Передмова
Можна як завгодно називати конфлікт на Донбасі – АТО,
гібридна війна, уповільнена агресія або ще як-небуть, але від
цього він зовсім не перестане бути війною – у повному розумінні
цього слова. В історію він увійде, швидше за все, як Перша
російсько-українська війна або для нас, українців, як Вітчизняна
2014-го року.
Починалася вона з проросійських сепаратистських мітингів
у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, і звичайно ж, у Донецьку,
Луганську в березні 2014 року. Сутички проукраїнських активістів
з проросійськи налаштованими громадянами протягом усієї
весни 2014-го, що супроводжувались кривавими зіткненнями (у
тому числі із застосуванням вогнепальної зброї), стали в той час
для східних міст України регулярним явищем. Попри зусилля
тодішньої української влади, ситуація розпалювалася щодня,
мітинги поступово переростали у свавілля натовпу.
Представники місцевої влади, як і місцеві правоохоронці,
реагували на це з філософською байдужістю. А подекуди навіть
сприяли наростанню напруженості чи були організаторами
антидержавних виступів.
Однак, лише в Донецьку та Луганську це “бродіння”, за
фінансової, організаційної та пропагандистської підтримки
сусідньої країни, переросло у збройний виступ терористів із
захопленням і утриманням адміністративних будівель,
інфраструктурних об’єктів та місцевих силових управлінь.
14 квітня 2014 року українська влада офіційно оголосила
про початок АТО на Донбасі. 11 травня у Донецькій і Луганській
областях пройшли псевдореферендуми “про суверенітет”. У ЦВК
України заявили, що так званий референдум не матиме жодних
правових наслідків. “Дії, імітовані на території окремих місць
Донецької та Луганської області, не мають нічого спільного з
референдумом”, – заявив член ЦВК Андрій Магера. За
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результатами “голосування” були прийняті конституції
«республік», сформовані «уряди».
Хтось сказав, що незалежність здобувається ціною крові та
страждань. У 1991 році Україна отримала свою надто просто – не
сплативши цієї страшної ціни.
Всі ми не пам’ятали, чи не хотіли пам’ятати, що історія
українського народу – це літопис постійної боротьби із
жорстокими варварами-загарбниками. А зараз життя бере свою
криваву плату за незасвоєний урок, після відстрочки у 23 роки.
Тепер ми не будемо наївними, тепер жоден українець навіть не
подумає називати росіян братами, тепер ми дійсно зрозуміли,
наскільки цінуємо незалежність та національну ідентичність. Але
яка ціна цього запізнілого просвітлення!
На Сході України з квітня 2014-го у боротьбі за
незалежність полягли 155 жителів Вінницької області. (Дані на 1
квітня 2016 р.)
Наші батьки, брати, сини поклали свою душу і тіло за
Незалежність України, за те, щоб на нашій рідній Вінниччині
ніколи не було чутно пострілів російських посіпак.
Наш обов'язок зберегти пам'ять про кожного з них
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Рік 2014: Вони загинули першими
Коваленко Петро (25.02.1994 - 02.05.2014)
20 років, родом із села Рахнівки Гайсинського району.
Служив за контрактом, механік-водій Житомирської 95-ї окремої
аеромобільної бригади. Загинув 2 травня у районі Слов'янська
від вибуху гранати.
Долінський Віктор (08.04.1980 - 05.05.2014)
34 роки, народився у селі Нижчий Ольчедаїв МогилівПодільського району. Прапорщик, інструктор-гранатометник
взводу вогневої підтримки 4-ї роти спецпідрозділу «Ягуар»
Калинівського полку Національної гвардії України. Загинув 5
травня від вибуху гранати під Слов'янськом. 7 травня похований
на цвинтарі рідного села.
Біда Євген (11.02.1992 - 22.05. 2014)
22 роки, старший солдат. Родом із села Кантелини
Іллінецького району. В АТО пішов добровольцем. Служив
гранатометником 3-го батальйону 51-ї окремої механізованої
бригади Сухопутних військ ЗС України. 22 травня у бою під
Волновахою Донецької області отримав важке поранення. За
життя Євгена лікарі боролися добу, але отримані рани були
несумісні з життям. Євгена поховали 27 травня в рідному селі.
