
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

АБРЮТІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  

Дата та місце народ-

ження: 8 квітня 1983 р., 

с. Хобіно, Глухівський 

район, Сумська область. 

Дата та місце загибе-

лі: 29 грудня 2014 р., с. 

Піски, Ясинуватський 

район, Донецька область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Заступник ко-

мандира бойової машини навідник-

оператор. 

Підрозділ: 93-а окрема механізована бри-

гада. 

Обставини загибелі: Загинув 29 грудня 

2014 р. у бою з російськими збройними 

формуваннями, які здійснили напад на по-

зиції українських військових в районі се-

лища Піски (Ясинуватський район) під 

Донецьком. Сергія прошила кулеметна 

черга, коли він намагався витягти з оточен-

ня пораненого товариша. 

Сімейний стан: Залишилися дружина і 5-

річний син. 

Місце поховання: Алея Почесних грома-

дян Центрального цвинтаря міста Суми. 

 

АВРАМЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 

Дата та місце народ-

ження: 24 серпня 1977 р., 

м. Ромни, Сумська об-

ласть. 

Дата та місце загибе-

лі: 3 вересня 2014 р., с. 

Перемога, Старобільсь-

кий район, Луганська 

область. 

Звання: Старшина. 

Посада: Оператор-топогеодезіст. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" 

близько 22:30 базового табору 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

Сімейний стан: Залишились дружина та 

син. 

Місце поховання: м. Ромни, Сумська об-

ласть. 

 

АНДРА РУСЛАН РОМАНОВИЧ 

Дата та місце народження: 8 квітня 1994 

р., м. Суми. 

Дата та місце заги-

белі: 3 вересня 2014 р., с. 

Перемога, Старобільсь-

кий район, Луганська 

область. 

Звання: Сержант. 

Підрозділ: 27-й реактив-

ний артилерійський полк. 

Обставини загибелі:  За-

гинув 3 вересня 2014 р. 

під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" близько 

22:30 базового табору 27-го полку поблизу 

Старобільська (Луганська область). 

Місце поховання: Алея Слави централь-

ного кладовища, м. Суми. 

 

АНІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР  

ГРИГОРОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 17 грудня 1969 

р., м. Суми. 

Дата та місце заги-

белі: 5 травня 2014 р., м. 

Слов'янск, Донецька об-

ласть. 

Звання: Полковник 

(пос-мертно). 

Посада: Заступник командира спецпідроз-

ділу «Альфа» в Сумській області. 

Підрозділ: Спецпідрозділ «Альфа». 

Обставини загибелі: 5 травня 2014 р. за-

гинув від вибуху гранати під час проведен-

ня антитерористичної операції під Слов'ян-

ськом, рятуючи пораненого товариша по 

службі. 

Місце поховання: м. Суми, алея почесних 

громадян центрального кладовища. 

 

Указом Президента України 

№ 543/2014 від 20 червня 

2014 року, "за особисту мужність і геро-

їзм, виявлені у захисті державного суве-

ренітету та територіальної цілісності 

України, вірність військовій присязі та 

незламність духу", нагороджений орде-

ном Богдана Хмельницького III ступеня 

(посмертно). 

Указом Президента України 

№1/2015 від 2 січня 2015 року, "за 

виняткову мужність, героїзм і 

самопожертву, виявлені у захи-

сті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України, вір-

ність військовій присязі, присвоєно зван-

ня «Герой України» (посмертно). 

БЕРЕЖНИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Дата та місце народжен-

ня: 27 квітня 1984 р., с. 

Чупахівка, Охтирський 

район, Сумська область. 

Дата та місце загибе-

лі: 29 серпня 2014 р., м. 

Іловайськ, Донецька об-

ласть. 

Звання: Сержант. 

Посада: Командир інженерно-саперного 

відділення. 

Підрозділ: 91-й інженерний полк. 

Обставини загибелі: Загинув 29 серпня 

2014 р. у боях під Іловайськом (Донецька 

область). 

Сімейний стан: Залишилися дружина і 

син. 

Місце поховання: с. Чупахівка, Охтирсь-

кий район, Сумська область. 

 

Указом Президента України 

№ 873/2014 від 14 листопада 

2014 р., "за особисту мужність і героїзм, 

виявлені у захисті державного суверені-

тету та територіальної цілісності 

України, вірність військовій присязі", 

нагороджений орденом «За мужність» 

III ступеня (посмертно). 

 

БІЛАН РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце народжен-

ня: 30 квітня 1986 р., м. 

Охтирка, Сумська об-

ласть. 

Дата та місце загибелі: 9 

серпня 2014 р., с. Степа-

нівка, Шахтарський ра-

йон, Донецька область. 

Звання: Старший солдат. 

Посада: Старший водій понтонного взводу. 

Підрозділ: 91-й інженерний полк. 

Обставини загибелі: Загинув біля села 

Степанівка (Шахтарський район) Донецької 

області під час обстрілу терористами із 

засідки. 

Сімейний стан: Залишилась дружина та 

двоє дітей (2012 і 2013 р.н.). 

Місце поховання: Центральне кладовище 

м. Охтирка, Сумська область. 

 

Указом Президента Украї-

ни № 873/2014 від 14 лис-

топада 2014 р., "за особисту мужність і 

героїзм,  виявлені   у   захисті  державного  

Квітень 2015 р. №9 

П А М ’ Я Т А Є М О   Г Е Р О Ї В 

Випуск газети присвячується ГЕРОЯМ   

СУМЩИНИ, які поклали життя за неза-

лежність та цілісність України під час 

антитерористичної операції 
 



 

 

 

суверенітету та територіальної цілісно-

сті України, вірність військовій присязі", 

нагороджений орденом «За мужність» 

III ступеня (посмертно). 

