період з 17.30 години до 18.30 

години в ході  

проведення антитерористичної операції у складі 

штурмової групи по знищенню бойовиків 

на блокпосту поблизу м. Торез Донецької 

області 

  
старший 

солдат 
ГАВРИЛЮК С.Є. 15/06/1991 

27.07.14 в ході ведення ударно-штурмових дій 

біля н.п. Саур-Могила 

  солдат 
МАКСИМЧУК 

Станіслав Вікторович 
15/06/1995 

28.07.14 о 23.00 в ході пошуково-ударних дій 

в районі н.п. Степанівка 

  
старший 

лейтенант 
КУЦЕНКО М.О. 23/09/1992 

26.07.14 о 17.30 в ході ведення спеціальних 

бойових дій біля н.п. Лутугіно 

  рядовий 

ОСНОВА 

Олександр 

Володимирович 

01/09/1983 
27.07.14 загинув від вогнепального поранення 

голови 

28/07/2014 

  сержант ТРОФИМОВ Є.Ю. 12/03/1993 

28.07.14 близько 09.40 під час супроводу 

колони з тилового пункту управління 

до командного пункту військової частини 

в районі с. Дібровка Донецької області 

незаконними збройними формуваннями був 

здійснений напад на колону, внаслідок чого 

зав’язався бій 

  солдат ОСТЯК В.Ю. 04/10/1976 

28.07.14 близько 09.40 під час супроводу 

колони з тилового пункту управління 

до командного пункту військової частини 

в районі с. Дібровка Донецької області 

незаконними збройними формуваннями був 

здійснений напад на колону, внаслідок чого 

зав’язався бій 

  лейтенант 
КОРОБЕНКОВ 

Олексій Олександрович 
22/08/1990 

28.07.14 о 01.00 під час обстрілу колони 

в районі кургану Савур-Могила Донецької 

області 

  мол. ссержант 
ВАСИЛЕЦЬ 

Олександр Кузьмич 
08/05/1978 

28.07.14 о 22.00-22.20 підчас мінометного 

обстрілу в районі ПП «Червонопартизанськ» 

Луганської області 

  солдат 
ТИМОЩУК 

Іван Вікторович 
23/09/1988 

28.07.14 о 23.00 в ході пошуково-ударних дій 

в районі н.п. Степанівка 

  солдат 
ОВЕРЧУК 

Дмитро Вікторович 
07/06/1992 

28.07.14 о 23.00 в ході пошуково-ударних дій 

в районі н.п. Степанівка 

  капітан 
РОМАНЧУК  

Анатолій Михайлович 
17/01/1981 

27.07.2014 загинув у м. Сніжне, Донецької 

обл. в результаті поранення грудної клітини 

та живота. 

  
старший 

солдат 

СЛОБОДЯНИК Вадим 

Павлович 
20/08/1978 

28.07.14 о 23.00 в ході пошуково-ударних дій 

в районі н.п. Степанівка 

  капітан 
ШУЛІКОВ  

Сергій Вікторович 
11/05/1983 

28.07.2014 року в період з 09.00 години до 09.50 

години в ході  

проведення антитерористичної операції під час 

здійснення розвідки розвідувальним загоном 

поблизу м. Шахтарськ Донецької області колона 



потрапила під мінометний обстріл. 

  
старший 

сержант 

КНИШ  

Олександр 

Олександрович 

06/10/1982 

28.07.2014 року в період з 14.30 години до 20.30 

години в ході  

проведення антитерористичної операції у складі 

сил батальйонно-тактичної групи бригади 

по знищенню бойовиків поблизу м. Шахтарськ 

Донецької  

області колона техніки потрапила під 

мінометний обстріл. 

29/07/2014 

  солдат 
ПІДЛУБНИЙ  

Віталій Миколайович 
12/12/1983 

Помер в шпиталі від раніше отриманих ран 

(09.07.2014) 

  
старший 

лейтенант 

РОДИЧ  

Андрій Ігорович 
05/03/1988 Під час обстрілу 

  солдат 

САІПОВ  

Кудайназар 

Алімбайович 

1979 р.н. 

29.07.2014 загинув від вогнепальних поранень 

грудної клітини та живота у м. Щастя, 

Луганської обл. 

  капітан 
АНДРЕЄНКО  

Кирило Леонідович 
05/06/1988 

Загину в ході пошуково-ударних дій в зоні 

АТО. 

  старшина 
ШЕРШЕНЬ Андрій 

Олексійович 
22/08/1981 

Загину в ході пошуково-ударних дій в зоні 

АТО. 

  сержант 
БУЗУЛЯК  

Анатолій Віталійович 
29/11/1986 

Загину в ході пошуково-ударних дій в зоні 

АТО. 

  
старший 

солдат 

ПАНКОВ Лев 

Миколайович 
    

  сержант 
ШИМЧИК Ярослав 

Володимирович 
07/06/1992 

Загину в ході пошуково-ударних дій в зоні 

АТО. 

  підполковник 
ЛИСЕНКО  

Сергій Петрович 
10/09/1977 

Загину в ході пошуково-ударних дій в зоні 

АТО. 

  старшина 
ГЛОБЕНКО  

Олексій Іванович 
09/05/1988 

Загину в ході пошуково-ударних дій в зоні 

АТО. 

30/07/2014 

  майор 
ДЕРКАЧ 

Сергій Павлович 
1973 р.н. 

30.07.14 в результаті підриву на фугасі 

автомобіля ГАЗ-66 

  сержант МОІСЕЄНКО В.М.   
30.07.14 в результаті підриву на фугасі 

автомобіля ГАЗ-66 

  капітан 
БАЛОГ Василь 

Васильович 
1981 р.н. 

30.07.14 в результаті артилерійського обстрілу 

в районі н.п. Весела Тарасівка, Луганської 

області. 

  капітан 
КОРНЄВ Володимир 

Вікторович 
1982 р.н. 

30.07.14 в результаті артилерійського обстрілу 

в районі н.п. Весела Тарасівка, Луганської 

області. 

  ст. лейтенант 
МАКАРЯН 

Євген Валерійович 
27/06/1986 

Цівільний шлюб: Вагітна дружина 

Батько: Макарян валерій Овікович 1958 р.н., 

Мати: Макарян Людмила Михайлівна 1956 р.н. 

Адреса: м. Одеса, вул. Промислова 22, кв. 16 

  
старший 

солдат 

НІКІТІН  

Ростислав Олегович 
29/03/1994   

  солдат 
ПОСОХОВ  

Дмитро Вікторович 
27/04/1990   

  солдат 
ШУЛЬГА  

Андрій Олександрович 
22/07/1993   



  
старший 

солдат 

БРУЙ 

Микола Віталійович 
06/03/1986   

  солдат 
КОВАЛЬ  

Юрій Миколайович 
17/01/1980   

  
молодший 

сержант 

ІВАНОВ Віталій 

Олександрович 
19/11/1991   

31/07/2014 

  
старший 

солдат 

БАБЮК 

Віктор Ярославович 
24/09/1984 

31.07.14 близько 07.00 під час обстрілу 

зі стрілецької зброї підрозділу бригади в районі  

н.п. Шахтарськ Донецької області 

  солдат ЧІКАЛ Ю.Д. 21.02.1983 
31.07.14 близько 13.50 під час обстрілу з БМ-21 

аеропорту Луганськ 

  солдат СОЧЕВ О.Л. 1978 

31.07.14 близько 15.00 під час мінометного 

обстрілу БТГр бригади в районі н.п. Контарне 

Донецької області 

  сержант СИМОНЕНКО Д.М. 1990 

31.07.14 близько 15.00 під час мінометного 

обстрілу БТГр бригади в районі н.п. Контарне 

Донецької області 

  
старший 

лейтенант 
ГРАДИЦЬКИЙ В.М. 23/05/1905 

31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

  сержант ЖУКОВ А.В. 1985 
31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

  сержант 
МАТУСЕВИЧ  

Віталій Олегович 
1986 

31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

  
молодший 

сержант 
ІВАНОВ В.О. 1991 

31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

  
старший 

солдат 
НІКІТІН Р.О. 1994 

31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

  
старший 

солдат 
АКІМОВ Д.А. 1991 

31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

  
старший 

солдат 
БРИГІНЕЦЬ О.В. 1983 

31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

  
старший 

солдат 
КАМІНСЬКИЙ А.О. 1987 

31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

  
старший 

солдат 

ГОРДІЄНКО Віталій 

Олегович 
1985 

31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

  солдат ПОСОХОВ Д.В. 1990 
31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

  
Старший 

лейтенант 

ФЕДОРЯКА Петро 

Вікторович 
    

  солдат КОВТУН С.Г. 1986 
31.07.14 о 10.15 загинув в районі виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

01/08/2014 

  сержант 
ЯНЧУК Володимир 

Степанович 
16/07/1970 

10.07.14 у період з 10.00 до 10.30 під час 

обстрілу розвідувальної групи в районі н.п. 

Карлівка Донецької області отримав 

поранення. 01.08.14 від отриманих поранень 

помер у ГВМКЦ 

  солдат 
ТОЛКІН Володимир 

Миколайович 
19/07/1985 

10.07.14 у період з 10.00 до 10.30 під час 

обстрілу розвідувальної групи в районі н.п. 

Карлівка Донецької області отримав 



поранення. 01.08.14 від отриманих поранень 

помер. 

  солдат 
ДРОНГОВСЬКИЙ 

Костянтин Леонідович 
10/02/1984   

  капітан 
ЗАДОРОЖНІЙ  

Андрій Володимирович 
13/06/1978 Підрив на міні та перекидання ГАЗ 66 

  сержант 
КАЛУШ Руслан 

Петрович 
01/12/1978 Підрив на міні та перекидання ГАЗ 66 

  
молодший 

сержант 

КУРОЧКА  

Андрій Іванович 
23/06/1976 Підрив на міні та перекидання ГАЗ 66 

  
старший 

солдат 

ДАРМОФАЛ Сергій 

Миколайович 
25/05/1991 Підрив на міні та перекидання ГАЗ 66 

  
старший 

солдат 

КУШНІР  

Сергій Олександрович 
29/08/1984 Підрив на міні та перекидання ГАЗ 66 

  
старший 

солдат 

КОТЕЛЬЧУК Михайло 

Володимирович 
06/11/1985 Підрив на міні та перекидання ГАЗ 66 

  солдат 
АБРАМОВ Роман 

Вікторович 
16/08/1986 Під час мінометного обстрілу 

  
молодший 

лейтенант 

ПІДПЛЕТЬКО  

Максим Олегович 
29/01/1991 Під час звільнення н.п. Красногорівка 

02/08/2014 

  
старший 

лейтенант 

КАКАЛЮК Олександр 

Валентинович 
1976 Загинув під час бою в районі н.п. Шахтарськ 

  
молодший 

сержант 

ДУБОВ  

Ігор Леонідович 
20/02/1973 Загинув під час бою в районі н.п. Шахтарськ 

  солдат КУДІНОВ О.К. 1991 Загинув під час бою в районі н.п. Шахтарськ 

03/08/2014 

  солдат 
КІШ Станіслав 

Іванович 
02/05/1995 

03.08.14 о 15.07 внаслідок обстрілу 

сепаратистами з БМ-21 опорного пункту 

бригади в районі н.п. Новоганівка Луганської 

області 

  солдат 
ШПІГАНЄВИЧ  

Тарас Анатолійович 
16/06/1994 

27.07.2014 року в ході проведення АТО у складі 

штурмової групи по знищенню бойовиків 

на блокпосту поблизу м. Торез Донецької 

області отримав поранення, від отриманих ран 

помер. 

  капітан 
Наглюк Роман 

Михайлович 
14/03/1986 

3 серпня 2014 року, під час обстрілу в районі 

виконання завдань (н.п. Волнухіно) 

  
старший 

солдат 

НАГОРНИЙ 

Сергій Миколайович 
17/09/1991   

  солдат 
МЕДУШЕВСЬКИЙ 

Віталій Зененович 
21/05/1974 

03.08.2014 року під час мінування дороги 

в наслідок кульового поранення в голову 

  майор 

КРИВОНОСОВ 

Сергій Сергійович 

Герой України 

(посмертно) 

26.061978 

Очолював зведений підрозділ ротної тактичної 

групи, яка охороняла державний кордон 

з Росією в районі населеного пункту Дякове 

Донецької області. Майор 79-ї окремої 

аеромобільної бригади Збройних Сил України 

загинув 4 серпня під час обстрілу з системи 

«Град» позицій українських військових. Він 

прикрив собою підлеглих, коли ракета влучила 

у бліндаж, і тим самим врятував їм життя. 

  солдат БУТРИК 09/10/1981 04.08.14 під час бойових дій в зоні АТО 



Віктор Іванович 

  солдат 
ВЛАСЮК Роман 

Васильович 
20/08/1989   

  капітан ПЛОХОЙ А.В. 26/06/1983 
03.08.14 в районі виконання завдань в зоні 

проведення АТО 

  сержант 
МАНСУРОВ  

Андрій Сергійович 
10/07/1989   

04/08/2014 

  
старший 

солдат 

СВИНЧУК Олександр 

Юрійович 
  

04.08.2014 з 16.10 до 16.20 під час обстрілу 

базового табору н.п. Березове Донецької обл. 

загинув один військовослужбовець, дані 

уточнюються. Помер у 61 ВМГ 

  мол. сержант 
КУТОВИЙ 

Вадим Борисович 
03/09/1986   

  солдат БІЛЕЦЬКИЙ Д.Ю. 09/09/1994 

01.08.14 в ході бою поблизу н.п. Шахтарськ був 

поранений та захоплений в полон бойовиками, 

в полоні помер. 

  підполковник 
СЕНЧЕВ  

Сергій Олексійович 
08/07/1973   

05/08/2014 

  
старший 

лейтенант 
РУДНЄВ А.В. 1983 

Близько 04.00 в ході виконання бойового 

завдання в районі н.п. Орлово-Іванівка 

Донецької області підрозділ бригади потрапив 

у засідку сепаратистів, внаслідок обстрілів 

з танків загинув. 

  мол. сержант 
РУСЄВ  

Сергій В’ячеславович 
04/10/1993 

Близько 04.00 в ході виконання бойового 

завдання в районі н.п. Орлово-Іванівка 

Донецької області підрозділ бригади потрапив 

у засідку сепаратистів, внаслідок обстрілів 

з танків загинув. 