Білошкурський Валентин (17.12.1979 - 29.05.2014)
35 років, вінничанин, прапорщик, інструктор − старший
кулеметник 2-ї роти спецпідрозділу «Ягуар» Калинівського полку
Національної гвардії України. Загинув 29 травня поблизу
Слов'янська. Поховали Валентина 31 травня на Алеї Слави
Центрального міського кладовища Вінниці.
Ліпський Віктор (11.01.1983 - 29.05.2014)
31 рік, родом із села Малі Кутища, прапорщик, інструктор −
старший кулеметник 2-ї роти спецпідрозділу Ягуар»
Калинівського полку Національної гвардії України. Загинув
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29 травня поблизу Слов'янська після збиття бойовиками
гелікоптера Мі-8МТ Національної гвардії України разом із
земляком Валентином Білошкурським. Поховали Віктора
31 травня на кладовищі рідного села.
Могилко Костянтин (27.05.1978 - 06.06.2014)
36 років, родом з Вінниці, командир ескадрильї «Блакитна
стежа» Бориспільської транспортної бригади, льотчик першого
класу, у небі провів майже чотири тисячі годин, освоїв всі типи
літаків сімейства АН, брав участь у миротворчих операціях.
Загинув 6 червня під час виконання завдання з фотографування
об’єктів у зоні бойових дій. Коли літак підбили бойовики,
машина падала на місто Слов'янськ. Ціною власного життя
командиру Могилку вдалося відвести його за межі населеного
пункту. З восьми членів екіпажу врятували двоє. Вінничанину
присвоїли звання “Герой України”, посмертно.
Камінський Сергій (30.04.1975 - 06.06.2014)
39 років, родом з міста Ямполя. Загинув 6 червня разом з
Констянтином Могилком у збитому над Слов'янськом
транспортному літаку АН-30Б. Його поховали 10 червня на
Книшовому меморіалі у Борисполі.
Вінніченко Віталій (1.08.1973 - 14.06.2014)
41 рік, народився у місті Жмеринці. Майор, викладач
Черкаського навчального центру Держприкордонслужби.
Закінчив Академію прикордонних військ. Загинув в Маріуполі в
районі заводу "Азовсталь" коли бойовики із засідки обстріляли
колону автомобілів Державної прикордонної служби. Похований
у селі Носківці Жмеринського району, поруч з могилою батька,
який родом з цього села.
Ординський Леонід (03.08.1973 - 27.06.2014)
40 років, народився у Барському районі в селі ЧемерисиБарські. За фахом електрик, працював у Барському комбінаті
комунальних підприємств. Призваний на службу у зв’язку з
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мобілізацією. Служив у Житомирській 95-й аеромобільній
бригаді. З 27 березня брав участь в АТО. Про перебування у зоні
бойових дій не сказав ні дружині, ні батькам, знав лише один
знайомий. Загинув 27 червня під час бою на блокпості у селі
Семенівка біля Слов’янська.
Коган Андрій (26.10.1984 - 27.06.2014)
30 років, народився у місті Калинівці, в родині
військовослужбовця, після строкової служби у Житомирській 95й аеромобільній бригаді залишився контрактником, був
командиром відділення мінометного взводу. Загинув у ніч з 26
на 27 червня під Слов’янськом. Похований у Житомирі на Алеї
Слави на Смолянському кладовищі.
Бровінський Андрій (06.01.1974 - 02.07. 2014)
40 років, родом з міста з Могилів-Подільського. Захищати
Україну пішов добровольцем Вінницького батальйону
територіальної оборони. У батальйон записався разом з братомблизнюком Олександром.
Загинув у ніч з першого на друге липня під Новоазовськом
на Донеччині, коли блокпост обстріляли бойовики з мінометів.
Саванчук Віктор (12.11.1983 - 10.07.2014)
20 років, родом з села Яланець, Томашпільского району.
Військовослужбовець Хмельницького полку спецпризначення,
закінчив Одеський ліцей морського транспорту, у 2013 році
пішов на службу. Загинув 10 липня, під Сєвєродонецьком на
Донеччині. Підрозділ Віктора потрапив у засідку бойовиків, у
нашого бійця влучили п’ять куль. Похований у рідному селі.