 

БІРЮК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 13 січня 1976 р., 

м. Охтирка, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 20 серпня 2014 р., 

смт. Георгіївка, Лутугин-

ський район, Луганська 

область. 

Звання: Підполковник. 

Посада: Старший льотчик-інструктор. 

Підрозділ: 7-й окремий полк армійської 

авіації. 

Обставини загибелі: Загинув 20 серпня 

2014 р. в збитому терористами в районі 

смт. Георгіївка Лутугинського району Лу-

ганської області гелікоптері Мі-24. 

Місце поховання: м. Охтирка, Сумська 

область. 

 

Указом Президента України 

№ 892/2014 від 27 листопада 

2014 року, "за особисту мужність і геро-

їзм, виявлені у захисті державного суве-

ренітету та територіальної цілісності 

України", нагороджений орденом Богдана 

Хмельницького III ступеня (посмертно). 

 

БРИСЕНКО БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 30 вересня 1993 

р., м. Лебедин, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 3 вересня 2014 р., с. 

Перемога, Старобільсь-

кий район, Луганська 

область. 

Звання: Молодший сержант. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" 

близько 22:30 базового табору 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

Місце поховання: Троїцьке кладовище, м. 

Лебедин, Сумська область. 

 

БУВАЙЛО ОЛЕКСАНДР  

МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 18 липня 1986 

р., с. Товста, Білопільсь-

кий район, Сумська об-

ласть. 

Дата та місце загибе-

лі: 3 вересня 2014 р., с. 

Перемога, Старобільсь-

кий район, Луганська 

область. 

Звання: Старший сержант. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час  обстрілу   з  РСЗВ   "Смерч"  

 

 

 

близько 22:30 базового табору 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

Місце поховання: Триває ідентифікація за 

тестом ДНК. 

 

ВДОВЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 

Дата та місце нарож-

дення: 12 лютого 1983 

р., смт. Вороніж, Шост-

кинський район, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 13 квітня 2014 р., с. 

Довгополівка, Роменсь-

кий район, Сумська об-

ласть. 

Звання: Солдат. 

Посада: Старший механік – водій. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 13 квітня 

2014 року в с. Довгополівка Роменського 

району Сумської області під час виконання 

службових обов'язків при передислокації 

військової частини. 

Сімейний стан: Залишились дружина та 

донька. 

Місце поховання: смт. Вороніж, Шост-

кинський район, Сумська область. 

 

ВЕРБИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ 

Дата та місце наро-

дження: 12 травня 1989 

р., с. Оленинське, Охтир-

ський район, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 21 серпня 2014 р., с. 

Старогнатівка, Волноваський район, Доне-

цька область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Механік-водій. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 21 серпня 

2014 р. під час обстрілу вогневих позицій 

підрозділу поблизу с. Старогнатівка Доне-

цької області. 

Місце поховання: с. Оленинське, Охтир-

ський район, Сумська область. 

 

ВЄТРОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 28 листопада 

1975 р., м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 15 листопада 2014 р., 

смт. Ольховатка, Доне-

цька область. 

Звання: Старший сер-

жант. 

Посада: Розвідник. 

Підрозділ: 99-й окремий мотопіхотний 

батальйон (14-а окрема механізована бри-

гада). 

Обставини загибелі: 15 листопада 2014 р. 

під час обстрілу біля смт Ольховатка (До-

нецька область) снаряд влучив у бліндаж. 

Юрій був поранений, і поки засипаний блі-

ндаж розкопали, втратив багато крові. По-

мер під час транспортування. 

 

 

 

Місце поховання: Центральний цвинтар м. 

Сум, Алея Почесних громадян. 

 

ВОЛІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 4 травня 1971 р., 

с. Нові Вирки, Білопіль-

ський район, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 20 вересня 2014 р., м. 

Щастя, Луганська об-

ласть. 

Звання: Молодший сержант. 

Посада: Кулеметник. 

Підрозділ: 92-а окрема механізована бри-

гада. 

Обставини загибелі: Загинув 20 вересня 

2014 р. під час виконання бойового завдан-

ня біля м. Щастя, Луганська область. 

Місце поховання: с. Нові Вирки, Білопіль-

ський район, Сумська область. 

 

ГАЛУШКИН ОЛЕКСАНДР  

МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 7 березня 1976 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибелі: 3 

листопада 2014 р. 

Звання: Солдат. 

Посада: Старший навід-

ник. 

Підрозділ: 17-а окрема 

танкова бригада. 

Обставини загибелі: Під час несення слу-

жби в зоні АТО у Олександра відмовило 

серце, помер від серцевої недостатності. 

Місце поховання: м. Суми. 

 

ГЛУХОДІД ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 

(«ГОР») 

Дата та місце наро-

дження: 10 січня 1986 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 30 серпня 2014 р. 

(помер від поранень). 

Звання: Солдат резерву. 

Посада: Стрілець. 

Підрозділ: 2-й баталь-

йон спеціального приз-

начення НГУ "Донбас". 

Обставини загибелі: Був важко поранений 

29-го серпня під час руху колони батальйо-

ну "Донбас" по т.зв. "Зеленому коридору" 

від села Многопілля до села Червоносіль-

ське. Попри пропозиції бойових побратимів 

передати його, як пораненого, росіянам, не 

хотів їх залишати, та просив дати йому 

зброю, аби воювати до останнього набою. 

Помер від ран 30-го серпня 2014 р. 