  ст. солдат 
МІЩЕНКО  

Максим Юрійович 
08/09/1995 

Близько 04.00 в ході виконання бойового 

завдання в районі н.п. Орлово-Іванівка 

Донецької області підрозділ бригади потрапив 

у засідку сепаратистів, внаслідок обстрілів 

з танків загинув. 

  ст. солдат 
МЕЛЬНИКОВ  

Віктор Валерійович 
14/01/1992 

Близько 04.00 в ході виконання бойового 

завдання в районі н.п. Орлово-Іванівка 

Донецької області підрозділ бригади потрапив 

у засідку сепаратистів, внаслідок обстрілів 

з танків загинув. 

  солдат 
МОРОЗЮК  

В’ячеслав Юрійович 
06/03/1994 

Близько 04.00 в ході виконання бойового 

завдання в районі н.п. Орлово-Іванівка 

Донецької області підрозділ бригади потрапив 

у засідку сепаратистів, внаслідок обстрілів 

з танків загинув. 

  солдат 
ЛАЩЕНКО  

Максим Сергійович 
17/12/1987 

Близько 04.00 в ході виконання бойового 

завдання в районі н.п. Орлово-Іванівка 

Донецької області підрозділ бригади потрапив 

у засідку сепаратистів, внаслідок обстрілів 

з танків загинув. 

  солдат 
ЛАЩЕНКО  

Артем Сергійович 
17/12/1987 

Близько 04.00 в ході виконання бойового 

завдання в районі н.п. Орлово-Іванівка 

Донецької області підрозділ бригади потрапив 



у засідку сепаратистів, внаслідок обстрілів 

з танків загинув. 

  солдат 
ПРІМЕНКО 

Юрій Володимирович 
25.11.1983 

В ході штурмових дій підрозділами бригади 

в районі н.п. Шахтарськ Донецької області 

загинув. 

  
старший 

солдат 

ПОЛІЩУК Володимир 

Сергійович 
12.06.1985 

В ході пошуково-ударних дій підрозділами 

бригади в районі н.п. Саур-Могила загинув. 

  солдат 
ПРИЙМАК  

Віктор Миколайович 
  

Під час обстрілу з БМ-21 підрозділів бригади 

в районі н.п. Степанівка Луганської області 

з боку РФ загинув. 

  
старший 

прапорщик 

КОРЕНІВСЬКИЙ 

Сергій Петрович 
24/04/1981 

Під час обстрілу з БМ-21 підрозділів бригади 

в районі аеродрому Луганськ загинув. 

  
старший 

прапорщик 

РЕГОТУН Олег 

Петрович 
10/09/1976 

Під час обстрілу з БМ-21 підрозділів бригади 

в районі аеродрому Луганськ загинув. 

06/08/2014 

    

ШЕСТОПАЛ 

Володимир 

Володимирович 

1979 р.н. Під час мінометного обстрілу 2 БТГр загинув. 

    
ПУШНЯК 

Павло Анатолійович 
  Під час мінометного обстрілу 2 БТГр загинув. 

07/08/2014 

  майор 
КОНДРАТЬЄВ 

Михайло Юрійович 
29/05/1977 

07.08.14 близько 12.00 під час переміщення 

на автомобілі «УАЗ» до блокпосту поблизу 

н.п. Піски Донецької області, внаслідок 

обстрілу загинув 

  солдат 
АЛДОШИН Максим 

Олександрович 
1991 

07.08.14 близько 12.00 під час переміщення 

на автомобілі «УАЗ» до блокпосту поблизу 

н.п. Піски Донецької області, внаслідок 

обстрілу загинув 

  солдат 
КОЧУРА 

Дмитро Сергійович 
26/08/1994 

07.08.14 під час бою в районі н.п. Покровка 

Донецької області загинув один 

військовослужбовець. Данні 

на військовослужбовця уточнюються 

  солдат 
ВОЛНУХІН 

Сергій Анатолійович 
18/05/1986 

07.08.14 під час обстрілу підрозділів бригади 

в районі н.п. Сонцево Донецької області 

загинуло три військовослужбовця. Данні 

на військовослужбовців уточнюються. 

  солдат 
БАКУНОВ Євген 

Валерійович 
06/12/1991 

07.08.14 року під час артилерійського обстрілу 

підрозділів частини з боку незаконних збройних 

формувань в районі населеного пункту Д’якове 

в момент виводу особового складу з оточення 

  солдат 
ЯНОВИЧ Вадим 

Миколайович 
  

07.08.14 року під час артилерійського обстрілу 

підрозділів частини з боку незаконних збройних 

формувань в районі населеного пункту Д’якове 

в момент виводу особового складу з оточення 

  капітан 
БОЧАРОВ 

Денис Олександрович 
02/08/1977 

07.08.14 під час пошуково-ударних дій в секторі 

«Д» загинув один військовослужбовець. Данні 

на військовослужбовця уточнюються. 

  солдат 
ВАСИЛЕНКО 

Олександр Васильович 
28/05/1982 

07.08.14 під час обстрілу підрозділів бригади 

в районі н.п. Сонцево Донецької області 

загинуло три військовослужбовця. Данні 

на військовослужбовців уточнюються. 



  солдат 
СИРВАТКО  

Іван Ігорович 
19/01/1993 

06.08.2014 загинув від вогнепально-вибухової 

травми з травматичною ампутацією правої руки 

у с. Червоний Яр, Луганської обл. 

08/08/2014 

  
молодший 

сержант 

ЩЕРБАТЮК Роман 

Олексійович 
05.08.1990 

08.08.2014 року близько 1-ї години в районі 

проведення антитерористичної операції було 

здійснено мінометний обстріл позиції одного 

з підрозділів гаубичного самохідно-

артилерійського дивізіону 

  
старший 

лейтенант 

ТАНКОВСЬКИЙ 

Євген Анатолійович 
11.12.1979 

08.08.2014 року близько 1-ї години в районі 

проведення антитерористичної операції було 

здійснено мінометний обстріл позиції одного 

з підрозділів гаубичного самохідно-

артилерійського дивізіону 

  солдат 
ЖАБЕНКО Юрій 

Леонідович 
12.01.1984 

08.08.2014 року близько 1-ї години в районі 

проведення антитерористичної операції було 

здійснено мінометний обстріл позиції одного 

з підрозділів гаубичного самохідно-

артилерійського дивізіону 

  
старший 

лейтенант 

ПРИХІД Валентин 

Миколайович 
04/04/1989 

08.08.14 о 22.00 о 22.00 в ході ударно-

пошукових дій БТГр бригади в районі н.п. 

Савур-могила загинули 

  
старший 

солдат 

КАРАБАН Артем 

Олександрович 
05/01/1993 

08.08.14 о 22.00 о 22.00 в ході ударно-

пошукових дій БТГр бригади в районі н.п. 

Савур-могила загинули 

  майор 

КОРДАБНЬОВ  

Володимир 

Олександрович 

10/04/1964 

07 серпня 2014 року, біля м. Іловайськ 

Донецькій обл., зіткнення з бойовиками, 

вогнепальне поранення в область шиї. 

  
старший 

солдат 

ІЩУК Олександр 

Сергійович 
16/10/1987 

08.08.14 о 22.00 о 22.00 в ході ударно-

пошукових дій БТГр бригади в районі н.п. 

Перемога Луганської області загинули 

  
старший 

солдат 

МАКАРЧУК Юрій 

Валентинович 
21/06/1992 

08.08.14 о 22.00 о 22.00 в ході ударно-

пошукових дій БТГр бригади в районі н.п. 

Перемога Луганської області загинули 

  солдат 
КУРИШКО 

Ярослав Русланович 
  

08.08.14 о 22.00 о 22.00 в ході ударно-

пошукових дій БТГр бригади в районі н.п. 

Перемога Луганської області загинули 

  старшина 
ЮЗВІНСЬКИЙ  

Вадим Володимирович 
  

03.08.2014 під час мінування дорги, внаслідок 

кульового поранення в голову загінув в бою 

в Луганської області внаслідов обстрв=ілу 

невідомими 

  сержант 
ПОНОЧОВНИЙ  

Віктор Миколайович 
  

03.08.2014 під час мінування дорги, внаслідок 

кульового поранення в голову загінув в бою 

в Луганської області внаслідов обстрв=ілу 

невідомими 

  солдат 
ІВАНОВ  

Максим Олегович 
29/07/1987 

08.08.2014 загинув у результаті отриманого 

вогнепального поранення голови 

  сержант 
СУЛІЦЬКИЙ  

Олександр Сергійович 
19/06/1979 

09.08.2014 внаслідок чисельних переломів 

з ушкодженням внутрішніх органів в районі 

смт. Куйбишеве . 

09/08/2014 

  солдат 
ГАЛЯНТ  

Віталій Ігорович 
16.06.1994 

09.08.14 о 07.30-10.00 в ході штурмових дій 

в районі н.п. Міусинськ Луганської області 



загинув 

  солдат 
РАДКЕВИЧ  

Петро Іванович 
1977 р.н. 

10.08.2014 загинув від отриманого 

вогнепального уламкового поранення грудної 

клітини в Амвросіївському р-ні, Донецької обл. 

  
старший 

лейтенант 

НОВОСАД  

Михайло Валерійович 
20/11/1990   

  
молодший 

сержант 

ТИТАРЕНКО  

Сергій Миколайович 
08/08/1992   

10/08/2014 

  підполковник 
НОВІЦЬКИЙ Віктор 

Павлович 
1978 

10.08.14 о 15.25 в результаті артилерійського 

обстрілу колони 24 омбр в районі ВОП, відмітка 

193,6 загинув. 

11/08/2014 

  солдат 
ПАШКОВСЬКИЙ 

Вадим Вікторович 
19/07/1992 

11.08.14 о 14.00 під час обстрілу з БМ-21 та 

танків КП бригади в районі н.п. Степанівка 

Донецької області 

  солдат 
МАЙБОРОДА 

Сергій Миколайович 
08/03/1988 

11.08.14 о 14.00 під час обстрілу з БМ-21 та 

танків КП бригади в районі н.п. Степанівка 

Донецької області 

  солдат 
ОЛІЙНИК 

Іван Анатолійович 
27/07/1993 

11.08.14 о 14.00 під час обстрілу з БМ-21 та 

танків КП бригади в районі н.п. Степанівка 

Донецької області 

  солдат 
ВЕРЕВЕЙЧУК 

Роман Анатолійович 
04/11/1987 

11.08.14 о 14.00 під час обстрілу з БМ-21 та 

танків КП бригади в районі н.п. Степанівка 

Донецької області 

  солдат 
КІРІЛОВ 

Данило Олександрович 
12/08/1990 

11.08.14 о 14.00 під час обстрілу з БМ-21 та 

танків КП бригади в районі н.п. Степанівка 

Донецької області 

  солдат 

 

РИБЧУК  

Станіслав 

Анатолійович 

02/01/1990   

  
молодший 

сержант 

ЛЯШУК Тарас 

Іванович 
20/12/1986   

12/08/2014 

  майор 
ЖУКОВ Дмитро 

Сергійович 
27/11/1978 

12.08.14 в ході ведення спеціальних дій 

підрозділів бригади в районі н.п. Вуглегірськ 

Донецької обл., загинув 

  ст. лейтенант 
ЧИГРИНОВ Дмитро 

Вікторович 
20/07/1983 

12.08.14 в ході ведення спеціальних дій 

підрозділів бригади в районі н.п. Вуглегірськ 

Донецької обл., загинув 

  ст. солдат 
ПАРАЩЕНКО Андрій 

Васильович 
20/08/1991 

12.08.14 в ході ведення спеціальних дій 

підрозділів бригади в районі н.п. Вуглегірськ 

Донецької обл., загинув 

солдат 

КОРНІЄНКО 

Євген 

Анатолійович 

05/03/1992 

12.08.14 в ході 

ведення 

спеціальних дій 

підрозділів 

бригади в районі 

н.п. Вуглегірськ 

Донецької обл., 

загинув 



    

ПРИТИКА 

Олександр 

Андрійович 

    

  солдат 
СЛІСАРЕНКО  

Сергій Петрович 
21/08/1987 

12.08.14 в ході ведення спеціальних 

дій підрозділів бригади в районі н.п. 

Вуглегірськ Донецької обл., загинув 

  солдат 
ГОЛОВКО Олександр 

Валерійович 
18/05/1986 

12.08.14 в ході ведення спеціальних 

дій підрозділів бригади в районі н.п. 

Вуглегірськ Донецької обл., загинув 

  солдат 
КАРПЕНКО Сергій 

Олександрович 
18/09/1984 

12.08.14 в ході ведення спеціальних 

дій підрозділів бригади в районі н.п. 

Вуглегірськ Донецької обл., загинув 

  старшина 
МЕЛЬНИКОВ 

Олександр Юрійович 
20/05/1980 

12.08.14 в ході ведення спеціальних 

дій підрозділів бригади в райні н.п. 

Вуглегірськ Донецької обл., загинув 

  солдат 
ТАРАСОВ Дмитро 

Іванович 
25/01/1986 

12.08.14 в ході ведення спеціальних 

дій підрозділів бригади в районі н.п. 

Вуглегірськ Донецької обл., загинув 

  солдат 
ФІЛІППОВСЬКИЙ 

Вадим Миколайович 
23/02/1975 

12.08.14 в ході ведення спеціальних 

дій підрозділів бригади в районі н.п. 

Вуглегірськ Донецької обл., загинув 

  солдат 

ДАНИЛЮК  

Володимир 

Володимирович 

10/09/1991 

12.08.14 близько 10.00 в зоні 

проведення АТО, під час збройного 

нападу терористів на колону 

автомобільної техніки на ділянці 

дороги Новоіванівка — Кумачове, 

поблизу с. Культура Старобешівського 

району Донецької області 

  капітан 
АРЦИЛЕНКО  

Дмитро Юрійович 
1988 р.н. 

Помер від раніше отриманих ран. Під 

час виконання завдань з евакуації 

поранених був збитий вертоліт Мі-8 зі 

стрілецької зброї в районі н.п. 

Благодатне 

  солдат 

ГРЕБЕНЮК 

Олександр 

Валентинович 

26/03/1986 
В ході АТО в районі н.п. Щастя 

Луганської області 

13/08/2014 

  
молодший 

сержант 

ПЕТРОВ  

Віталій Іванович 
07/03/1981 

13.08.14 о 07.50 під час обстрілу з БМ-

21 опорного пункту в районі н.п. 