Глущак Олег (06.02.1983 - 11.07.2014)
31
рік,
родом
з
міста
Могилів-Подільського,
військовослужбовець місцевого прикордонного загону, один з
кращих зв’язківців підрозділу. У зоні бойових дій провів тільки
тиждень. Загинув 11 липня після 4-ї ранку під час обстрілу пункту
пропуску «Довжанський» на кордоні з Росією. Бойовики вели
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обстріл з установки «Град». Разом з Олегом загинули ще троє
прикордонників. Похований у Могилеві-Подільському.
Муравський Сергій (08.06.1986 - 13.07.2014)
20 років, народився у місті Хмільнику, служив у
Хмельницькому полку спецпризначення. Загинув 13 липня під
час військової операції, коли бійці підрозділу здійснювали
прорив кордону бойовиків на підступах до аеропорту Луганська.
Похований у рідному місті. Був єдиною дитиною у матері.
Шкарбун Дмитро (25.07.1977 - 14.07.2014)
37 років, вінничанин, гвардії майор 456-ї окремої бригади
транспортної авіації. 14 липня 2014 року військово-транспортний
літак Ан-26 було збито терористами на висоті 6500 м над
Луганщиною, упав поблизу села Давидо-Нікольське. З восьми
осіб, котрі були на борту, двоє загинуло — Дмитро Шкарбун та
майор Дмитро Майборода, один з екіпажу потрапив у полон.
Майборода Дмитро (17.04.1980 - 14.07.2014)
34 роки, вінничанин, командир екіпажу літака АН-26
Дмитро Майборода з травня по липень 2014 року виконав
35
бойових вильотів для перевезення військових, озброєння,
матеріально-технічних засобів в зону АТО на Донбасі, проводив
евакуацію поранених та хворих. Загинув у Краснодонському
районі Луганської області, коли його літак був підбитий. Він
разом з помічником командира екіпажу майором Дмитром
Шкарбуном до останнього керував літаком, що дозволило іншим
членам екіпажу евакуюватися. Похований на Алеї Слави
Центрального кладовища Вінниці.
Коваленко Юрій (16.07.1977 - 15.07.2014)
37 років, родом з міста Бершаді, підполковник, заступник
командира спеціального призначення 3-го окремого полку
ЗС України, у складі підпорядкованого йому підрозділу
виконував завдання із ведення розвідки у зоні АТО. Загинув 15
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липня в Луганській області під час виконання бойового завдання.
Поховали у рідному місті.
Чорноус Володимир (24.07.1988 - 19.07.2014)
26 років, родом з села Панасівки, Козятинського району
Вінницької області. Старший лейтенант, командир зенітноракетного взводу роти вогневої підтримки
15-го окремого
гвардійського гірсько-піхотного батальйону 128-ї механізованої
бригади.
Загинув 19 липня поблизу аеропорту Луганська під
обстрілом артилерії бойовиків.
Муха Володимир (28.03.1994 - 22.07.2014)
20 років, родом з села Кам’янки Теплицького району.
З 10-ти років, разом із сім’єю проживав у місті Гайсині. Брав
участь у вінницькому Майдані. З травня 2014-го — стрілецьпомічник гранатометника 24-го батальйону територіальної
оборони «Айдар».
Загинув під час бою між смт. Георгіївка та смт. Луганське,
від кулі снайпера.
Савченко Олександр (15.06.1992 - 22.07.2014)
22 роки, родом із селища Крижополя. Старший лейтенант,
служив у 24-й механізованій бригаді. Загинув на кордоні біля
КПП «Довжанський». Похований в рідному Крижополі.
Черкасов Володимир (03.06.1989 - 24.07.2014)
25 років, родом із села Ольгополя Чечельницького району.
Службу Володимир проходив у Хмельницькому полку
спеціального призначення, звідти ж направили воювати до
східних областей України. Загинув поблизу міста Первомайська
Луганської області. Поховали героя у Теплицькому районі
Вінницької області.