Місце поховання: Похований із військо-

вими почестями як тимчасово невстановле-

ний захисник України у м. Запоріжжя. Піс-

ля встановлення особи за тестом ДНК пе-

репохований 19 березня 2015 р. на Алеї 

Почесних громадян кладовища м. Суми. 

 

ГОРДIЄНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце народження: 24 липня 1979 

р., м. Білопілля, Сумська область. 



 

 

 

Дата та місце загибе-

лі: 13 серпня 2014 р., с. 

Степанівка, Шахтарський 

район, Донецька область. 

Звання: Майор. 

Посада: Начальник роз-

відки відділення артиле-

рії. 

Підрозділ: 30-а окрема 

механізована бригада. 

Обставини загибелі: Загинув 13 серпня 

2014 р. у бою з терористами у селі Степані-

вка Донецької області. 

Сімейний стан: Залишились дружина та 

син. 

Місце поховання: м. Білопілля, Сумська 

область. 

 

Указом Президента України 

№ 873/2014 від 14 листопада 

2014 року, "за особисту мужність і геро-

їзм, виявлені у захисті державного суве-

ренітету та територіальної цілісності 

України, вірність військовій присязі", 

нагороджений орденом Богдана Хмель-

ницького III ступеня (посмертно). 

 

ГРІБЕННІК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 

Вік, місце народження: 26 років, с. Кулі-

шівка, Недригайлівський район, Сумська 

область. 

Дата та місце загибелі: 3 вересня 2014 р., 

с. Перемога, Старобільський район, Луган-

ська область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Старший механік. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" 

близько 22:30 базового табору 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

Місце поховання: Триває ідентифікація за 

тестом ДНК. 

 

ДУДКА ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: січень 1986 р., с. 

Хоминці, Роменський 

район, Сумська область. 

Дата та місце загибе-

лі: 10 вересня 2014 р. 

(помер від поранень). 

Звання: Старший солдат. 

Посада: Механік-водій. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Помер 10 вересня 

2014 р. в Харківському опіковому центрі 

від отриманих поранень та опіків, отрима-

них під час обстрілу 3 вересня базового 

табору 27-го полку поблизу Старобільська 

(Луганська область). 

Місце поховання: с. Хоминці, Роменський 

район, Сумська область. 

 

ЗАБОЛОТНИЙ В'ЯЧЕСЛАВ  

АНАТОЛІЙОВИЧ 

Дата та місце народження: 26 березня 

1977 р., с. Орлівка, Ямпільський район, 

Сумська область. 

 

 

 

Дата та місце загибелі: 4 грудня 2014 р. 

(помер від поранень). 

Звання: Прапорщик. 

Підрозділ: 1129-й зенітний ракетний полк. 

Обставини загибелі: Помер 4 грудня 2014 

р. від отриманих під час обстрілу блокпос-

ту ВСУ поранень поблизу міста Волноваха 

(Донецька область). 

 

ЗАВАЛЬНИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 3 червня 1992 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 3 вересня 2014 р., с. 

Перемога, Старобільсь-

кий район, Луганська 

область. 

Звання: Молодший сер-

жант. 

Посада: Водій-машиніст заправної маши-

ни. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" 

близько 22:30 базового табору 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

Місце поховання: Алея Слави центрально-

го кладовища, м. Суми. 

 

КАЛЮЖНИЙ ОЛЕКСІЙ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 9 жовтня 

1989 р., м. Суми. 

Дата та місце заги-

белі: 3 вересня 2014 

р., с. Перемога, Ста-

робільський район, 

Луганська область. 

Звання: Молодший 

сержант. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" 

близько 22:30 базового табору 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

Місце поховання: Триває ідентифікація за 

тестом ДНК. 

 

КОЛОТ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: с. Миколаївка, 

Буринський район, Сум-

ська область. 

Дата та місце загибе-

лі: 3 вересня 2014 р., с. 

Перемога, Старобільсь-

кий район, Луганська 

область. 

Звання: Солдат. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" 

близько 22:30 базового табору 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

 

 

 

Місце поховання: Триває ідентифікація за 

тестом ДНК. 

 

КОНДРАТЕНКО ВАСИЛЬ  

ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 20 грудня 1987 

р., м. Шостка, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 17 серпня 2014 р., м. 

Ясинувате, Донецька 

область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Помічник гранатометника. 

Підрозділ: 95-а окрема аеромобільна бри-

гада. 

Обставини загибелі: Загинув 17 серпня 

2014 р. в ході проведення штурмовим заго-

ном БТГр зачистки від бойовиків населено-

го пункту Ясинувата Донецької області. 

Місце поховання: м. Шостка, Сумська 

область. 

 

КОСТОЧКА ІГОР  

Дата та місце наро-

дження: 1975 р., м. Су-

ми. 

Дата та місце загибе-

лі: 8 грудня 2014 р. (по-

мер від поранень). 

Звання: Солдат. 

Підрозділ: 15-й окремий 

мотопіхотний батальйон 

(92-а окрема механізова-

на бригада). 

Обставини загибелі: Трагічно загинув під 

час відпустки. 4 грудня чоловіка знайшли 

на перехресті у місті Суми у непритомному 

стані із закритою черепно-мозковою трав-

мою та доправили до нейрохірургічного 

відділення обласної лікарні. У ніч із 7 на 8 

грудня Ігор помер. 

Сімейний стан: Залишились дружина та 

16-річна донька. 

Місце поховання: Алея Почесних грома-

дян центрального міського кладовища Сум. 

 

КОХАНИЙ АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 8 січня 1983 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 14 листопада 2014 

р., м. Курахове, Доне-

цька область. 