Ленінське Донецької області загинув 

  солдат 
КРОДОЖАН 

Роман Павлович 
27/10/1977 

13.08.14 о 17.25 під час обстрілу 

зі стрілецької зброї колони військової 

техніки в районі 

н.п. Озерянка Донецької області 

загинув 

  старшина 

ГРАНОВСЬКИЙ 

Андрій 

Олександрович 

16/08/1971 

13.08.14 о 07.50 під час обстрілу з БМ-

21 опорного пункту в районі н.п. 

Ленінське Донецької області загинув 

  сержант 
ГАФІЧ 

Володимир Петрович 
01/08/1981 

13.08.14 о 22.10-22.20 під час обстрілу 

з БМ-21 підрозділів бригади в районі 

н.п. Новоганнівка Луганської області 

загинув 

  старший ТИМОЩУК  10/10/1987 13.08.14 о 22.10-22.20 під час обстрілу 



солдат Михайла Петровича з БМ-21 підрозділів бригади в районі 

н.п. Новоганнівка Луганської області 

загинув 

  капітан 
ОБУХІВСЬКИЙ Олег 

Васильович 
    

  солдат 

ДАВИДЮК 

Олександр 

Олександрович 

12/12/1984 

13.08.14 о 22.10-22.20 під час обстрілу 

з БМ-21 підрозділів бригади в районі 

н.п. Новоганнівка Луганської області 

загинув 

  солдат 
МІРОШНИЧЕНКО 

Петро Олександрович 
01/01/1985 

13.08.14 о 22.10-22.20 під час обстрілу 

з БМ-21 підрозділів бригади в районі 

н.п. Новоганнівка Луганської області 

загинув 

14/08/2014 

  капітан 
БОНДАРЕНКО  

Валерій Миколайович 
1989 р.н. 

14.08.2014 під час виконання завдань 

в зоні АТО біля смт Лутугіне 

Луганської області в наслідок 

артилерійського обстрілу 

  лейтенант 
ДУМАНСЬКИЙ  

Юрій Олександрович 
1991 р.н. 

14.08.2014 під час виконання завдань 

в зоні АТО біля смт Лутугіне 

Луганської області в наслідок 

артилерійського обстрілу 

  лейтенант 

РИЛЬСЬКИЙ 

Владислав 

Олександрович 

1992 р.н. 

14.08.2014 під час виконання завдань 

в зоні АТО біля смт Лутугіне 

Луганської області в наслідок 

артилерійського обстрілу 

  солдат 
МАРТИНЮК  

Василь Васильович 
1990 р.н. 

14.08.2014 під час виконання завдань 

в зоні АТО біля смт Лутугіне 

Луганської області в наслідок 

артилерійського обстрілу 

  солдат 
РОМАНОВИЧ 

Михайло Михайлович 
1995 р.н. 

14.08.2014 під час виконання завдань 

в зоні АТО біля смт Лутугіне 

Луганської області в наслідок 

артилерійського обстрілу 

  прац ЗСУ 
ЗЮЗЬ  

Володимир Іванович 
1948 р.н. 

14.08.14 в ході виконання завдань 

штурмовим загоном у визначеному 

районі, вогневого зіткнення 

з бойовиками, застосування артилерії 

та мінометів 

  солдат 
ФІЛІПЧУК  

Ігор Ярославович 
11.10.1082 

14.08.14 в ході виконання завдань 

штурмовим загоном у визначеному 

районі, вогневого зіткнення 

з бойовиками, застосування артилерії 

та мінометів 

  солдат 

КРАСОВ  

Дмитро 

Володимирович 

01/11/1975 

14.08.14 в результаті проведення 

рейдових дій в районі виконання 

завдань 

  солдат 
ПЕШКО  

Сергій Миколайович 
10/02/1976 

14.08.14 з 15.00 до 16.00 в результаті 

артилерійського та мінометного 

обстрілу КСП бригади в районі н.п. 

Нікіфоровка 

  мол. сержант 
ШЕЛЕНГА 

(ШЛЕНЧАК) 
23/07/1976 

14.08.14 з 15.00 до 16.00 в результаті 

артилерійського та мінометного 



Володимир 

Володимирович 

обстрілу КСП бригади в районі н.п. 

Нікіфоровка 

  
старший 

лейтенант 

ПАСЕЛЬСЬКИЙ  

Назар Миколайович 
24/09/1992 

00.05 під час блокування н.п. 

Новосвітлівка пострілом снайпера був 

смертельно поранений 

  солдат 

ОСТАПЧУК  

Ярослав 

Олександрович 

06/12/1980 

В ході АТО в районі н.п. Степанівка 

Шахтарського району, Донецької 

області 

  мол. сержант 
ДУБИК  

Петро Борисович 
14/07/1983 

14.08.14 в районі АТО загинув під час 

зіткнення з сепаратистами. 

  солдат 

ДАМАНСЬКИЙ 

Ян Юрійович 

    

  солдат 
СОКОРЧУК 

Олександр Вікторович 
03/01/1988 

14.08.14 з 15.00 до 16.00 в результаті 

артилерійського та мінометного 

обстрілу КСП бригади в районі н.п. 

Нікіфоровка 

15/08/2014 

  підполковник 

ГУМЕНЮК  

Олександр 

Леонідович 

1964 

15.08.2014 близько 06.00 потрапивши 

у засідку в районі н.п. Чернухіне 

Луганської області загинув від 

пострілу снайпера у спину 

  
старший 

солдат 

ОНІКІЄНКО  

Олег Олександрович 
28/03/1970 

15.08.2014 під час виконання завдань 

в зоні АТО біля смт Лутугіне 

Луганської області в наслідок 

артилерійського обстрілу 

  солдат 
ЛУК’ЯНЧУК  

Богдан Петрович 
  Помер у полоні 

  солдат 
ЄРМАКОВ  

Євген Сергійович 
05/02/1994 

15.08.2014 під час виконання завдань 

в зоні АТО біля смт Лутугіне 

Луганської області в наслідок 

артилерійського обстрілу 

16/08/2014 

  солдат 
ФІЛЬ Олександр 

Олегович 
20/03/1995 

16.08.14 в ході виконання бойових 

завдань, вогневого зіткнення, обстрілів 

позицій з БМ-21, артилерії 

та мінометів загинув 

  
старший 

солдат 

ГУЦОЛ Едуард 

Григорович 
28/05/1977 

16.08.14 в ході ударно-пошукових дій 

загинув 

  
старший 

солдат 

КИРИЛЮК Василь 

Сергійович 
11/08/1985 

16.08.14 в ході ударно-пошукових дій 

загинув 

  лейтенант 
ПАСЕВИЧ Іван 

Григорович 
25/11/1989 

16.08.2014 року з слів капітана 

Левченко В.А. стало відомо, що під 

час виходу 2БТГр з оточення в секторі 

«Д» під час здійснення маршу 

в Луганській області загинув л-нт 

Пасевич І.Г. 

  
старший 

прапорщик 

ПЕПРИКА Назар 

Володимирович 
16/02/1981 

16.08.2014 року з слів капітана 

Левченко В.А. командира 1ТВ 3ТР ТБ, 

стало відомо, що під час виходу 2БТГр 

з оточення в секторі «Д» 

  молодший ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 16/09/1992 16.08.2014 року з слів капітана 



сержант Ігор Володимирович Левченко В.А. командира 1ТВ 3ТР ТБ, 

стало відомо, що під час виходу 2БТГр 

з оточення в секторі «Д» 

  сержант 
ЛІ Артуа 

Климентович 
17/06/1984   

  
молодший 

сержант 

ТЮРІКОВ Олег 

Олександрович 
06/03/1991 

16.08.2014 року з слів капітана 

Левченко В.А. командира 1ТВ 3ТР ТБ, 

стало відомо, що під час виходу 2БТГр 

з оточення в секторі «Д» 

  
старший 

солдат 

МУРАВЙОВ 

Владислав 

Миколайович 

13/01/1994 

16.08.2014 року з слів капітана 

Левченко В.А. командира 1ТВ 3ТР ТБ, 

стало відомо, що під час виходу 2БТГр 

з оточення в секторі «Д» 

  солдат 
КУЛЄБ Тарас 

Степанович 
14/04/1993 

16.08.2014 року з слів капітана 

Левченко В.А. командира 1ТВ 3ТР ТБ, 

стало відомо, що під час виходу 2БТГр 

з оточення в секторі «Д» 

  солдат 
МИРЧУК Денис 

Віталійович 
17/08/1995 

16.08.2014 року з слів капітана 

Левченко В.А. командира 1ТВ 3ТР ТБ, 

стало відомо, що під час виходу 2БТГр 

з оточення в секторі «Д» 

  солдат 
ЧАСОВИЙ Денис 

Вікторович 
06/03/1992 

16.08.2014 року з слів капітана 

Левченко В.А. командира 1ТВ 3ТР ТБ, 

стало відомо, що під час виходу 2БТГр 

з оточення в секторі «Д» 

  солдат 
КОСТЕНКО 

Костянтин Олегович 
28/11/1994 

16 серпня 2014 року під час 

проведення антитерористичної 

операції поблизу населеного пункту 

Петрівське Донецької області, 

невідомими озброєними особами 

із застосуванням стрілецької зброї, 

мінометного обстрілу та за допомогою 

РСЗВ «Град» (БМ-21) було здійснено 

озброєний напад 

на військовослужбовців 28 омбр 

  сержант 
ТОПАЛ Олександр 

Степанович 
21/12/1981 

16 серпня 2014 року під час 

проведення антитерористичної 

операції поблизу населеного пункту 

Благодатне Донецької області, 

невідомими озброєними особами 

із застосуванням стрілецької зброї, 

мінометного обстрілу та за допомогою 

РСЗВ «Град» (БМ-21) було здійснено 

озброєний напад 

на військовослужбовців 28 омбр 

  сержант 
БУЛАВЕНКО Віктор 

Олександрович 
18/04/1990 

16 серпня 2014 року під час 

проведення антитерористичної 

операції поблизу населеного пункту 

Благодатне Донецької області, 

невідомими озброєними особами 

із застосуванням стрілецької зброї, 

мінометного обстрілу та за допомогою 

РСЗВ «Град» (БМ-21) було здійснено 

озброєний напад 



на військовослужбовців 28 омбр 

  солдат 
ПРУДІЙ Микола 

Васильович 
22/05/1995 

16 серпня 2014 року під час 

проведення антитерористичної 

операції поблизу населеного пункту 

Благодатне Донецької області, 

невідомими озброєними особами 

із застосуванням стрілецької зброї, 

мінометного обстрілу та за допомогою 

РСЗВ «Град» (БМ-21) було здійснено 

озброєний напад 

на військовослужбовців 28 омбр 

  солдат 

ЦИБУЛЬСЬКИЙ 

Олександр 

Валерійович 

08/03/1994 

16 серпня 2014 року під час 

проведення антитерористичної 

операції поблизу населеного пункту 

Благодатне Донецької області, 

невідомими озброєними особами 

із застосуванням стрілецької зброї, 

мінометного обстрілу та за допомогою 

РСЗВ «Град» (БМ-21) було здійснено 

озброєний напад 

на військовослужбовців 28 омбр 

  солдат 
ДРУЗЬ Олександр 

Олександрович 
01/08/1995 

16 серпня 2014 року під час 

проведення антитерористичної 

операції поблизу населеного пункту 

Благодатне Донецької області, 

невідомими озброєними особами 

із застосуванням стрілецької зброї, 

мінометного обстрілу та за допомогою 

РСЗВ «Град» (БМ-21) було здійснено 

озброєний напад 

на військовослужбовців 28 омбр 

  солдат 
ЮРІЧКО Володимир 

Володимирович 
  

16.08.14 в ході виконання бойових 

завдань, вогневого зіткнення, обстрілів 

позицій з БМ-21, артилерії 

та мінометів загинув. 

  
старший 

солдат 

КОЛОТВІН 

Олександр Вікторович 
18/11/1984 

16.08.14 в ході виконання бойових 

завдань, вогневого зіткнення, обстрілів 

позицій з БМ-21, артилерії 

та мінометів загинув. 

  
старший 

лейтенант 

СЛОБОДЯНЮК 

Павло Аркадійович 
10/03/1961 

16.08.14 в ході виконання бойових 

завдань, вогневого зіткнення, обстрілів 

позицій з БМ-21, артилерії 

та мінометів загинув. 

  
старший 

лейтенант 

МІЛЬКО Антон 

Ігорович 
14/05/1988 

16.08.14 близько 20:00 під час 

мінометного обстрілу у Донецької 

області 

  солдат 
КУШОВ  

Руслан Бахрікулович 
21/02/1977 

13.08.2014 загинув в результаті 

вогнепально-вибухової осколкової 

травми біля с. Хрящевате, Луганської 

обл. 

  
старший 

солдат 

ГОРОВЕНКО  

Ігор Сергійович 
11/03/1986 

16.08.2014 загинув у результаті 

кульового поранення грудної клітини 

в р-ні н.п Старобешеве, Донецької обл. 

  солдат КАЧЕР 11/09/1982 16.08.14 в ході виконання бойових 



Іван Іванович завдань, вогневого зіткнення, обстрілів 

позицій з БМ-21, артилерії 

та мінометів 

  
старший 

лейтенант 

РУДЕНКО 

Євген Іванович 
25/01/1977 

16 серпня 2014 року під час 

проведення антитерористичної 

операції поблизу населеного пункту 

Петрівське Донецької області, 

невідомими озброєними особами 

із застосуванням стрілецької зброї, 

мінометного обстрілу та за допомогою 

РСЗВ «Град» (БМ-21) було здійснено 

озброєний напад 

на військовослужбовців 28 омбр 

  
капітан 

2 рангу 

ЗІНЧЕНКО Олексій 

Володимирович 
  

16.08.14 близько 19.40 під час обстрілу 

з БМ-21 в районі н.п. Старобешеве 

Донецької області загинули 

  
старший 

сержант 

КЛИМЧУК Сергій 

Дмитрович 
    

  матрос 
КОРНАФЕЛЬ Євгеній 

Володимирович 
  

16.08.14 близько 19.40 під час обстрілу 

з БМ-21 в районі н.п. Старобешеве 

Донецької області загинули 

17/08/2014 

  
старший 

солдат 

ЛУЦИШИН Іван 

Богданович 
18/10/1991 

17.08.14 під час артилерійського 

обстрілу поблизу н.п. Лутугіно 

Луганської області загинув 

  сержант 
МУЗИКА 

Роман Петрович 
30/06/1976 

17.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  
старший 

лейтенант 

РИЧКОВ Вадим 

Володимирович 
12/06/1975 

17.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  
старший 

лейтенант 

ШЕВЧУК Сергій 

Мирославович 
01/10/1982 

17.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  лейтенант 
ГАВРЮШИН Денис 

Юрійович 
02/12/1983 

17.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  
старший 

сержант 

КОРОЛЬ Віталій 

Сергійович 
30/09/1980 

17.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  солдат 
ПРИХОДЬКО Дмитро 

Вікторович 
05/11/1990 

17.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  
старший 

сержант 

ЯТЧЕНКО Сергій 

Олександрович 
21/09/1985 

17.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  
молодший 

сержант 

МАКОВЕЙ Сергій 

Олександрович 
01/08/1970 

17.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  солдат 
ЄМАНОВ Олексій 

Петрович 
10/03/1988 

17.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  
молодший 

сержант 

ФЕДЧУК Сергій 

Володимирович 
11/03/1981 

17.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  
старший 

солдат 

ВАКУЛИЧ 

Володимир 

Володимирович 

24/05/1988 
18.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  лейтенант 
КОЗА Денис 

Євгенійович 
22/11/1993 

18.08.14 під час обстрілу з БМ-21 

загинув 

  сержант 
ЄРОШ Сергій 

Валерійович 
16/09/1982 

17.08.14 о 19.20 від отриманих 

поранень помер в ВМКЦ Північного 



регіону 

  
старший 

сержант 

АБОЛМАСОВ  

Андрій Вікторович 
06/10/1969 

17.08.2014 загинув від вибухової 

травми в р-ні  

с. Хрящувате, Луганської обл. 