Коврига Сергій (17.04.1962 - 27.07.2014)
52 роки, народився у Вінниці в родині медиків. Закінчив
Камянець-Подільське вище військово-інженерне командне
училище ім. маршала інженерних військ В.К. Харченко, за
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спеціальністю інженер. В березні 2014 року йому було
присвоєно звання підполковника, а з квітня того ж року воював у
складі батальйону «Айдар» та з перших днів військових дій на
Донбасі брав участь в АТО. Загинув під час виконання бойового
завдання в зоні АТО під Лутугіно Луганської області. Поховали
Сергія на центральній Алеї Героїв міста Гайсина.
Менюк Станіслав (09.02.1991 - 27.07.2014)
23 роки, народився в місті Гайсині. В 2007 році поступив до
Гайсинського медичного училища, яке в 2011 році успішно
закінчив, отримавши спеціальність фельдшера. Активний
учасник Майдану, в липні 2014 року добровольцем пішов
служити в добровольчий батальйон «Айдар» санінструктором.
Виніс з поля бою багатьох поранених. Загинув 27 липня у
передмісті Луганська.
Соколовський Віктор (24.12.1986 - 27.07.2014)
28 років, народився в селі Озаринцях Могилів-Подільського
р-ну. Старший сержант, за спеціальністю фельдшер. В 2006 році
закінчив Могилів-Подільський медичний коледж. Загинув із
загоном прикордонників після масового артобстрілу пункту
пропуску «Довжанський».
Блажко Володимир (25.06.1982 - 27.07.2014)
32 роки, родом з міста Могилів-Подільського. Загинув
27 липня 2014 року під час обстрілу прикордонного пункту
«Довжанський». Похований в селі Сонячне МогилівПодільського району.
Римар Ігор (09.07.1962 - 27.07.2014)
52 роки, родом з міста Могилів-Подільського. Служив у
батальйоні «Айдар», мав позивний «Сірко».
Загинув 27 липня 2014-го під час проведення операції під
Луганськом (район Лутугине — Успенка — Георгіївка) при
обстрілі терористами з «Градів». У нього виявилася травма
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голови з пошкодженням кісток черепа, до того ж ще й вибухнула
граната.
Дмитренко Павло (10.08.1970 - 27.07.2014)
44 роки, народився в селі Джурині Шаргородського району
Вінницької області. Cтарший солдат. Загинув під час обстрілу
пункту пропуску «Довжанський» на Луганщині.
Шпіганевич Тарас (16.04.1994 - 04.08.2014)
20 років, народився у селі Чернятині Жмеринського
району. Проходив службу у складі 95-ї бригади житомирської
аеромобільної бригади Сухопутних військ Збройних сил України.
27 липня Тарас отримав важкі поранення у бою під Торезом.
Лікарі ампутувати ліву ногу десантника вище коліна, намагалися
врятувати пришиту ліву руку. Проте Тарас втратив дуже багато
крові, організм не дуже добре сприйняв перелиту кров,
з'явились ускладнення з нирками. 4 серпня Тарас Шпіганевич
помер на лікарняному ліжку у Києві.
Присяжнюк Ігор (11.08.1977 - 07.08.2014)
37 років. Провідний вінницький каноїст, багаторазовий
чемпіон України з веслування (на 1000 і 5000 метрів), майстер
спорту. Загинув у Луганській області, на кордоні з РФ. Родина
Присяжнюків (син і дружина) залишилися без годувальника, а
спортивна спільнота Вінниччини – без одного з найкращих
веслувальників і марафонців.
Бойко Сергій (14.12.1995 - 07.08.2014)
18 років, родом з селища Крижополя. Солдат Державної
прикордонної служби України, курсант 1-ї навчальної групи 3-го
відділу підготовки молодших спеціалістів Навчального центру
державної прикордонної служби України. Загинув 7 серпня під
час обстрілу терористами бойової колони при виході з
«Довжанського котла». Похований в Крижополі.
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Майборода Сергій (08.03.1988 - 12.08.2014)
26 років, родом з міста Ладижина. Служив контрактником в
одній з військових частин у Новограді-Волинському на
Житомирщині. Входив у загін миротворців. Нещодавно
повернувся з Ліберії. Бійця, який вже побував у «гарячих» точках,
відправили на Схід. Загинув під час обстрілу позицій військових.
О четвертій ранку його тіло знайшли побратими. Сергія і ще
одного військового накрила бетонна плита, зруйнована під час
артилерійського обстрілу.