Звання: Майор. 

Посада: Заступник ко-

менданта із матеріаль-

но-технічного забезпе-

чення. 

Підрозділ: Мукачівський прикордонний 

загін. 

Обставини загибелі: Допомагав волонте-

рам доставляти в зону АТО гуманітарний 

вантаж. В ніч на 14 листопада в місті Кура-

хове (Донецька область) майор став на за-

ваді бандитам, які відібрали машину у міс-

цевого таксиста, та був вбитий трьома пос-

трілами впритул. 

Сімейний стан: Залишилась дружина та 

маленька донька. 



 

 

 

Місце поховання: Алея почесних поховань 

Центрального кладовища м. Суми. 

 

КУЗЯКОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(«АРТ») 

Дата та місце наро-

дження: 24 липня 1980 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 20 серпня 2014 р., м. 

Іловайськ, Донецька об-

ласть. 

Звання: Солдат резерву. 

Посада: Розвідник-сані-

тар. 

Підрозділ: 2-й батальйон спеціального 

призначення НГУ "Донбас". 

Обставини загибелі: Загинув 20 серпня 

2014 р. у бою під час звільнення Іловайська 

Донецької області. 

Сімейний стан: Залишилась 13-річна до-

нька. 

 

Указом Президента Украї-

ни № 892/2014 від 27 лис-

топада 2014 р., "за особисту мужність і 

героїзм, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісно-

сті України, вірність військовій присязі", 

нагороджений орденом «За мужність» 

III ступеня (посмертно). 

 

КУТОВИЙ ВАДИМ БОРИСОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 3 вересня 1986 

р., м. Охтирка, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 5 серпня 2014 р., м. 

Горлівка, Донецька об-

ласть. 

Звання: Молодший сержант. 

Посада: Механік-водій. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув у ніч на 5-те 

серпня в бою з терористами під Горлівкою 

(Донецька область). 

Сімейний стан: Залишилися дружина та 

двоє дітей, 2008 і 2011 р.н. 

Місце поховання: м. Охтирка, Сумська 

область. 

 

Указом Президента Украї-

ни № 109/2015 від 26 люто-

го 2015 року, "за особисту мужність і 

високий професіоналізм, виявлені у захи-

сті державного суверенітету та тери-

торіальної цілісності України", нагоро-

джений орденом «За мужність» III сту-

пеня (посмертно). 

 

КУЦЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 4 грудня 1981 р., 

м. Суми. 

Дата та місце загибелі: 3 

вересня 2014 р., с. Пере-

мога, Старобільський ра-

йон, Луганська область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Старший   меха- 

 

 

 

нік-водій. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" 

близько 22:30 базового табору 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

Місце поховання: Алея Слави центрально-

го кладовища, м. Суми. 

 

ЛАВОШНИК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 9 вересня 1977 

р., м. Буринь, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 18 серпня 2014 р., с. 

Новокатеринівка, Ста-

робешевський район, 

Донецька область. 

Звання: Капітан. 

Посада: Командир батареї. 

Підрозділ: 93-а окрема механізована бри-

гада. 

Обставини загибелі: Загинув 18 серпня 

2014 р. в результаті обстрілу позиції реак-

тивної артилерійської батареї бригади в 

Старобешевському районі, село Новокате-

ринівка з БМ "Ураган". 

Сімейний стан: Залишилися дружина, 

дворічна донька та п'ятнадцятирічний син. 

Місце поховання: м. Буринь, Сумська 

область. 

 

Указом Президента Украї-

ни № 873/2014 від 14 листо-

пада 2014 року, "за особисту мужність і 

героїзм, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісно-

сті України, вірність військовій присязі", 

нагороджений орденом Богдана Хмель-

ницького III ступеня (посмертно). 

 

ЛЯШКО АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ  

("НАЦ") 

Дата та місце народжен-

ня: 31 серпня 1974 р, с. 

Рябушки, Лебединський 

район, Сумська область. 

Дата та місце загибе-

лі: 29 серпня 2014 р., м. 

Іловайськ, Донецька об-

ласть. 

Звання: Солдат резерву. 

Посада: Командир відділення. 

Підрозділ: 2-й батальйон спеціального 

призначення НГУ "Донбас". 

Обставини загибелі: Зник безвісті 29 сер-

пня 2014 р. під час виходу з оточення поб-

лизу м. Іловайськ. 

Місце поховання: Ідентифікований серед 

похованих невідомих героїв АТО. 28 січня 

2015 року перепохований у с. Рябушки, 

Лебединський район, Сумська область. 

 

МИХАЙЛИК ВОЛОДИМИР  

ГЕОРГІЙОВИЧ 

Дата та місце народження: 24 вересня 

1975 р., с. Слобода, Буринський район,  

Сумська область.  

Дата та місце загибелі: 21 червня 2014 р., 

 

 

 

с. Лизогубівка, Харківсь-

кий район, Харківська 

область. 

Посада: Бортінженер 

авіаційної ескадрильї 

спеціального призначен-

ня. 

Підрозділ: Оперативно-

рятувальна служба циві-

льного захисту ДСНС України 

Обставини загибелі: Загинув 24 червня 

2014 р. під Харковом в районі села Лизогу-

бівка в результаті падіння гелікоптера Мі-

8Т, який слідував за маршрутом Ніжин — 

Чугуїв для забезпечення перевезення осо-

бового складу та гуманітарної допомоги в 

зоні АТО. 22 червня о 06:45 пошуково-

рятувальними силами ДСНС України було 

виявлено місце катастрофи — через негоду 

його шукали майже добу. Гелікоптер роз-

бився та згорів, екіпаж  загинув. 