  солдат 
КОНДРАТЕНКО 

Василь Олексійович 
  

17.08.14 в період з 14.00 до 16.00 та 

з 17.00 до 17.30 в ході проведення 

АТО штурмовим загоном БТГр 

по зачистці від бойовиків населеного 

пункту Ясинувата Донецької області 

в ході ведення бою та мінометного 

обстрілу позицій БТГр 

18/08/2014 

  
старший 

солдата 

АЛЕКСАНДРЕНКО 

Сергій Миколайович 
02/06/1979 

18.08.14 в ході бойових дій підрозділів 

бригади поблизу н.п. Новосвєтівка 

та н.п. Хрящувате загинув. 

  солдат 
ПЕРОВ 

Артур Дмитрович 
1992 

18.08.14 о 04.45 в результаті обстрілу 

позиції реабатру бригади 

з БМ «Ураган» 

  капітан 
ЛАВОШНИК Юрій 

Миколайович 
09/09/1977 

18.08.14 о 04.45 в результаті обстрілу 

позиції реабатру бригади 

з БМ «Ураган» 

19/08/2014 

  
молодший 

сержант 

КАНДЕЛА  

Володимир 

Васильович 

26/02/1988 

19.08.2014 .у термін з 16.00 до 19.45 

під час штурму кургану Савур-Могила 

зі сторони Снежное. 

  солдат 
ПОЛЕГЕНЬКО  

Дмитро Павлович 
27/03/1988 

18.08.2014 від вибухової травми в с. 

Макарове, С.-Луганського р-ну, 

Луганської обл. 

  сержант 
КУЦ Геннідій 

Володимирович 
02/06/1991   

20/08/2014 

  майор 
БІРЮК  

Олег Миколайович 
1976 

20.08.14 о 07.15 під час виконання 

бойового завдання в зоні проведення 

антитерористичної операції був 

знищений вертоліт Мі-24. 

  капітан 
РОДІОНОВ 

Антон Олександрович 
1986 

20.08.14 о 07.15 під час виконання 

бойового завдання в зоні проведення 

антитерористичної операції був 

знищений вертоліт Мі-24. 

  сержант 
ДЖУЖА 

Руслан Михайлович 
1988 

20.08.14 з 20.00 до 20.20 результаті 

мінометного обстрілу блокпосту 

в районі н.п. Камишине з боку РФ 

21/08/2014 

  
старший 

лейтенант 

ЛИМАРЬ 

Сергій Вікторович 
21/02/1989 

21.08.14 близько 05.00 під час 

виконання бойового завдання, 

внаслідок артилерійського обстрілу 

бойової позиції підрозділу поблизу 

н.п. Старогнатівка Донецької області 

  капітан 
ЖИЛІН  

Руслан Михайлович 
06/12/1965 

21.08.14 під час бою з незаконними 

збройними формуваннями, поблизу 

населеного пункту Георгіївка 

Луганської області 



  
старший 

сержант 

ШТИНДА Микола 

Миронович 
05/12/1978 

21.08.14 під час бою з незаконними 

збройними формуваннями, поблизу 

населеного пункту Георгіївка 

Луганської області 

  солдат 
БІЛОУС Сергій 

Степанович 
24/08/1974 

21.08.14 під час бою з незаконними 

збройними формуваннями, поблизу 

населеного пункту Георгіївка 

Луганської області 

  
старший 

солдат 

ЛУК’ЯНЮК 

Костянтин 

Костянтинович 

22/04/1993 

21.08.14 під час бою з незаконними 

збройними формуваннями, поблизу 

населеного пункту Лутугіно 

Луганської області 

  
молодший 

сержант 

СТЕЛЬМАХ  

Тарас Іванович 
15/01/1975 

21.08.14 під час бою з незаконними 

збройними формуваннями, поблизу 

населеного пункту Лутугіно 

Луганської області 

  
молодший 

сержант 

КЛИМЕНКО Євген 

Олександрович 
01/02/1978 21.08.14 під час бою загинув 

  
молодший 

сержант 

КОТОВ Сергій 

Феліксович 
15/01/1988 21.08.14 під час бою загинув 

  солдат 
СКРАБУНОВ Микола 

Сергійович 
18/11/1986 21.08.14 під час бою загинув 

  
старший 

солдат 

ЄМЕЛЬЯНЕНКО Ігор 

Володимирович 
25/04/1989 21.08.14 під час бою загинув 

  лейтенант 
ОНЧУРОВ  

Сергій Олександрович 
25/04/1992 

21.08.14 внаслідок обстрілу з «ГРАД» 

(БМ-21) позицій підрозділу військової 

частини поблизу н.п. Кутейнікове 

Амвросіївського району Донецької 

області 

  
старший 

солдат 

ХІНЬОВ  

Ігор Павлович 
22/03/1984 

21.08.14 внаслідок обстрілу з «ГРАД» 

(БМ-21) позицій підрозділу військової 

частини поблизу н.п. Кутейнікове 

Амвросіївського району Донецької 

області 

  
молодший 

лейтенант 

КОЛОМІЄЦЬ 

Олександр 

Васильович 

10/01/1976 
21.08.2014 під час обстрілу з «ГРАД» 

(БМ-21) 

  сержант 
ФІГУРСЬКИЙ Артур 

Сергійович 
31/10/1987 

21.08.2014 під час обстрілу з «ГРАД» 

(БМ-21) 

  старшина 
МІХНЮК 

Олег Іванович 
27/10/1965 

21.08.14 в результаті мінометного 

обстрілу населенного пункту 

Новосвєтівка 

  лейтенант 
ЛІЩИНСЬКИЙ 

Станіслав Сергійович 
30/04/1989 

21.08.14 у лікарні СТАРОБЕШЕВО 

Донецької області помер від 

отриманого поранення під час 

виконання завдань у складі сил 

антитерористичної операції 

  сержант 
ГОПОНЬКО 

Віталія Михайловича 
11/03/1988 

21.08.14 о 14.00 під час обстрілу 

опорного пункту бригади в районі н.п. 

Новоганнівка Луганської області 

загинув 

  старшина 
ЮЗВІНСЬКИЙ 

Вадим 
31/03/1974 

21.08.14 о 17.25 під час 

артилерійського обстрілу опорного 



Володимирович пункту бригади в районі н.п. Круглик 

Луганської області 

  солдат 
ЛЕСЕШАК Дмитро 

Васильович 
дані уточнюються 

21.08.14 о 19.10 під час обстрілу 

з АГС-17 опорного пункту бригади 

в районі н.п. Мар’їнка Донецької 

області 

  солдат 
МАЗУР  

Павло Васильович 
31/03/1988 

21.08.2014 загинув у результаті 

осколкового поранення грудної 

клітини в р-ні с. Старогнатівка, 

Донецької обл. 

  лейтенант 
ЄРЕМЕНКО Андрій 

Віталійович 
05/08/1979 

Внаслідок обстрілу в районі с. 

Старогнатівки Тельманівського району 

  
старший 

солдат 

МОСКАЛЕНКО 

Антон Якович 
19/01/1991 

11.30 в результаті артобстрілу 

блокпосту поблизу н.п. Новоазовськ 

22/08/2014 

  
молодший 

сержант 

ВОЙТЕНКО Олег 

Андрійович 
14/03/1978 

В результаті танкової атаки на позиції 

в м. Луганськ 

  сержант 
БОРОВИК Дмитро 

Олексійович 
14/03/1988 

В районі н.п. Червоний Яр в результаті 

танкової атаки на позицію 

  
старший 

солдат 

ОМЕЛЯНЮК Андрій 

Васильович 
19/09/1990   

  солдат 

ПРИХОДЬКО 

Володимир 

Володимирович 

17/06/1989   

  солдат 
ЛУЩИК Микола 

Григорович 
22/05/1976 

22.08.14 близько 23.00 під час 

виконання бойового завдання, 

внаслідок артилерійського обстрілу 

бойової позиції підрозділу з боку НЗФ, 

поблизу н.п. Лутугине Донецької обл. 

  солдат 
АНДРЕЙЧЕНКО 

Максим Павлович 
30/09/1992 

22.08.14 близько 23.00 під час 

виконання бойового завдання, 

внаслідок артилерійського обстрілу 

бойової позиції підрозділу з боку НЗФ, 

поблизу н.п. Лутугине Донецької обл. 

24/08/2014 

  майор 
ЗАЄЦЬ 

Олексій Євгенійович 
30/06/1981 

24.08.14 о 10.50 в результаті обстрілу 

з БМ-21 ротних опорних пунктів 

бригади поблизу н.п. Червона Поляна 

  старшина 
ЯЦКОВЕЦЬ  

Петро Миколайович 
26/06/1971 

24.08.14 о 10.50 в результаті обстрілу 

з БМ-21 ротних опорних пунктів 

бригади поблизу н.п. Червона Поляна 

  капітан 
БЕЗРУЧАК Андрій 

Іванович 
дані уточнюються 

25.08.14 в ході мінометного обстрілу 

від вогнестрільного поранення н.п. 

Іловайськ 

  лейтенант 
БЕЦА  

Ігор Миколайович 
07/01/1978   

  капітан 
ШИЛІК  

Анатолій Вікторович 
16/09/1976   

  
молодший 

сержант 

БРИК 

Дмитро Юрійович 
29/08/1993   

  солдат 
БУГАЙЧУК  

Сергій Анатолійович 
28/09/1988   



  рядовий 
ГОЛЯНОВСЬКИЙ 

Руслан Вікторович 
14/10/1982   

  солдат 
ДАНИЛЕВИЧ 

Роман Миколайович 
10/10/1980   

  рядовий 

МОМОТЮК 

Дмитро 

Володимирович 

19/08/1999   

  солдат 
МОСТИКА 

Андрій Вячеславович 
29/06/1985   

  солдат 
ПАВЛЯШИК 

Микола Анатолійович 
25/05/1992   

25/08/2014 

  солдат 
Д’ЯЧКОВ Юрій 

Анатолійович 
04/12/1980 

25.08.14 о 08.00 під час мінометного 

обстрілу колони бригади в Донецькій 

області загинув 

  солдат 
КАТАНОВ Віктор 

Володимирович 
15/03/1982 

25.08.14 о 08.00 під час мінометного 

обстрілу колони бригади в Донецькій 

області загинув 

  солдат ПОПОВ П.В. 30/06/1991 

25.08.14 о 12.40-13.14 під час обстрілу 

зі стрілецької зброї колони батальйону 

в районі н.п. Вергулівка Луганської 

області загинув 

  
молодший 

сержант 

ПАЗИН  

Тарас Іванович 
16/10/1989 

25.08.2014 загинув у результаті 

вибухової травми, множинних 

переломах кісток, черепа в м. 

Іловайськ, Донецької обл. 

  
старший 

сержант 

МАРФІЧ  

Михайло Васильович 
    

  
старший 

сержант 

ЗУЄНКО Сергій 

Михайлович 
07/01/1980 

25.08.14 о 13.45 під час мінометного 

обстрілу опорного пункту в районі н.п. 

Ясенувате Донецької області загинув 

  солдат 
ОНІЩУК 

Юрій Віталійович 
27/04/1990 В районі н.п. Ілловайськ 

  солдат 
ШКЛЯР Ігор 

Володимирович 
  

25.08.14 о 13.10 у реанімації 

нейрохірургічного відділення ГВМКЦ 

(м. Київ), після отриманих в зоні АТО 

вогнепальних поранень, помер 

26/08/2014 

  
молодшого 

сержанта 

ГУНЬКО Валерій 

Вікторович 
17/08/1991 

26.08.14 з 15.10 до 15.55 в результаті 

обстрілу з БМ-21 аеропорту 

«Луганськ» 

  солдата 
ОДУХА Андрій 

Миколайович 
05/09/1992 

26.08.14 з 15.10 до 15.55 в результаті 

обстрілу з БМ-21 аеропорту 

«Луганськ» 

  сержанта 

ПАСІЧНИК  

Олександр 

Валерійович 

19/03/1982 

26.08.14 під час мінометного 

та артилерійського обстрілу поблизу 

н.п. Іловайськ, Донецької області 

загинув 

  солдата 
ЛУЧУК Роман 

Олександрович 
  

26.08.14 під час мінометного 

та артилерійського обстрілу поблизу 

н.п. Іловайськ, Донецької області 

загинув 



  
старший 

солдат 

ПРИСЯЖНИЙ  

Євген Миколайович 
04/11/1991 

23.08.2014 загинув від отриманого 

осколкового поранення голови 

  капітан 

СКОВОРОДІН  

Олексій 

Володимирович 

18.03.1675 

26.08.2014 помер від вибухової травми 

в р-ні с. Новосвітлівки, Луганської 

обл. 

  підполковник 
ВЕЛИВАК Владислав 

Валерійович 
25/04/1979 

Під час бою в ході АТО в районі н.п. 