Притика Олександр (04.06.1965 - 12.08.2014)
49 років, народився у Тростянецькому районі в селі Новій
Ободівці, був бійцем Вінницького загону територіальної
оборони. За інформацією військового комісаріату, помер у
шпиталі від отриманих ран під час виконання бойового завдання
в районі Маріуполя Донецької області. Похований в смт.
Тростянець.
Мушта Максим (22.07.1989 - 17.08.2014)
25 років, родом із села Ковалівки Немирівського району.
Служив у Калинівці старшим інструктором-кулеметником роти
оперативного призначення спецпідрозділу «Ягуар» Національної
гвардії. Брав участь в АТО на Донеччині. Під час звільнення міста
Ясинувата їхній підрозділ потрапив під ракетно-артилерійський
обстріл бойовиків. Максим отримав важкі поранення, несумісні з
життям.
Москаленко Антон (19.02.1991 - 21.08.2014)
23 роки, студент Вінницького соціально-економічного
інституту
Університету
«Україна»
спеціальності
«Правознавство». У травні 2014 року мобілізований до лав
Збройних сил України. Загинув у ході воєнних дій під
Новоазовськом на Донеччині, захищаючи мир та незалежність
нашої країни. Похований у рідному місті Жмеринці.
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Корабльов Андрій (25.02.1972 - 22.07.2014)
42 роки, народився в місті Українську Донецької області.
Молодший сержант, стрілець помічник гранатометника, служив
у батальйоні "Айдар". Загинув під час обстрілу в смт.
Смолянінове Новоайдарського району Луганської області.
Похований у селищі Вороновиця Вінницького району.
Шевчук Сергій (25.11.1977 - 25.08.2014)
37-річний Сергій Шевчук із Росоші Липовецького району —
боєць 93-ї бригади — із рідними востаннє спілкувався 25 серпня,
коли був поблизу Іловайська. Загинув під час виходу з оточення.
У кінці грудня, в результаті збігу аналізів ДНК, вдалося з‘ясувати,
що Сергій загинув і похований, як невідомий захисник, на
одному з кладовищ Дніпропетровська. Його перепоховали у
Новомосковську, де мешкають дружина та діти.
Пікус Євген (14.09.1979 - 25.08.2014)
35 років, вінничанин, підполковник. Був керівником відділу
прикордонної служби. Загинув 25 серпня від снайперської кулі в
голову біля пункту пропуску "Красна Талівка" Луганської області
– потрапив із бійцями у засідку російських диверсантів. Бій
тривав близько трьох годин. Похований на вінницькому
центральному кладовищі.
Лобжин Олександр (28.05.1990 - 25.08.2014)
24 роки, родом із села Перемоги на Козятинщині. Був
зв'язківцем у 51-їй механізованій бригаді. Зв'язок із бійцем
обірвався ще 25 серпня. 29 серпня стало відомо, що він загинув у
бою під Іловайськом.
Школьний Олег (19.04.1990 - 28.08.2014)
24 роки, народився в селі Старостинцях Погребищанського
району. Проживав в місті Києві. 28 серпня 2014 року біля
Комісарівки (Луганська область) військові зробили коридор для
вивезення поранених бійців Нацгвардії. Про загибель сина
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батькам повідомили російські бойовики з його телефону в
цинічній формі.
Катрич В’ячеслав (10.03.1979 - 29.08.2014)
35 років, народився в місті Калинівці Вінницької області.
Боєць добровольчого батальйону патрульної служби міліції
особливого призначення «Миротворець» ГУ МВС України в
Київській області, у складі якого брав участь у бойових діях проти
російських терористів на Сході України. Загинув під час виходу з
оточення поблизу м. Іловайська.
Ар'янов Сергій (11.04.1986 - 29.08.2014)
28 років, народився у Вінниці. Добровольцем пішов
захищати країну, в зоні АТО перебував півтора місяця. Відомо,
що Сергій загинув від вогнепального поранення, імовірно, під
Іловайськом (Донецька область).