Місце поховання: с. Слобода, Буринський 

район, Сумська область. 

 

Указом Президента Украї-

ни № 593/2014 від 15 липня 

2014 р., "за особисту мужність і героїзм, 

виявлені у захисті державного суверені-

тету та територіальної цілісності 

України", нагороджений орденом «За 

мужність» III ступеня (посмертно). 

 

МЯКОТІН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ  

(«ТВЕРДИЙ») 

Дата та місце народ-

ження: 5 грудня 1970 р., 

м. Лебедин, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 31 січня 2015 р., м. 

Вуглегірськ, Донецька 

область. 

Звання: Солдат резерву. 

Посада: Розвідник. 

Підрозділ: 2-й батальйон спеціального 

призначення НГУ "Донбас". 

Обставини загибелі: Загинув 31 січня 2015 

року поблизу міста Вуглегірськ Донецької 

області в ході виконання службово-

бойового завдання.  

Місце поховання: м. Лебедин, Сумська 

область. 

 

НЕСТОРЕНКО ОЛЕКСАНДР 

Дата та місце народ-

ження: 1974 р., м. Лебе-

дин, Сумська область. 

Дата та місце загибе-

лі: 16 жовтня 2014 р. 

Звання: Солдат. 

Посада: Механік-водій. 

Підрозділ: 95-а окрема 

аеромобільна бригада. 

Обставини загибе-

лі: Помер 16 жовтня 2014 р. у Головному 

Військовому Клінічному Госпіталі від раку 

нирок. 

Сімейний стан: Залишилися дружина та 

четверо дітей. 

Місце поховання: Троїцьке кладовище, 

м.Лебедин, Сумської області. 

 



 

 

 

НІКОЛАЄНКО МИКОЛА 

МИХАЙЛОВИЧ ("НІК") 

Дата та місце наро-

дження: 21 грудня 1993 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 15 січня 2015 р. (по-

мер від поранень). 

Звання: Молодший сер-

жант. 

Посада: Командир відді-

лення. 

Підрозділ: 93-а окрема механізована бри-

гада. 

Обставини загибелі: Отримав осколкові 

поранення в смт. Піски (Ясинуватський 

район), поблизу Донецького аеропорту. 

Помер 15 січня 2015 р. у лікарні Артемів-

ська. 

Місце поховання: м. Суми. 

 

НІКОЛЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 2 грудня 1979 

р., с. Вири, Білопільський 

район, Сумська область. 

Дата та місце загибе-

лі: 23 листопада 2014 р., 

м. Дебальцеве, Донецька 

область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Водій. 

Підрозділ: 91-й інженерний полк. 

Обставини загибелі: Загинув 23 листопада 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ «Град» в 

районі міста Дебальцеве. Павло отримав 

осколкове поранення у груди. Попри швид-

ко надану медичну допомогу, врятувати 

життя бійця не вдалося. 

Сімейний стан: Залишилися дружина та 

двоє синів. 

Місце поховання: с. Вири, Білопільський 

район, Сумська область. 

 

ОСІПОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 4 серпня 1968 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 3 вересня 2014 р., с. 

Перемога, Старобільсь-

кий район, Луганська 

область. 

Звання: Старший лейте-

нант. 

Посада: Командир взводу. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" 

близько 22:30 базового табору 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

Місце поховання: Алея Слави центрально-

го кладовища, м. Суми. 

 

ПАЛЕШКО СЕРГІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Дата та місце народження: 28 квітня 1986 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибелі: 10 жовтня 2014 р., 

с. Підгородне, Артемівський район, Доне-

цька область. 

 

 

 

Звання: Молодший сер-

жант. 

Посада: Номер обслуги. 

Підрозділ: 27-й реактив-

ний артилерійський полк. 

Обставини загибелі: За-

гинув 10 жовтня 2014 р. 

поблизу селища Підгоро-

дне (Донецька область). 

Сімейний стан: Залишилась дружина та 2-

річний син. 

Місце поховання: Центральне кладовище 

міста Суми на Алеї почесних поховань. 

 

ПЕРЕЯСЛОВ ВОЛОДИМИР  

ЄВГЕНОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 23 серпня 1983 

р., с. Стецьківка, Сумсь-

кий район, Сумська об-

ласть. 

Дата та місце загибе-

лі: 3 вересня 2014 р., с. 

Перемога, Старобільсь-

кий район, Луганська 

область. 

Звання: Старший сержант. 

Посада: Старший механік-водій. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" 

близько 22:30 базового табору 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

Місце поховання: с. Стецьківка, Сумський 

район, Сумська 

 

ПІДДУБНИЙ ВІТАЛІЙ  

ВОЛОДИМИРОВИЧ («СВАТ»)  

Дата та місце наро-

дження: 4 жовтня 

1977 р., с. Миропілля, 

Краснопільський 

район, Сумська об-

ласть. 

Дата та місце заги-

белі: 26 липня 2014 

р., м. Лисичанськ, 

Луганська область. 

Звання: Солдат резерву. 

Посада: Стрілець. 

Підрозділ: 2-й батальйон спеціального 

призначення НГУ "Донбас". 

Обставини загибелі: Загинув під час пере-

везення з Артемівська продуктів для взво-

ду. Машина була обстріляна з кулемета з 

засідки під Лисичанськом. 

Сімейний стан: Залишились дружина, 

донька 3,5 років та старший син. 

 

 Указом Президента Украї-

ни № 651/2014 від 14 серпня 

2014 р., "за особисту мужність і героїзм, 

виявлені у захисті державного суверені-

тету та територіальної цілісності 

України", нагороджений орденом «За 

мужність» III ступеня (посмертно).  