Хрящувате Краснодонського району 

Луганської області 

  сержант 
КОМАР Юрій 

Ігорович 
03/02/1992 

В ході Ато в районі н.п. Георгіївка, 

Лутугінського району 

    
ТІТЕНКО  

Володимир Олегович 
  

26.08.14 в ході ведення бойових дій 

в зоні АТО 

  сержант 
ШУЛЬГА Максим 

Костянтинович 
23/03/1991 

26.08.14 ході ведення бойових дій 

в районі н.п. Новосветлівка Луганської 

області 

27/08/2014 

  сержант 
ГНІВУШЕВСЬКИЙ  

Ігор Васильович 
20/05/1973 

27.08.14 під час обстрілів штурмового 

загону бригади в районі н.п. 

Новосвітлівка Луганської області 

загинув 

  солдат 

ОСАУЛЕНКО 

Станіслав 

Олександрович 

    

  солдат 

СОРОКОВИЙ 

Олександр 

Анатолійович 

  

27.08.14 о 14.30 під час обстрілу з БМ-

21 підрозділів забезпечення бригади 

в районі н.п. Стила Донецької області 

загинув 

28/08/2014 

  солдат 
БІЛЕЦЬ Петро 

Васильович 
    

  сержант 
СИПЧЕНКО Микола 

Іванович 
    

  
старший 

лейтенант 

ШАХНИК Євген 

Юрійович 
    

  сержант 
ШКОЛЬНИЙ Олег 

Андрійович 
19/04/1990 

28.08.14 о 15.30 колона 

з боєприпасами центропідвозу 

у супроводі конвою потрапила 

в засідку в районі н.п. Комісарівка. 

  солдат 
ЯЦЕНКО Юрій 

Петрович 
23/07/1977 

28.08.14 о 15.30 колона 

з боєприпасами центропідвозу 

у супроводі конвою потрапила 

в засідку в районі н.п. Комісарівка. 

  
молодший 

сержант 
КАРАСИК О.І.   

28.08.14 о 15.30 колона 

з боєприпасами центропідвозу 

у супроводі конвою потрапила 

в засідку в районі н.п. Комісарівка. 

  солдат СОВА А.А.   

28.08.14 о 15.30 колона 

з боєприпасами центропідвозу 

у супроводі конвою потрапила 

в засідку в районі н.п. Комісарівка. 

  
старший 

сержант 

ВАХУЛА Іван 

Васильович 
15/01/1967 

28.08.14 о поблизу с. Георгієвка, 

Луганської обл. в наслідок 



артилерійського обстрілу загинув. 

29/08/2014 

  солдат 
ОСТРОУШКО  

Денис Валерійович 
30/08/1989 

Під час бою в ході АТО в районі н.п. 

Іловайськ Харцизького району 

Луганської області 

  солдат 
ТРОЦЕНКО 

Максим Миколайович 
20/06/1985 

Під час бою в ході АТО в районі н.п. 

Іловайськ Харцизького району 

Луганської області 

  
капітан 

3 рангу 

ЗАГРАНИЧНИЙ  

Валентин 

Анатолійович 

09/12/1978 

29.08.14 о 7.00 під час виконання 

завдання в зоні АТО під час обстрілу 

із Града в районі н.п. Многопілля. 

  сержант 
ПРИДАТКО Дмитро 

Миколайович 
    

  солдат 
КОВАЛЕНКО Олег 

Миколайович 
    

  
старший 

лейтенант 

ЛИХОГРУД Андрій 

Григорович 
    

  солдат 

ГАЖУР  

Олександр 

Анатолійович 

    

  лейтенант 
ОЛЬХОВСЬКИЙ 

Андрій Олексійович 
    

  сержант 

РОВЕНСЬКИЙ 

Дмитро 

Олександрович 

    

  солдат 
РОМАНОВ Федір 

Анатолійович 
    

  капітан 

СВІТЛИЧНИЙ 

Олександр 

Григорович 

    

  лейтенант 

УСТИМЕНКО 

Олександр 

Анатолійович 

    

  сержант 
БЕРЕЖНИЙ Юрій 

Олександрович 
    

  полковник 
ГРАЧОВ Олексій 

Григорович 
    

  
молодший 

сержант 

ДЕМЯНИК Сергій 

Валерійович 
    

  
старший 

солдат 

ДРЕМЛЮХ Вячеслав 

Анатолійович 
    

  солдат 
ДРОБНИЙ Денис 

Євгенович 
    

  полковник 
КИФОРЕНКО Борис 

Борисович 
11/04/1974 

1. 29 серпня 2014 року під час 

виконання завдань в зоні проведення 

антитерористичної операції отримав 

смертельні поранення. Причина 

смерті — множинні осколкові 

поранення тулубу та верхніх кінцівок. 

30/08/2014 

  солдат 
ЛІЩИНСЬКИЙ  

Павло Миколайович 
01.08.1995 

30.08.14 о 06.30-16.00 під час обстрілів 

з БМ-21 та артилерії аеропорту 



Луганськ загинув 

  солдат 
ВОЛКОВ  

Микола Васильович 
10.09.1980 

30.08.14 о 13.00 внаслідок підриву 

на міні автомобіля бригади в районі 

н.п. Андріївка Донецької області 

загинув 

  солдат 
ДЕРКАЧ  

Олександр Петровича 
25.03.1987 

30.08.14 о 13.00 внаслідок підриву 

на міні автомобіля бригади в районі 

н.п. Андріївка Донецької області 

загинув 

  солдат 

ІДЕЛЬ 

Ілля Євгенович 

  30.08.2014 помер у ГВМКЦ 

  солдат 
БІРЮКОВ  

Роман Ростиславович 
12.04.1991 

30.08.14 о 13.00 внаслідок підриву 

на міні автомобіля бригади в районі 

н.п. Андріївка Донецької області 

загинув 

31/08/2014 

  капітан БОНДАРЕНКО В.О.   

близько 18.00 в районі виконання 

бойових завдань під час бою поблизу 

н.п. Дебальцево Донецької області 

  прапорщик 
ТИТОК Дмитро 

Миколайович 
  

близько 18.00 в районі виконання 

бойових завдань під час бою поблизу 

н.п. Дебальцево Донецької області 

  
старший 

сержант 
САВЧЕНКО Ю.Б.   

близько 18.00 в районі виконання 

бойових завдань під час бою поблизу 

н.п. Дебальцево Донецької області 

  сержант ШЕЛЕПАЕВ О.А.   

близько 18.00 в районі виконання 

бойових завдань під час бою поблизу 

н.п. Дебальцево Донецької області 

  підполковник МОСКОВКА В.П.   
Під час показового фізичного 

покарання стався серцевий напад 

  сержант РЕВУЦЬКИЙ А.М.   
29.08.14 загинув в районі міста 

Іловайськ 

  
старший 

сержант 

БАНАС  

Юрій Олександрович 
22/11/1978 

29.08.14 загинув в районі міста 

Іловайськ 

  солдат 

ІВАНОВ 

Євген Вікторович 

    

  капітан 
БАЛАГЛАНОВ 

Павло Юрійович 
28/06/1974   

  
молодший 

сержант 

ПОЛЬСЬКИЙ 

Дмитро 

Олександрович 

23/10/1988   

  
старший 

сержант 

КУШІЛЬ 

Олександр Дмитрович 
01/10/1978   

  
старший 

сержант 

СИДОРЕНКО  

Сергій Іванович 
30/09/1980   

    

ГРОМОВИЙ 

Денис 

Володимирович 

    

  підполковник 
СУСКИЙ  

Вадим Миколайович 
18/12/1972 

Під час виконання бойового завдання 

в зоні АТО, в районі населеного 



пункту Шевченково Донецької області 

біля 16.00 годин 31 серпня 2014 року, 

під час виходу на рубіж мінування 

загоном загороджень в складі двох 

автомобілів автомобіль КАМАЗ 4310 

підірвався на невизначеному 

вибуховому пристрої. В результаті 

підриву здетонував боєкомплект 

машини (200 мін ТМ-62) 

  солдат 
ДОРОШЕНКО 

Володимир Павлович 
02/04/1989 

Під час виконання бойового завдання 

в зоні АТО, в районі населеного 

пункту Шевченково Донецької області 

біля 16.00 годин 31 серпня 2014 року, 

під час виходу на рубіж мінування 

загоном загороджень в складі двох 

автомобілів автомобіль КАМАЗ 4310 

підірвався на невизначеному 

вибуховому пристрої. В результаті 

підриву здетонував боєкомплект 

машини (200 мін ТМ-62) 

  солдат 
СТРУСЬ  

Андрій Андрійович 
23/12/1992 

Під час виконання бойового завдання 

в зоні АТО, в районі населеного 

пункту Шевченково Донецької області 

біля 16.00 годин 31 серпня 2014 року, 

під час виходу на рубіж мінування 

загоном загороджень в складі двох 

автомобілів автомобіль КАМАЗ 4310 

підірвався на невизначеному 

вибуховому пристрої. В результаті 

підриву здетонував боєкомплект 

машини (200 мін ТМ-62) 

  солдат 
БЖОСТОВСЬКИЙ 

Ігор Євгенович 
06/09/1993 

Під час виконання бойового завдання 

в зоні АТО, в районі населеного 

пункту Шевченково Донецької області 

біля 16.00 годин 31 серпня 2014 року, 

під час виходу на рубіж мінування 

загоном загороджень в складі двох 

автомобілів автомобіль КАМАЗ 4310 

підірвався на невизначеному 

вибуховому пристрої. В результаті 

підриву здетонував боєкомплект 

машини (200 мін ТМ-62) 

  солдат 
ШУБАК  

Ігор Романович 
03/08/1995 

Під час виконання бойового завдання 

в зоні АТО, в районі населеного 

пункту Шевченково Донецької області 

біля 16.00 годин 31 серпня 2014 року, 

під час виходу на рубіж мінування 

загоном загороджень в складі двох 

автомобілів автомобіль КАМАЗ 4310 

підірвався на невизначеному 

вибуховому пристрої. В результаті 

підриву здетонував боєкомплект 

машини (200 мін ТМ-62) 

  солдат 
МАЛЕЦЬКИЙ  

Роман Михайлович 
26/08/1994 

Під час виконання бойового завдання 

в зоні АТО, в районі населеного 



пункту Шевченково Донецької області 

біля 16.00 годин 31 серпня 2014 року, 

під час виходу на рубіж мінування 

загоном загороджень в складі двох 

автомобілів автомобіль КАМАЗ 4310 

підірвався на невизначеному 

вибуховому пристрої. В результаті 

підриву здетонував боєкомплект 

машини (200 мін ТМ-62) 

  лейтенант 
КОВАЛЬЧУК  

Віктор Євгенович 
    

  солдат 
КЛЬОБ Микола 

Іванович 
    

  солдат 
ТИМОЩУК Сергій 

Володимирович 
    

  солдат 
ДЗЮБАН Максим 

Мирославович 
    

  солдат 
ЗОЗУЛЯ Тарас 

Васильович 
    

  
молодший 

сержант 

СТАВСЬКИЙ Віталій 

Миколайович 
    

  сержант 
ДРАБИК Тарас 

Васильович 
    

  солдат 
МАРЕНЮК Валерій 

Ярославович 
    

01/09/2014 

  солдат 
РУСАЛОВСЬКИЙ 

Сергій Миколайович 
  

01.09.14 в районі виконання бойових 

завдань загинув 

  сержант 
КРАВЦОВ  

Роман Анатолійович 
26/12/1979   

  прапорщик 

КОВОРОТНИЙ  

Сергій 

Володимирович 

12/12/1977 
01.09.14 в районі виконання бойових 

завдань загинув 

  прапорщик 

ЖЕНЖЕРУХА 

Володимир 

Михайлович 

07/09/1972 

01.09.14 в районі виконання бойових 

завдань під час бою поблизу н.п. 

Дебальцево Донецької області 

  
капітан-

лейтенант 

КОСТЮК Володимир 

Миколайович 
17/03/1983 

01.09.14 під час обстрілу в зоні АТО, 

від вогнепального поранення помер 

02/09/2014 

  сержант 
АРТЮХ  

Юрій Іванович 
04/08/1980 

02.09.14 близько 14.50 внаслідок 

обстрілу із установок БМ-21 «Град» 

опорного пункту в районі н.п. Красний 

Яр Луганської області, загинув 

  лейтенант 
ГАБЧАК Іван 

Миколайович 
29/06/1992 

29.08.14 попав в засідку поблизу н.п. 

Іловайськ 

  лейтенант 

СЕВОСТЬЯНЧИК 

Дмитро 

Олександрович 

17/06/1991 
29.08.14 попав в засідку поблизу н.п. 

Іловайськ 

03/09/2014 

  
старший 

сержант 
БУВАЙЛО О.М.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 



області загинув 

  
молодший 

сержант 
БРИСЕНКО Б.М.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  
молодший 

сержант 
КАЛЮЖНИЙ О.В.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  солдат КОЛОТА М.М.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  солдат ГРИБЕННИК С.В.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  
старший 

лейтенант 
БЕЙ В.М.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  
старший 

лейтенант 

ОСІПОВ  

Микола Іванович 
  

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  прапорщик ВИХРИСТЮК С.Г.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  старшина АВРАМЕНКО С.Г.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  
старший 

сержант 
ПЕРЕЯСЛОВ В.Є.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  сержант АНДРА Р.Р.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  
молодший 

сержант 
ЗАВАЛЬНИЙ І.Ю.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  
старший 

солдат 
ШОВТУТ О.І.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  
старший 

солдат 

ДУДКА Володимир 

Андрійович 
  

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області отримав поранення та 10.09.14 



від отриманих поранень помер 

в лікарні м. Харків. 

  солдат КУЦЕНКО С.В.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  солдат ПЛОЩИК Р.В.   

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

  солдат 
МАТВІЄВСЬКИЙ 

Іван Володимирович 
  

03.09.14 о 19.15 під час обстрілу 

з РСЗВ «Смерч» базового табору 

в районі н.п. Перемога Луганської 

області загинув 

04/09/2014 

  
старший 

лейтенант 

ОЩЕПКОВ Олексій 

Вікторович 
  

загинув 04.09.2014 під час 

артилерійського обстрілу 

  солдат 
ЗАТОЯНЧУК Олег 

Іванович 
1971 

загинув 04.09.2014 під час 

артилерійського обстрілу 

  сержант 
ІВАНОВ Анатолій 

Анатолійович 
05/09/1976 

04.09.14 внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди в районі м. 

Крамоторськ Донецькій області 

близько 12:00 отримав травму, 

несумісну з життям 

  
молодший 

лейтенант 

ТРОХИМЧУК 

Євгеній 

Олександрович 

  

04.09.14 внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди в районі м. 