 

ПЛОЩИК РОМАН ВІКТОРОВИЧ 

Вік та місце народження: 34 роки, м. Ром-

ни, Сумська область. 

 

 

 

Дата та місце загибе-

лі: 3 вересня 2014 р., с. 

Перемога, Старобільсь-

кий район, Луганська 

область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Командир бойо-

вої машини. 

Підрозділ: 27-й реактив-

ний артилерійський полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час з РСЗВ "Смерч" близько 

22:30 базового табору 27-го полку поблизу 

Старобільська (Луганська область). 

Сімейний стан: Залишились батьки, дру-

жина та двоє дітей. 

Місце поховання: м. Ромни, Сумська об-

ласть. 

 

ПРИХОДЬКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 21 липня 1992 

р., м. Ромни, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 24 червня 2014 р., с. 

Панченкове, Свердовсь-

кий район, Луганська 

область. 

Звання: Молодший сержант. 

Посада: Заступник командира бойової ма-

шини - навідник оператор. 

Підрозділ: 72-а окрема механізована бри-

гада. 

Обставини загибелі: Загинув під час пе-

ремир'я, коли рота поверталася з бойового 

чергування на блокпосту, бойовики неспо-

дівано поцілили керованою ракетою у 

БМП-2, біля якої стояв Олексій. Від отри-

маних важких поранень помер на місці. 

Місце поховання: м. Ромни, Сумська об-

ласть. 

 

Указом Президента Украї-

ни № 747/2014 від 29 верес-

ня 2014 р., "за особисту мужність і геро-

їзм, виявлені у захисті державного суве-

ренітету та територіальної цілісності 

України", нагороджений орденом «За 

мужність» III ступеня (посмертно). 

 

РЕДЬКІН РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 23 квітня 1977 

р., м. Охтирка, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 21 червня 2014 р., с. 

Лизогубівка, Харківсь-

кий район, Харківська 

область . 

Звання: Підполковник. 

Посада: Командир авіаційної ескадрильї 

спеціального призначення. 

Підрозділ: Оперативно-рятувальна служба 

цивільного захисту ДСНС України. 

Обставини загибелі: Загинув 21 червня 

2014 р. під Харковом в районі села Лизогу-

бівка в результаті падіння гелікоптера Мі-

8Т, який слідував за маршрутом Ніжин — 

Чугуїв для забезпечення перевезення осо-

бового  складу та  гуманітарної  допомоги в  



 

 

 

зоні АТО. 22 червня о 06:45 пошуково-

рятувальними силами ДСНС України було 

виявлено місце катастрофи — через негоду 

його шукали майже добу. Гелікоптер роз-

бився та згорів, екіпаж  загинув. 

Сімейний стан: Залишилися дружина та 

двоє дітей. 

Місце поховання: м. Бердичів Житомир-

ської області. 

 

Указом Президента Украї-

ни № 593/2014 від 15 липня 

2014 р., "за особисту мужність і героїзм, 

виявлені у захисті державного суверені-

тету та територіальної цілісності 

України", нагороджений орденом «За 

мужність» III ступеня (посмертно). 

 

РЕУТА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(«МЕДОК») 

Дата та місце наро-

дження: 3 січня 1983 р., 

м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 31 січня 2015 р., м. 

Вуглегірськ, Донецька 

область. 

Звання: Солдат резерву. 

Посада: Стрілець–сані-

тар. 

Підрозділ: 2-й батальйон спеціального 

призначення НГУ "Донбас". 

Обставини загибелі: Загинув 31 січня 2015 

року поблизу міста Вуглегірськ Донецької 

області в ході виконання службово-

бойового завдання.  

Місце поховання: Алея Почесних грома-

дян, Центральне кладовище, м. Суми. 

 

РУДЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 27 грудня 1984 

р., с. Великі Бубни, Ро-

менський район, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 14 серпня 2014 р., с. 

Никифорівка, Артемівсь-

кий район, Донецька 

область. 

Звання: Прапорщик. 

Посада: Заступник командира бойової ма-

шини — навідник–оператор. 

Підрозділ: 30-а окрема механізована бри-

гада. 

Обставини загибелі: Зник безвісті 14 сер-

пня 2014 р. поблизу с. Никифорівка, Арте-

мівський район, Донецька область під час 

танкового бою в результаті прямого попа-

дання танкового снаряду в БМП. 

Сімейний стан: Залишилися дружина та 

троє неповнолітніх дітей. 

Місце поховання: Упізнаний за експерти-

зою ДНК. Похований 19 березня 2015 р. у 

м. м. Новоград-Волинський, Житомирська 

область. 

 

РУДЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ 

Дата та місце народження: 25 січня 1977 

р., с. Черниччина, Охтирський район, Сум-

ська область.  

 

 

 

 

Дата та місце загибе-

лі: 13 серпня 2014 р., 

с. Білояріва, Амвросі-

ївський район, Доне-

цька область. 

Звання: Старший лей-

тенант. 

Посада: Командир 

взво-ду. 

Підрозділ: 28-а окрема механізована бри-

гада. 

Обставини загибелі: Загинув 13 серпня 

2014 р. внаслідок прямого влучення в танк 

гранатою з РПГ в районі с. Білояріва, Амв-

росіївський район Донецької області. 

Місце поховання: м. Кривий Ріг, Дніпро-

петровська область. 

 

РУДНЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 9 серпня 1983 

р., м. Ромни, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 5 серпня 2014 р., с. 

Орлово-Іванівка, До-

нецька область 

Звання: Старший лей-

тенант. 