Крамоторськ Донецькій області 

близько 12:00 отримав травму, 

несумісну з життям 

  
молодший 

сержант 

ТАРАСЕНКО  

Юрій Геннадійович 
29/10/1974 

04.09.14 внаслідок збройного нападу 

незаконно створеного формування 

в районі н.п. Павлівка Донецькій 

області близько 4:30 отримав травму, 

несумісну з життям 

  
старший 

солдат 

ГУЦ  

Сергій Сергійович 
20.08.1990   

  солдат ПИСАРУК С.М.   

04.09.14 о 17.30 на блокпосту в районі 

н.п. Орли Дніпропетровської області 

за не виконання вимог зупинитися 

та погрози гранатою застосовано зброя 

на ураження 

  прапорщик 
ГАВРИЛЮК  

Анатолій Петрович 
11/11/1980   

05/09/2014 

  солдат 
ШЕЙН  

Євген Васильович 
  

05.09.14 о 15.35 при перевірці будівлі 

розвід дозором зі складу ВОП 

батальйону підірвався на розтяжці, 

загинув 

  майор 
СТЕПАНЧЕНКО  

Дмитро Андрійович 
24/05/1970 

05.09.14 з 14.10 до 17.35 під час 

вогневого бою на ВОП поблизу н.п. 

Стукалова Балка та ВОП поблизу н.п. 

Щастя (був поранений) 

  старший ДРЕВАЛЬ  22/10/1984   



солдат Олексій Вікторович 

  сержант 
ЯКОВЛЕВ 

Олег Миколайович 
02/01/1973   

  
старший 

солдат 

РЕДЬКОВИЧ 

Павло Миколайович 
25/08/1992 

05.09.14 о 14.00 в результаті обстрілу 

з БМ-21 поблизу н.п. Комінтернове 

(Донецька обл.) 

  
молодший 

сержант 

БРОДЯК  

Степан Миколайович 
14/02/1985 

05.09.14 о 14.00 в результаті обстрілу 

з БМ-21 поблизу н.п. Комінтернове 

(Донецька обл.) 

  
молодший 

сержант 

СОВА 

Іван Васильович 
19/01/1976 

05.09.14 о 14.00 в результаті обстрілу 

з БМ-21 поблизу н.п. Комінтернове 

(Донецька обл.) 

молодший 

сержант 

СВІДЕРСЬКИЙ 

Іван Іванович 
01/09/1983 

06.09.14 о 06.40 у 

реанімації 

нейрохірургічного 

відділення 

ГВМКЦ (м. Київ) 

  рядовий 
СТЕПУЛА  

Руслан Іванович 
14/04/1983 

05.09.14 о 14.00 в результаті 

обстрілу з БМ-21 поблизу н.п. 

Комінтернове (Донецька обл.) 

  рядовий 
ДЕМИДОВ 

Юрій Геннадійович 
03/02/1983 

05.09.14 з 06.28 до 08.45 в 

результаті бою поблизу н.п. 

Заиченко групою зі складу 

батальйону загинув 

  старший солдат 

ПОПОВ 

Володимир 

Геннадійович 

23/03/1993 

05.09.14 з 06.28 до 08.45 в 

результаті бою поблизу н.п. 

Заиченко групою зі складу 

батальйону загинув 

  старший солдат 

КОМАР  

Вячеслав 

Степанович 

26/04/1984 

05.09.14 з 06.28 до 08.45 в 

результаті бою поблизу н.п. 

Заиченко групою зі складу 

батальйону загинув 

  солдат 

ФІЛОНЕНКО 

Максим 

Валеріййович 

    

  сержант 
ТИМОЩУК Кирил 

Володимирович 
03/07/1992 

05.09.14 о 08.45 в результаті 

обстрілу з боку н.п. Широкіно 

загинув 

  солдат 
БОГУШ Андрій 

Васильович 
    

  солдат 
ЮРКЕВИЧ Андрій 

Михайлович 
  

06.09.2014 при виконані бойового 

завдання потонув під час переправи 

через р. Сіверський Донець 

  сержант 
ЛЕМЕЩУК Іван 

Михайлович 
    

06/09/2014 

  старший солдат 

БЛИЗНЮК 

Володимир 

Володимирович 

28/08/1988 

06.09.14 о 15.03 під час 

мінометного обстрілу блокпосту 

в районі н.п. Станиця Луганська 

Луганської області 

  
молодший 

лейтенант 

ТКАЧЕНКО  

Олександр 
29/03/1991 

06.09.14 о 04.10 у реанімації 

нейрохірургічного відділення 



Анатолійович ГВМКЦ (м. Київ) 

  солдат 

АГАПОВ 

Олександр 

Леонідович 

    

08/09/2014 

  сержант 

ДОБРОВИК 

Євгеній 

Михайлович 

  

08.09.14 близько 11.40 перебуваючи 

на лікуванні у ВМКЦ Західного 

регіону (м. Львів), від отриманих 

04.09.14 вогнепальних поранень 

в районі виконання завдань 

за призначенням, помер. 

09/09/2014 

  мол. сержант 
РЯБИЙ Анатолій 

Миколайович 
02/05/1989   

  капітан 
БУРЯК Анатолій 

Миколайович 
05/06/1968 

06.09.2014 при виконані бойового 

завдання потонув під час переправи 

через р. Сіверський Донець 

12/09/2014 

  майор 

БАГНЮК 

Олександр 

Олександрович 

  

12.09.14 о 11.00-12.00 під час бою 

з НЗФ (обстрілу з танків) в районі 

н.п. Петрівське Донецької області 

загинув 

  
молодший 

сержант 

ДРАГАН  

Олексій 

Анатолійович 

20/02/1981 
13.09.14 під час бою з НЗФ в районі 

н.п. Нижня Кринка 

  рядовий 

СЕРЕБРИНСЬКИЙ 

Володимир 

Олександрович 

29/12/1967 
13.09.14 під час бою з НЗФ в районі 

н.п. Нижня Кринка 

14/09/2014 

  майор 
ДЕМИДЕНКО  

Вадим Лееонідович 
30/09/1972 

14.09.14 о 11.00 під час проведення 

рекогносцировки н.п. Щастя 

Луганської області підірвалися 

на розтяжці 

  капітан 
АНТОШИН  

Іван Миколайович 
08/03/1981 

14.09.14 о 11.00 під час проведення 

рекогносцировки району н.п. Щастя 

Луганської області підірвалися 

на розтяжці 

  солдат 
ГАБІНЕТ  

Олег Миколайович 
05/03/1989 

14.09.14 о 18.00 під час обстрілу 

з РПГ (із засідки) колони танкового 

взводу в районі  

н.п. Тоненьке Донецької області 

  старший солдат 
ХАНЧИЧ  

Денис Юрійович 
02/04/1992 

14.09.14 о 20.10 під час 

артилерійського обстрілу взводного 

опорного пункту в районі 

та вогневого контакту в районі н.п. 

Чорнухине Луганської області 

  солдат 

КОЗЕНКО  

Олександр 

Сергійович 

06/11/1989 

14.09.14 о 20.10 під час 

артилерійського обстрілу взводного 

опорного пункту в районі 

та вогневого контакту в районі н.п. 

Чорнухине Луганської області 

  старший ПОДОЛЯНЧУК  04/07/1991 14.09.14 о 20.20 під час 



лейтенант Євгеній Петрович артилерійського обстрілу аеропорту 

«Донецьк» 

  капітан 
КУЛИГІН  

Олег Борисович 
06/08/1971 

14.09.14 о 20.20 під час 

артилерійського обстрілу аеропорту 

«Донецьк» 

  солдат 

БОГУШ  

Олексій 

Анатолійович 

16/07/1988 

помер 14.09.2014 у реанімації для 

хірургічних хворих ГВМКЦ (м. 

Київ), під час проходження 

лікування після отриманих 

31.08.2014 важких вогнепальних 

поранень в районі н.п. Щастя 

15/09/2014 

  старший солдат 

ПОПОВ 

Олександр 

Володимирович 

17/05/1976 

15.09.14 о 10.20 під час бою 

з незаконним збройним 

формуванням в районі ВОП 

№ 12807 н.п Станиця Луганська. 

  
старший 

сержант 

ГОЛУБОВСЬКИЙ 

Дмитро 

Степанович 

  

15.09.14 о 21.20 в результаті 

стрільби по невпізнаній цілі стався 

вибух гранати (попередньо РПГ) 

поблизу н.п Дебальцеве 

18/09/2014 

  сержант КАПІНУШ В.А.   

18.09.14 в районі н.п. Троїцьке 

розвідувальний дозор потрапив 

у засідку 

19/09/2014 

    

АЛЄКСЄЄНКО 

Вадим 

Миколайович 

    

20/09/2014 

    
Мирінець Вадим 

Михайлович 
  

20.09.14 о 05.20 під час обстрілу 

зі СЗ позиції реабатр частини 

в районі н.п. Нижня Кринка 

Донецької обл. загинув 

  підполковник ЛАВРІНЧУК В.В.   

20.09.14 о 15.15 під час 

артилерійського обстрілу ТПУ 

частини в районі н.п. Приовражне 

Лонецької області загинув 

21/09/2014 

  старший солдат 

КОВАЛЬ 

Михайло 

Андрійович 

04/11/1979 
21.09.14 під час артилерійського 

обстрілу 

  старшина 

СТАРОВ 

Олександр 

Олександрович 

28/06/1979 
21.09.14 під час артилерійського 

обстрілу 

22/09/2014 

  солдат 

СЕРГІЄНКО 

Ігор 

Володимирович 

  

14.09.2014 близько 18.00 в районі 

виконання завдання, під час бою 

був поранений в живіт. 22.09.14 о 

19.00 у ГВМКЦ, помер внаслідок 

отриманих поранень 

24/09/2014 

  солдат КОЗЛОВ  26/11/1985 24.09.14 о 19.00 під час висування 



Михайло 

Віталійович 

секрету БТГ н.п. Новогнатівка 

Донецької обл. підірвався на своїй 

розтяжці та загинув 

26/09/2014 

  солдат 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО  

Денис Ігорович 
23/04/1985 

26.09.14 о 09.30 під час 

мінометного обстрілу опорного 

пункту в районі н.п. Орлово-

Іванівка Донецької обл. загинув 

  
молодший 

сержант 
ОЗЕРОВ М.П.   

26.09.14 о 23.10-23.15 під час 

артилерійського обстрілу з БМ-21 

блокпосту в районі нп Малоорлівка 

Донецької області загинули два 

військовослужбовці. 

  старший солдат 

ПРИХОДЬКО 

Олександр 

Валентинович 

  

26.09.14 о 23.10-23.15 під час 

артилерійського обстрілу з БМ-21 

блокпосту в районі нп Малоорлівка 

Донецької області загинули два 

військовослужбовці. 

27/09/2014 

  
старший 

сержант 

БОДНАР  

Василь Федорович 
29/12/1972 

м. Щастя. 26.09.2014 був поранений 

від гранати. 27.09.2014 07.00 помер 

від отриманих ран. 

  старшина 

СКАКОВСЬКИЙ 

Роман 

Миколайович 

  

24.08.14 отримав поранення в аероп 

Луганськ. 

Помер від отриманих ран 

27.09.2014 о 22.30 

в ВМКЦ ЗахР (м. Львів) 

28/09/2014 

  солдат 
КУЧЕРЕНКО 

Владислав Ігоревич 
  

25.09.14 о 18.45 під час обстрілу 

отримав поранення. Помер від 

отриманих ран 28.09.2014 о 00.30 у 

ВМКЦ Північного регіону 

  капітан 
КОЛОДІЙ Сергій 

Володимирович 
04/02/1981 

28.09.14 о 9.50 під час штурмових 

дій аеропорту «Донецьк» 

зі сторонни Путилівська Роща 

  
старший 

сержант 

СОКОЛОВСЬКИЙ 

Денис Михайлович 
29/07/1983 

28.09.14 о 9.50 під час штурмових 

дій аеропорту «Донецьк» зі сторони 

Путилівська Роща 

  старший солдат 

БІЛИЙ  

Денис 

Анатолійович 

25/05/1992 

28.09.14 близько 18.30-19.00 під час 

заняття бойових позицій 

по виконанню визначених завдань 

по охороні аеропорту «Донецьк» 

зі сторони Путилівська Роща 

обстріляні танками Т-72 НЗФ. БТР-

80 згорів разом з екіпажем. 

  лейтенант 

ТИЩИК  

Олексій 

Олександрович 

06/10/1984 

28.09.14 близько 18.30-19.00 під час 

заняття бойових позицій 

по виконанню визначених завдань 

по охороні аеропорту «Донецьк» 

зі сторони Путилівська Роща 

обстріляні танками Т-72 НЗФ. БТР-

80 згорів разом з екіпажем. 

  солдат ПИВОВАРОВ  08/09/1988 28.09.14 близько 18.30-19.00 під час 



Олександр 

Сергійович 

заняття бойових позицій 

по виконанню визначених завдань 

по охороні аеропорту «Донецьк» 

зі сторони Путилівська Роща 

обстріляні танками Т-72 НЗФ. БТР-

80 згорів разом з екіпажем. 

  солдат 
СОКОЛАЧКО  

Юрій Іванович 
29/06/1971 

28.09.14 близько 18.30-19.00 під час 

заняття бойових позицій 

по виконанню визначених завдань 

по охороні аеропорту «Донецьк» 

зі сторони Путилівська Роща 

обстріляні танками Т-72 НЗФ. БТР-

80 згорів разом з екіпажем. 

  солдат 
ХРОНЕНКО  

Анатолій Петрович 
02/06/1968 

28.09.14 близько 18.30-19.00 під час 

заняття бойових позицій 

по виконанню визначених завдань 

по охороні аеропорту «Донецьк» 

зі сторонни Путилівська Роща 

обстрілені танками Т-72 НЗФ. БТР-

80 згорів разом з екіпажем. 

  сержант 

ЗЛАТЬЄВ  

Сергій 

Анатолійович 

25/05/1991 

28.09.14 близько 18.30-19.00 під час 

заняття бойових позицій 

по виконанню визначених завдань 

по охороні аеропорту «Донецьк» 

зі сторони Путилівська Роща 

обстріляні танками Т-72 НЗФ. БТР-

80 згорів разом з екіпажем. 

  солдат 

ЗАВІРЮХА  

Олександр 

Ігорович 

15/12/1992 

28.09.14 близько 18.30-19.00 під час 

заняття бойових позицій 

по виконанню визначених завдань 

по охороні аеропорту «Донецьк» 

зі сторони Путилівська Роща 

обстріляні танками Т-72 НЗФ. БТР-

80 згорів разом з екіпажем. 