Посада: Заступник командира самохідно-

артилерійської батареї з озброєння. 

Підрозділ: 25-а окрема повітряно-десантна 

бригада. 

Обставини загибелі: Близько 04.00 5 сер-

пня 2014 р. в ході виконання бойового за-

вдання в районі с. Орлово-Іванівка Донець-

кої області підрозділ бригади потрапив у 

засідку сепаратистів, внаслідок обстрілів з 

танків загинув. 

 

Указом Президента України 

№ 873/2014 від 14 листопада 

2014 року, "за особисту мужність і геро-

їзм, виявлені у захисті державного суве-

ренітету та територіальної цілісності 

України, вірність військовій присязі", 

нагороджений орденом Богдана Хмель-

ницького III ступеня. 

 

САВЧЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 3 березня 1989 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 19 липня 2014 р., м. 

Лисичанськ, Луганська 

область. 

Звання: Капітан (пос-

мертно). 

Посада: Командир взводу. 

Підрозділ: 95-а окрема аеромобільна бри-

гада. 

Обставини загибелі: Загинув у бою під 

Лисичанськом у Луганській області. 

 

Указом Президента України 

№ 873/2014 від 14 листопада 

2014 року, "за особисту мужність і геро-

їзм, виявлені у захисті державного суве-

ренітету та територіальної цілісно-сті 

України, вірність військовій присязі", 

 

 

 

 

 нагороджений орденом Богдана Хмель-

ницького III ступеня (посмертно). 

 

САМОСАДОВ ОЛЕКСАНДР  

СЕРГІЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 5 квітня 1989 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 29 серпня 2014 р., с. 

Червоносільське, Амв-

росіївський район, До-

нецька область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Старший стрі-

лець. 

Підрозділ: 39-й батальйон територіальної 

оборони "Дніпро-2". 

Обставини загибелі: Загинув 29 серпня 

2014 р. від пострілу снайпера (за іншими 

даними, від осколка, що потрапив у голову) 

поблизу с. Червоносільське (Амвросіївсь-

кий район Донецька область) під час вихо-

ду колони з «Іловайського котла». 

Сімейний стан: Залишилася однорічна 

донька. 

Місце поховання: м. Суми. 

 

СИМОНЕНКО ДМИТРО  

МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце народження: 1 травня 1990 

р., м. Глинськ, Сумська область. 

Дата та місце загибе-

лі: 31 липня 2014 р., м. 

Шахтарськ, Донецька 

область. 

Звання: Сержант. 

Посада: Водій кранів-

ник. 

Підрозділ: 25-а окрема 

повітряно-десантна бри-

гада. 

Обставини загибелі: Загинув внаслідок 

потужних обстрілів бойовиками з РСЗВ 

"Град" позицій силовиків, а також атаки 

бойовиків із засідки на колону БТР десант-

ників поблизу м.Шахтарськ Донецької об-

ласті. Дмитро загинув, прикриваючи ма-

невр свого підрозділу. Осколок потрапив 

між пластинами бронежилета і завдав сме-

ртельного поранення. Дмитро ще відстрі-

лювася навіть тоді, коли його відносили з 

поля бою. 

Сімейний стан: Залишилась дружина та 

прийомний син. 

 

Указом президента Украї-

ни № 873/2014 від 14 лис-

топада 2014 р., "за особисту мужність і 

героїзм, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісно-

сті України, вірність військовій присязі", 

нагороджений орденом «За мужність» 

III ступеня (посмертно). 

 

СКОРОПИС МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 

Дата та місце народження: 11 січня 1970 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибелі: 25 листопада 2014 

р., смт. Велика Новосілка, Донецька об-

ласть. 

 



 

 

 

 

Звання: Старший лейте-

нант. 

Посада: Командир взво-

ду. 

Підрозділ: 27-й реактив-

ний артилерійський полк. 

Обставини загибелі: 25 

листопада 2014 р. під час 

несення служби в зоні 

АТО у смт. Велика Ново-

сілка (Донецька область) помер від серце-

вого нападу. 

Сімейний стан: Залишилася дружина та 

14-річна донька. 

Місце поховання: Алея Слави центрально-

го кладовища, м. Суми. 

 

СПАСЬОНОВ ВАСИЛЬ  

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Дата та місце нарож-

дення: 8 січня 1975 р., 

Сумська область. 

Дата та місце загибе-

лі: 23 липня 2014 р., м. 

Лисичанськ, Луганська 

область. 

Звання: Підполковник. 

Посада: Начальник про-

типовітряної оборони. 

Підрозділ: 51-а окрема механізована бри-

гада. 

Обставини загибелі: Загинув під час зві-

льнення Лисичанська, Луганська область. 

Сімейний стан: Залишилася дружина та 5-

річний син, якого подружжя всиновило 2 

роки тому. 

 

СТЕПАНЕЦЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 5 червня 1974 р., 

м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 23 листопада 2014 р., 

с. Тоненьке, Ясинуватсь-

кий район, Донецька об-

ласть. 

Звання: Солдат. 

Посада: Командир гар-

мати. 

Підрозділ: 79-а окрема аеромобільна бри-

гада. 

Обставини загибелі: Загинув 23 листопада 

2014 р. під час артилерійського обстрілу 

біля с. Тоненьке, Ясинуватський район, 

Донецька область. 

Сімейний стан: Залишились батьки, дру-

жина та 4-річний син. 

Місце поховання: Алея Слави центрально-

го кладовища, м. Суми. 

 

СТЕЦЕНКО ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Дата та місце народження: 17 грудня 1990 

р., с. Миколаївка, Сумський район, Сумська 

область. 