02/10/2014 

  ст. лейтенант 
БЕВЗ Роман 

Миколайович 
1971 р.н. 

02.10.14 о 12.00 під час 

мінометного обстрілу ВОП поблизу 

Старогнатівки Донецької обл. 

отримав осколкове смертельне 

поранення та загинув 

  капітан 
БАГІРОВ Ільгар 

Салехович 
29/10/1983 

30.09.14 під час розвідки місцевості 

в р-ні н.п. Чорнухине Луганської 

обл. 

  солдат 
КОВАЛЬЧУК 

Сергій Юрійович 
01/10/1994 

27.07.14 в ході ведення спеціальних 

бойових дій отримав поранення 

та помер від ран 01.10.2014 у 

Київському ГВМКЦ 

  
молодший 

сержант 

КАМЗІНОВ 

Шайдула 

Хайрулович 

02/08/1975 

02.10.14 о 19.50 під час 

мінометного обстрілу РОП 

військової частини поблизу н.п. 

Піски Донецької обл. загинув 

03/10/2014 

  солдат 
ШЕШЕНЯ Вадим 

Віталійович 
  

03.10.14 о 14.00 під час штурму 

аеропорту «Донецьк» загинув 



04/10/2014 

  майор 
ПІВЕНЬ 

Євген Олексійович 
25/05/1905 

04.10.14 о 17.35 в аеропорту 

м.Донецьк, особовий склад 

батальйонно-тактичної групи був 

обстріляний з боку російсько-

терористичних збройних формувань 

  
молодший 

сержант 

КОСТЮЧЕНКО 

Ю.М. 
  

Під час штурму бойовиками 

аеропорту «Донецьк» 

  
молодший 

сержант 
КРИВОНОС С.Г.   

Під час штурму бойовиками 

аеропорту «Донецьк» 

  сержант 
КУНДЕНКО 

Володимир Івнович 
  

Під час штурму бойовиками 

аеропорту «Донецьк» 

05/10/2014 

  
молодший 

сержант 

СІДЛЕЦЬКИЙ 

Сергій Юрійович 
  

05.10.14 о 17.30 в районі виконання 

завдань за призначенням під час 

бойового зіткнення в аеропорту 

«Донецьк» загинув 

06/10/2014 

  старший солдат 
ПОЖАРСЬКИЙ 

Д.П. 
  

Під час обстрілів з мінометів, АГС 

і СЗ та штурмових дій ВОП поблизу 

н.п. Старогнатівка Донецької обл. 

  солдат 
ВАСИЛЕНКО Ігор 

Миколайович 
  

Під час обстрілу зі СЗ РОП поблизу 

н.п. Новотроїцьке Донецької обл. 

  старшина 

БОЙКО 

Віктор 

Миколайович 

03/01/1970 

Під час обстіру з БМ-21 «Град» 

базового табору біля н.п. 

Дебальцеве Донецької обл. 

  рядовий 
ПУНДА Віктор 

Васильович 
16/01/1965 

Під час обстіру з БМ-21 «Град» 

базового табору біля н.п. 

Дебальцеве Донецької обл. 

  солдат 
СІЛКО  

Артур Олегович 
24/05/1988 

Під час мінометного обстрілу РтГр 

в районі н.п. Піски Донецької 

області загинув 

07/10/2014 

  прапорщик ОЗНАМЕЦЬ В.В. 25/04/1974 

07.10.14 о 18.00 

військовослужбовцями 

Національної гвардії України 

(військова частина 3002) на блок 

посту при виїзді з м. Дебальцево 

Донецької області відбувся обстріл 

автомобілю Урал 4320 в наслідок 

якого загинув 

  солдат 
ЦИМБАЛ Сергій 

Володимирович 
26/05/1986 

07.10.14 о 16.30 внаслідок зіткнення 

бойових груп в районі н.п. 

Санжарівка Донецької області 

загинув один військовослужбовець. 

09/10/2014 

  солдат 

ЧМЕЛІВСЬКИЙ 

Віталій 

Володимирович 

    

10/10/2014 

  
молодший 

сержант 
ПАЛЕШКО С.В.   

10.10.14 близько 19.15 у 

Артемівській міській лікарні від 



отриманого вогнепального 

поранення помер 

11/10/2014 

  
старший 

лейтенант 

ГОВОРУЩЕНКО 

С.Ф. 
  

11.10.14 близько 06.25 під час 

виконання завдань за призначенням 

поблизу н.п. Оріхове Луганської 

області покінчив життя 

самогубством шляхом підриву 

гранати РГД-5 

12/10/2014 

  сержант 
МЕЛЬНИЧЕНКО 

В.В. 
  

12.10.14 о 09.30 під час 

мінометного обстрілу взводного 

опорного пункту в районі 

нп Рідкодуб Донецької області 

загинув 

13/10/2014 

  
старший 

лейтенант 
ГРИГОРАШ В.М.   

13.10.14 о 18.30 при поверненні 

з розвідки в районі н.п. 

Новогригорівка Донецької області 

загинув внаслідок підриву на фугасі 

  
старший 

лейтенант 

БЕРЕГОВЕНКО 

Г.С. 
  

13.10.14 о 18.30 при поверненні 

з розвідки в районі н.п. 

Новогригорівка Донецької області 

загинув внаслідок підриву на фугасі 

  солдат БАБИЧ В.Л.   

13.10.14 о 18.30 при поверненні 

з розвідки в районі н.п. 

Новогригорівка Донецької області 

загинув внаслідок підриву на фугасі 

  солдат 
КОТІШЕВСЬКИЙ 

Д.І. 
  

13.10.14 о 18.30 при поверненні 

з розвідки в районі н.п. 

Новогригорівка Донецької області 

загинув внаслідок підриву на фугасі 

  солдат 
ПОБЕРЕЖНИК 

С.А. 
  

13.10.14 о 12.00 при заготівлі дров 

в лісосмузі в районі н.п. 

Трьохізбьонка Луганської області 

загинув внаслідок підриву 

на розтяжці 

  солдат ЧУХРАЙ В.В.   

13.10.14 о 12.00 при заготівлі дров 

в лісосмузі в районі н.п. 

Трьохізбьонка Луганської області 

загинув внаслідок підриву 

на розтяжці 

15/10/2014 

  
старший 

сержант 
КІТ Д.Д.   

15.10.14 о 08.05 під час 

мінометного обстрілу позицій 

артилерійської батареї в районі н.п. 

Капітанове Луганської області 

загинув. 

  солдат ФЕЛИСТА Ю.З.   

15.10.14 під час вогневого зіткнення 

на блокпосту поблизу н.п. Сміле 

Луганської області загинув. 

  солдат ШУКРУТА О.П. 16/10/1980 
15.10.14 під час вогневого зіткнення 

на блокпосту поблизу н.п. Сміле 



Луганської області загинув. 

16/10/2014 

  солдат СОЛОНАР М.В. 28/01/1994 

16.10.14 під час розвідки місцевості 

взводного опорного пункту в районі 

нп Троїцьке Луганської області 

внаслідок спрацювання невідомого 

вибухового пристрою загинув 

  солдат 
КОСТРИЧЕНКО 

О.В. 
18/06/1985 

16.10.14 під час артилерійського 

обстрілу з БМ-21 ротного опорного 

пункту в районі нп Пески 

Донецької області загинув 

  
старший 

лейтенант 

БЕРНАДСЬКИЙ 

А.Є. 
  

16.10.14 під час бойового зіткнення 

в ході розвідки мосту біля 

взводного опорного пункту в районі 

нп Верхньотроїцьке Донецької 

області загинув 

17/10/2014 

  
молодший 

сержант 
ГОРОБЕЦЬ С.В.   

17.10.14 о 14.20 під час 

снайперського обстрілу блокпосту 

в районі н.п. Озерянівка Донецької 

області від вогнепального 

смертельного поранення в голову 

загинув 

  солдат РОВНИЙ О.О.   

17.10.14 о 01.30 під час 

мінометного обстрілу взводного 

опорного пункту в районі н.п. 

Вільхове Луганської області 

загинув 

  капітан ТІТАРЧУК В.І.   

14.10.14 о 17.00 під час 

мінометного обстрілу РОП поблизу 

н.п. Піски Донецької обл. отримав 

поранення, 17.10.14 від отриманих 

поранень помер 

19/10/2014 

  рядовий 
МАКСИМЕНКО 

П.І. 
13/07/1988 

19.10.14 о 10.00 під час бойового 

зіткнення в районі блокпосту 

поблизу н.п. Сміле Луганської 

області загинув. 

  солдат 
МИХАЛЬСЬКИЙ 

Т.Р. 
26/04/1980 

19.10.14 о 10.00 під час бойового 

зіткнення в районі блокпосту 

поблизу н.п. Сміле Луганської 

області загинув. 

  
молодший 

сержант 
БУРДЯК Ю.В. 06/05/1991 

19.10.14 о 10.00 під час бойового 

зіткнення в районі блокпосту 

поблизу н.п. Сміле Луганської 

області загинув. 

  
молодший 

сержант 
ЗАПАРА Г.В. 24/10/1972 

19.10.14 о 10.00 під час бойового 

зіткнення в районі блокпосту 

поблизу н.п. Сміле Луганської 

області загинув. 

  солдат ГОРНЯК В.П. 18/05/1980 

19.10.14 о 10.00 під час бойового 

зіткнення в районі блокпосту 

поблизу н.п. Сміле Луганської 



області загинув. 

  солдат 
ПОПУЛЯХ Сергій 

Володимирович 
    

  старший солдат 
ДУДИН Андрій 

Степанович 
19/04/1977 

19.10.14 о 10.00 під час бойового 

зіткнення в районі блокпосту 

поблизу н.п. Сміле Луганської 

області загинув. 

  
старший 

сержант 
ТКАЧЕНКО А.В.   

19.10.14 о 10.00 під час бойового 

зіткнення в районі блокпосту 

поблизу н.п. Сміле Луганської 

області загинув. 

22/10/2014 

  солдат КРУТЬКО Р.І. 15/12/1994 

22.10.14 о 13.50 під час бойового 

зіткнення розвідувальної групи 

в районі нп Піщевик Донецької 

області загинув 

  солдат 

ВАСИЛЕНКО 

Микола 

Миколайович 

  

22.10.14 під час зайняття бойової 

позиції отримав вогнепальне 

поранення, від якого о 03.28 

23.10.2014 помер в лікарні м. 

Маріуполь 

27/10/2014 

  майор 

КОСТИШИН 

Ярослав 

Мирославович 

  

27.10.14 з 13.55 по 14.15 під час 

мінометного обстрілу позицій 

окремої роти поблизу н.п. Авдіївка 

Донецької області загинув. 

  солдат 

ЗАВАЛЬНЮК 

В’ячеслав 

Вікторович 

09/12/1990 

27.10.14 о 23.00 під час 

снайперського обстрілу взводного 

опорного пункту поблизу н.п. 

Станиця Луганська Луганської 

області загинув 

29/10/2014 

  старший солдат 

КАЛИНОВСЬКИЙ 

Олександр 

Геннадійович 

26/05/1992 

о 12.30 під час бойового зіткнення 

секрету в районі н.п. Петрівське 

Донецької області 

  солдат 

АВРАМЕНКО  

Андрій 

Миколайович 

01/12/1981 

о 12.30 під час бойового зіткнення 

секрету в районі н.п. Петрівське 

Донецької області 

  майор 
ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ 

Ю.О. 
  

о 13.00 під час артилерійського 

обстрілу ротного опорного пункту 

в районі н.п. Талаківка Донецької 

області 

  старший матрос 
КОРНЄВ  

Артем Ігорович 
12/05/1991 

о 13.00 під час артилерійського 

обстрілу ротного опорного пункту 

в районі н.п. Талаківка Донецької 

області 

  рядовий 
ГЕШ Євген 

Іванович 
05/03/1987 

о 13.00 під час бойового зіткнення 

мобільного резерву в районі н.п. 

Сокольники Луганської області 

  солдат 

СЕРГІЄНКО  

Костянтин 

Павлович 

17/06/1981 

о 23.00 під час артилерійського 

обстрілу взводного опорного 

пункту 28 омбр в районі н.п. 

Новомихайлівка Донецької області 



  сержант 
ЛІЩУК Руслан 

Володимирович 
22/04/1974 

8.10.14 о 09.50 під час 

артилерійського обстрілу ВОП 

частини в районі н.п. Нікішине 

Донецької обл. отримав поранення.  

28.10.14 о 22.00 від отриманих 

поранень помер у ВМКЦ Західного 

регіону. 

30/10/2014 

  солдат 
БІЛОУС Сергій 

Михайлович 
  

мін в райні Сокільники донецької 

області 

31/10/2014 

  солдат 
БІЛОУС Андрій 

Михайлович 
26/11/1982 

30.10.14 о 15.40 під час 

мінометного обстрілу ротного 

опорного пункту в районі 

н.п.Кримське Донецької області 

загинув 

  
старший 

сержант 

КОВАЛЬЧУК  

Віктор Сергійович 
28/04/1984 

31.10.14 о 11.20 під час 

мінометного обстрілу аеропорту 

Донецьк загинув 

  солдат 
СЕМЧИШИН 

Андрій Євгенович 
30/05/1971 

31.10.14 помер 

який 30.10.14 о 18.35 отримав 

поранення під час мінометного 

обстрілу з АГС-17 взводного 

опорного пункту в районі н.п. 

Нікішино Донецької області 

03/11/2014 

  солдат ХРИПУНОВ С.В.   

01.11.14 о 10.10 під час обстрілу 

з танків та мінометного обстрілу 

блокпосту в районі н.п. Майорське 

Донецької області отримав 

поранення. Від отриманих ран 

помер. 

04/11/2014 

  солдат 
СВЯТКОВСЬКИЙ 

М.В. 
  

04.11.14 о 13.07 під час 

мінометного обстрілу ротного 

опорного пункту поблизу  

н.п. Павлопіль Донецької області 

загинув 

  
молодший 

сержант 
ПРОНІН В.О.   

04.11.14 о 16.20 підірвався 

на розтяжці в районі взводного 

опорного пункту поблизу  

н.п. Рідкодуб Донецької області, 

загинув 

06/11/2014 

  солдат ГОЛОТА Ю.А.   

близько 10.15 під час обстрілу 

зі стрілецької зброї 

та автоматичного гранатомету 

аеропорту Донецьк 

  сержант 

МАРУСИЧ 

Володимир 

Васильович 

17/11/1963 

під час мінометного обстрілу 

взводного опорного пункту в районі 

н.п. Кримське Слов’яносерпського 

р-ну Луганської області 

  солдат КРОХМАЛЬ Н.І. 03/11/1993 06.11.14 року під час 



артилерійського обстрілу поблизу 

н.п.Нижнє з боку незаконних 

збройних формувань 

  солдат ВОЛОШИН Ю.С.   