Дата та місце загибелі: 31 серпня 2014 р., 

м. Щастя, Луганська область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Старший навідник. 

Підрозділ: 27-й окремий реактивний арти-

лерійський полк. 

Обставини загибелі:  Загинув  31 серпня  

 

 

 

 

 2014 р. під час обстрілу 

вогневих позицій полку в 

районі м. Щастя Старо-

більського району Луган-

ської області. 

Сімейний стан: Зали-

шилися дружина і батьки. 

Місце поховання: с. 

Миколаївка, Сумський 

район, Сумська область. 

 

ТАБАЛА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(«СЄВЄР») 

Дата та місце наро-

дження: 16 грудня 1995 

р., м. Суми. 

Дата та місце загибелі: 6 

листопада 2014 р., м. До-

нецьк. 

Підрозділ: Добровольчий 

Український Корпус. 

Обставини загибелі: За-

гинув 6 листопада 2014 р. 

від артилерійського снаряду 100-мм проти-

танкової гармати МТ-12 «Рапіра» під час 

штурму російськими бойовиками диспет-

черської вежі в аеропорту Донецька. Сергій 

був наймолодшим з КІБОРГІВ, які захи-

щали Донецький аеропорт. 

Сімейний стан: Залишилась мати. 

Місце поховання: Алея почесних грома-

дян міста Сумського кладовища. 

 

ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР  

ГРИГОРОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 11 травня 

1957 р., м. Суми. 

Дата та місце загибе-

лі: 12 липня 2014 р., 

м. Сіверськ, Донецька 

область. 

Звання: Майор (пос-

мертно). 

Посада: Інспектор 

чергової частини спеціальної роти міліції 

УМВС України в Сумській області. 

Підрозділ: Спецпідрозділ "Беркут" УМВС 

України в Сумській області. 

Обставини загибелі: В районі Сіверська 

на півночі Донецької області підірвався на 

фугасі. 

Сімейний стан: Залишились дружина та 

син. 

 

Указом Президента Украї-

ни № 619/2014 від 26 липня 

2014 р., "за особисту мужність і героїзм, 

виявлені у захисті державного суверені-

тету та територіальної цілісності 

України", нагороджений орденом «За 

мужність» I ступеня (посмертно). 

 

ФЕДОРЯКА ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ 

Дата та місце народження: 15 вересня 

1964 р., с. Нова Гребля, Роменський район, 

Сумська область. 

Дата та місце загибелі: 31 липня 2014 р., 

м. Шахтарськ, Донецька область. 

Звання: Старший лейтенант. 

Посада: Командир взводу. 

 

 

 

 

Підрозділ: 25-а окрема 

повітряно-десантна бри-

гада. 

Обставини загибе-

лі: Зник безвісті під час 

потужних обстрілів бо-

йовиками з РСЗВ "Град" 

позицій силовиків побли-

зу м.Шахтарськ Донець-

кої області. 

Місце поховання: Упізнаний за тестом 

ДНК. Похований у рідному с. Трудолюб 

Миргородського р-ну Полтавської області. 

 

Указом Президента України 

№ 144/2015 від 14 березня 

2015 року, "за особисту мужність і висо-

кий професіоналізм, виявлені у захисті 

державного суверенітету та територіа-

льної цілісності України", нагороджений 

орденом Богдана Хмельницького III сту-

пеня (посмертно). 

 

ШОВТУТА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

Дата та місце наро-

дження: 29 років, смт. 

Недригайлів, Сумська 

область. 

Дата та місце загибелі: 3 

вересня 2014 р., с. Пере-

мога, Старобільський 

район, Луганська область. 

Звання: Старший солдат. 

Посада: Старший меха-

нік. 

Підрозділ: 27-й реактивний артилерійський 

полк. 

Обставини загибелі: Загинув 3 вересня 

2014 р. під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" 

близько 22:30 базового табіру 27-го полку 

поблизу Старобільська (Луганська об-

ласть). 

Місце поховання: смт. Недригайлів, Сум-

ська область. 

 

ШУЛЬГА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(«БІЗОН») 

Дата та місце наро-

дження: 15 липня 1965 

р., м. Конотоп, Сумська 

область. 

Дата та місце загибе-

лі: 28 січня 2015 р., с. 

Гранітне, Волноваський 

район, Донецька об-

ласть. 

Звання: Солдат. 

Підрозділ: Загін "Азов"  

Обставини загибелі:  В результаті артиле-

рійсько-мінометної дуелі під час бою. 

 

Указом Президента Украї-

ни № 176/2015 від 25 березня 

2015 року, "за особисту мужність і висо-

кий професіонализм, виявлені у захисті 

державного суверенітету та територіа-

льної цілісності України", нагороджений 

орденом «За мужність» III ступеня (по-

смертно). 
(за матеріалами КНИГИ ПАМ’ЯТІ полеглих за 

Україну, станом на лютий 2015 р.) 



 

 

 

 

ГІРКА СТАТИСТИКА НІКОМУ НЕ ПОТРІБНОЇ 

ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ 
 

КАРТА ЗАГИБЛИХ ЗА МІСЦЕМ НАРОДЖЕННЯ  

(станом на 6.02.2015 р.)   

 

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ЗАГИБЛИХ 

 ПО МІСЯЦЯХ 

 

СЕРЕДНІЙ ВІК ЗАГИБЛИХ ЖИТЕЛІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ СКЛАДАЄ 33 РОКИ 

 

ДІАГРАМА ЗАГИБЛИХ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ ГЕРОЇВ СУМЩИНИ ПО ВІКУ
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