14.05 під час мінометного обстрілу 

блокпосту поблизу н.п. Маріїнка 

Донецької області 

07/11/2014 

  підполковник 
КОЛЕСНИКОВ 

П.О. 
08/04/1975 

07.11.14 о 16.20 під час 

снайперського обстрілу зведеної 

групи частини в аеропорті 

«Донецьк» загинув 

08/11/2014 

  солдат 
ЗДЕБСЬКИЙ  

Богдан Богданович 
11/05/1991 

08.11.14 о 04.30 під час бойового 

зіткнення в аеропорті «Донецьк» 

загинув 

  солдат 

БАРАНОВ-ОРЕЛ  

Сергій 

Анатолійович 

28/12/1983 

08.11.14 о 04.30 під час бойового 

зіткнення в аеропорті «Донецьк» 

загинув 

  
старший 

прапорщик 

ІВАНЦОВ  

Сергій 

Володимирович 

27/08/1977 

08.11.14 о 11.00 під час бойового 

зіткнення в аеропорті «Донецьк» 

загинув 

  ст. сержант 

ЧЕРНЕНКО  

Олександр 

Іванович 

1958 

08.11.14 о 13.30 під час обстрілу 

з гранатометів та СЗ поблизу н.п. 

Невельське Донецької області 

загинув 

  солдат 
АТЮКОВ 

Євген Віталійович 
1992 

08.11.14 о 13.30 під час обстрілу 

з гранатометів та СЗ поблизу н.п. 

Невельське Донецької області 

загинув 

  майор БАБИЧ О.В.   

08.11.14 в опіковому відділенні 

2 клінічної лікарні м. 

Дніпропетровськ від травм, 

отриманих в районі виконання 

завдань за призначенням (Донецька 

область), помер 

10/11/2014 

  солдат 
ЛОМЕЙКО 

Андрій Вікторович 
  

10.11.14 о 09.05 під час 

мінометного обстрілу взводного 

опорного пункту в районі н.п. Хімік 

Донецької області загинув 

  солдат 
ЛЕВЧУК 

Сергій Віталійович 
05/03/1976 

10.11.2014 о 12.00 під час 

мінометного обстрілу блокпосту 

в районі н.п. Сокольники 

Луганської області від 

вогнепального осколкового 

поранення голови загинув 

  
старший 

лейтенант 

СЕНКЕВИЧ 

Микола Олегович 
1989 

10.11.14 о 14.20 під час бойового 

зіткнення поблизу взводного 

опорного пункту в районі н.п. 

Березове Донецької області загинув 

  солдат 

ТОКАР 

Віталій 

Миколайович 

11/07/1994 

10.11.14 о 14.20 під час бойового 

зіткнення поблизу взводного 

опорного пункту в районі н.п. 



Березове Донецької області загинув 

  солдат 
БОШНЯК 

Віктор Вікторович 
12/04/1992 

10.11.14 о 14.20 під час бойового 

зіткнення поблизу взводного 

опорного пункту в районі н.п. 

Березове Донецької області загинув 

11/11/2014 

  
старший 

сержант 

ЗАГУДАЄВ 

Олександр 

Володимирович 

15/04/1962 

під час обстрілу з БМ-21 

спостережного посту в районі н.п. 

Щастя Луганської обл. 

  солдат 

ЧЕСЬКИЙ 

Олександр 

Миколайович 

17/06/1981 

11.11.14 отримано інформацію, 

що 10.11.14 о 10.00 в лікарні ім. 

Мечникова 

(м. Дніпропетровськ) від отриманих 

поранень, не виходячи з коми, 

помер 

військовослужбовець. 08.11.14 о 

13.30. під час бою в районі н.п. 

Красногоровка солдат Чеський 

О.М. отримав поранення. 

Перебував на лікуванні, діагноз: 

«контузія та кома другої ступені, 

підозра на перелом основи черепу, 

відкрита ЧМТ». 

12/11/2014 

  солдат 
МУШТУК 

Богдан Миронович 
  

12.11.14 о 08.50 під час обстрілу 

з гранатометів та СЗ ВОП в районі 

н.п. Опитне Донецької області 

загинув 

  солдат 

ЧЕРНЮХ 

Віктор 

Ярославович 

  

12.11.14 о 11.00 в ході ведення 

фільтраційних дій в районі н.п. 

Сокольники Луганської області 

загинув 

  
старший 

лейтенант 
ЦИБУЛІН Ю.В.   

12.11.2014 о 15.55 під час 

мінометного обстрілу взводногоо 

опорного пункту в районі н.п. Піски 

Донецької області загинув 

  сержант 
МАКАРОВ 

Олег Михайлович 
  

12.11.2014 о 15.55 під час 

мінометного обстрілу взводногоо 

опорного пункту в районі н.п. Піски 

Донецької області загинув 

14/11/2014 

  солдат КЛИМЕНКО С.М.   

14.11.14 з 09.10 до 09.30 під час 

артилерійського обстрілу взводного 

опорного пункту поблизу н.п. 

Сокільники Луганської області 

загинув 

  солдат РЕШИТНЯК В.В.   

14.11.14 о 11.50 під час бойового 

зіткнення колони техніки 

з провіантом поблизу 

н.п. Орлово-Іванівка Донецької 

області загинув 

  солдат ЛЕВИЦЬКИЙ В.М.   
14.11.14 з 13.05 до 13.20 під час 

мінометного обстрілу взводного 



опорного пункту поблизу н.п. Піски 

Донецької області загинув 

  солдат ЛИТВИН О.О.   

14.11.14 з 14.02 до 14.25 під час 

мінометного обстрілу взводного 

опорного пункту поблизу н.п. 

Дебальцеве Донецької області 

загинув 

  солдат ШВАЧКО Р.   

14.11.14 о 16.12 під час 

мінометного обстрілу взводного 

опорного пункту поблизу 

н.п. Авдіївка Донецької області 

загинув 

  
старший 

лейтенант 
ВОРОХТА І.І.   

14.11.14 о 16.40 під час бойового 

зіткнення поблизу н.п. 

Первомайське Донецької області 

загинули 

  солдат БІЛЕНКО Р.А.   

14.11.14 о 16.40 під час бойового 

зіткнення поблизу н.п. 

Первомайське Донецької області 

загинули 

  солдат ЛУЧЕЧКА А.Я.   

14.11.14 о 14.40 на території парку 

бойових машин військової частини 

(м. Артемівськ Донецької області), 

в пожежному водоймищі № 8, було 

виявлено без ознак життя тіло , 

який прибув до військової частини 

у складі команди для прийому 

техніки. 

16/11/2014 

  солдат 
ДОЛГИХ Cергій 

Володимирович 
05/01/1980 

16.11.14 о 16.20 під час штурмових 

дій, мінометного обстрілу 

та обстрілу зі стрілецької зброї 

взводного опорного пункту поблизу 

н.п. Нікішине Донецької області 

загинув 

  солдат КІРІЧЕК В.В. 19/07/1971 

16.11.14 о 16.20 під час штурмових 

дій, мінометного обстрілу 

та обстрілу зі стрілецької зброї 

взводного опорного пункту поблизу 

н.п. Нікішине Донецької області 

загинув 

  підполковник 

РВАЧОВ 

Володимир 

Ігорович 

  

16.11.14 близько 15.00 внаслідок 

наїзду автомобіля на фугас в районі 

сел. Полевое загинув 

  майор м/с 
ВАШЕНЯК 

Віталій Петрович 
  

16.11.14 близько 15.00 внаслідок 

наїзду автомобіля на фугас в районі 

сел. Полевое загинув 

  майор 
ЯЖУК 

Микола Петрович 
  

16.11.14 близько 15.00 внаслідок 

наїзду автомобіля на фугас в районі 

сел. Полевое загинув 

  солдат 

ІЩЕНКО 

Олександр 

Володимирович 

  

16.11.14 близько 15.00 внаслідок 

наїзду автомобіля на фугас в районі 

сел. Полевое загинув 



17/11/2014 

  
молодший 

сержант 

ЛІПІКС Янис 

Мадрисович 
27/06/1971 

17.11.14 о 14.10 під час підриву 

на фугасі автомобіля Урал ротної 

тактичної групи в районі н.п. 

Орлово-Іванівка Донецької області 

загинув 

  
молодший 

сержант 

БУТЬКО 

Олександр 

Анатолійович 

07/07/1973 

17.11.14 о 14.10 під час підриву 

на фугасі автомобіля Урал ротної 

тактичної групи в районі н.п. 

Орлово-Іванівка Донецької області 

загинув 

  
молодший 

сержант 

ОЛІЙНИК 

Анатолій 

Анатолійович 

26/06/1992 

17.11.14 о 14.10 під час підриву 

на фугасі автомобіля Урал ротної 

тактичної групи в районі н.п. 

Орлово-Іванівка Донецької області 

загинув 

  солдат 
ЮРЧЕНКО Ігор 

Петрович 
07/09/1979 

17.11.14 о 14.20 під час підриву 

розтяжці в районі н.п. Орлово-

Іванівка Донецької області загинув 

  солдат 
САРАБІН Олег 

Васильович 
06/08/1985 

17.11.14 о 15.25 під час обстрілу 

з танку взводного опорного пункту 

в районі н.п. Тарамчук Донецької 

області загинув 

  солдат 

РОСОМАХА 

Микола 

Васильович 

21/01/1984 
17.11.14 о 11.00 від отриманих 

поранень помер у ЦРЛ Куйбешево 

18/11/2014 

  
старший 

лейтенант 
БЕРДАКОВ В.О.   

18.11.2014 о 14.10 загинув під час 

мінометного обстрілу взводного 

опорного пункту в районі н.п. 

Веселе Донецької області 

  солдат 
ПОЛЯНСЬКИЙ 

І.А. 
  

18.11.2014 о 22.50 загинув під час 

мінометного обстрілу аеропорту 

«Донецьк» 

20/11/2014 

  прапорщик ГРЕЦЬКИЙ Р.Ф.   

20.11.14 о 19.40 у н.п. Дружівка 

Донецької області загинув 

внаслідок порушення правил 

безпеки (під час розряджання ГП-25 

стався вибух ВОГ-25) 

21/11/2014 

  солдат БАЙДЮК В.І.   

21.11.14 о 14.00 під час зачистки 

території поблизу аеропорту 

Донецьк в результаті підриву 

на фугасі загинув. 

  
молодший 

сержант 
ТОМАК М.М.   

21.11.14 о 11.00 під час 

мінометного обстрілу блокпосту 

в районі н.п. Майорське Донецької 

області загинув 

  старший солдат КРІВЧЕНКО С.Ф.   

21.11.14 о 14.25 під час підриву 

на міні групи взводного опорного 

пункту в районі н.п. Щастя 

Луганської області загинув 



  солдат ГНАТЕНКО А.О.   

21.11.14 о 14.25 під час підриву 

на міні групи взводного опорного 

пункту в районі н.п. Щастя 

Луганської області загинув 

23/11/2014 

  солдат 
НИКОЛЕНКО 

Павло Вікторович 
02/12/1979 

У період з 14.20 по 14.40 під час 

мінометного обстрілу ОКП в районі 

н.п. Дебальцеве Донецької обл. 

  сержант ХОМЕНКО   

У період з 14.20 по 14.40 під час 

мінометного обстрілу ОКП в районі 

н.п. Дебальцеве Донецької обл. 

  
молодший 

сержант 

ОБОЛЕНЦЕВ 

Віктор 

Миколайович 

27/06/1971 

23.11.14 у період з 22.25 по 22.35 

загинув під час артилерійського 

обстрілу базового табору в районі 

н.п. Тоненьке Донецької 

обл. та позицій артилерії поблизу 

н.п. Орлівка Донецької обл. 

  солдат 

СТЕПАНЕЦЬ 

Андрій 

Миколайович 

05/06/1974 

23.11.14 у період з 22.25 по 22.35 

загинув під час артилерійського 

обстрілу базового табору в районі 

н.п. Тоненьке Донецької 

обл. та позицій артилерії поблизу 

н.п. Орлівка Донецької обл. 

24/11/2014 

  солдат СКЛЕЗЬ С.А.   

24.11.14 з 22.15 до 23.25 загинув під 

час обстрілу з РСЗВ БМ-21 позиції 

підрозділу поблизу н.п. Ольхова 

Донецької області 

25/11/2014 

  
старший 

сержант 

СТЕЦЬ Павло 

Іванович 
12.07.1990 р 

під час мінометного обстрілу 

взводного опорного пункту в районі 

н.п. Нікішене Донецької області 

  
молодший 

сержант 

ІГНАТИШИН 

Олександр 

Володимирович 

10.10.1991 р. 

під час мінометного обстрілу 

взводного опорного пункту в районі 

н.п. Нікішене Донецької області 

26/11/2014 

  старший солдат КРИЖАК В.М.   

О 16.30 під час перетину 

автомобілем блокпосту в районі н.п. 

Райгородка Луганської області 

внаслідок обстрілу зі стрілецької 

зброї автомобіля 

28/11/2014 

  солдат СНІЖКО А.П.   

28.11.14 о 11.30 під час 

мінометного обстрілу взводного 

опорного пункту поблизу н.п. 

Нікішино Донецької області 

29/11/2014 

  
молодший 

сержант 

ГОРБАНЬ 

Андрій Вікторович 
24/01/1993 

О 12.30 під час обстрілу аеропорту 

Донецьк 

  солдат 
БОЙКО 

Роман Вікторович 
22/08/1988 

О 23.50 під час обстрілу 

із стрілецької зброї взводного 

опорного пункту в районі н.п. 



Славне Донецької області 

  лейтенант 

ІЛЬНИЦЬКИЙ 

Дмитро 

Андрійович 

29/11/1990 

О 16.00 під час артилерійського 

обстрілу з БМ — 21 н.п. Піски 

Донецької області 

30/11/2014 

  солдат ШЕЛУДЬКО І.В.   
30.11.14 о 10.00 під час бою 

в аеропорту «Донецьк» загинув 

  солдат ЛАРІН М.В.   

30.11.14 о 12.14 під час 

мінометного обстрілу взводного 

опорного пункту в районі н.п. 

Опитне Донецької області загинув 

 

 

Вічная пам'ять Героям! 

 

 

Міністерство оборони України 
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