Дремлюх В’ячеслав (23.09.1991 - 29.08.2014)
23 роки, родом із міста Бершаді. Військовослужбовець 7-го
полку армійської авіації (Сухопутні війська Збройних Сил
України). Мобілізований 19 червня 2014 року. Загинув під
Іловайськом (Донецька область). Зв'язок з військовим
перервався у четвер 28 серпня. Поховали В'ячеслава 6 вересня у
Бершаді.
Кифоренко Борис (11.04.1974 - 29.08.2014)
40 років, народився в селі Демівці Чечельницького району.
Закінчив Київське вище військове інженерне училище зв’язку ім.
Калініна, Одеський національний університет ім. Мечникова та
Національний університет оборони України
ім.
Черняхівського. 29 серпня загинув смертю хоробрих під час
виходу з оточення поблизу м. Іловайська.
Халус Руслан (05.07.1977 - 29.08.2014)
37 років, родом із села Козинців Липовецького району.
Капітан. З початком подій на Сході України чоловік без вагань
записався до батальйону «Миротворець».
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Загинув у боях під Іловайськом (Донецька область).
Тіло Руслана в одному зі столичних моргів впізнала його
мама лише по кількох залізних зубах, бойовики зняли із шиї
навіть ланцюжок із хрестиком… Похований у
селищі
Чечельнику.
Івкун Василь (06.01.1983 - 30.08.2014)
31 рік, родом із міста Ямполя Вінницької області. Служив
оператором- навідником БТРа. Загинув в боях під Іловайськом
(Донецька область)
Ковальчук Віктор (28.04.1984 - 31.08.2014)
30 років, народився в місті Козятині. Закінчив навчання в
Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
(факультет аеромобільних військ та розвідки), після чого поїхав у
зону проведенні АТО. Загинув від смертельного поранення під
час бою з російськими військовими формуваннями біля
Георгіївки під Луганськом.
Скиба Олександр (05.01.1974 - 05.09.2014)
40 років, народився в селищі Сутиски Тиврівського району.
Член громадського формування з охорони громадського
порядку «Патріоти Тиврівщини».
Загинув поблизу міста Щастя Луганської області.
Похований в місті Старобільську Луганської області та
ідентифікований за результатами аналізу ДНК. Перепохований у
рідному селищі Сутисках.
Сльота Володимир (16.05.1967 - 05.09.2014)
47 років, родом із села Кожухівка Теплицького району.
Чоловік загинув біля міста Щастя, поблизу села Весела Гора. Був
похований на кладовищі в Старобільську під табличкою
«Невідомий солдат». 18 квітня 2016 року його тіло ексгумували
та індефікували. Перепоховали чоловіка у рідному селі
Кожухівці.
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Багнюк Олександр (17.03.1977 - 12.09.2014)
37 років, родом з міста Іллінців, майор. Загинув у бою під
Волновахою від пострілу у голову.
Похований в Іллінцях на міському кладовищі.
Коваль Михайло (04.11.1979 - 21.09.2014)
35 років, родом із села Купчинець Іллінецького району.
Служив у 25-му батальйоні територіальної оборони "Київська
Русь". Загинув під час нападу російських бойовиків на блокпост
неподалік Дебальцевого (Донецька область), блокпост був
обстріляний з мінометів і стрілецької зброї.
Дерен Сергій (16.07.1994 - 21.09.2014)
20 років, народився в селі Русаві Ямпільського району,
після закінчення професійно-технічного закладу був призваний
на військову службу. Хлопець не встиг створити власної сім`ї,
мріяв продовжити військову кар’єру, навчатися у виші. Життя
молодого героя увірвалося під час так званого перемир’я,
терористи цинічно обстріляли блокпост поблизу Маріуполя, де
знаходилися, як військовослужбовці Національної гвардії
України, так і цивільні люди. Уламок міни влучив під шолом
хлопця, врятувати життя героя не вдалося.
Долейко Андрій (08.04.1980 - 22.09.2014)
34 роки, родом із селища Крижополя Вінницької області.
За своєю спиною мав досвід миротворця у війні в Косово в 20112012 роках. Під час АТО пішов у 30-ту Новоград-Волинську
окрему механізовану бригаду. В її рядах старший стрілець
загинув, коли повертався до військової частини із зони бойових
дій.
Камзінов Шайдула Хайрулович (02.08.1975 - 02.10.2014)
39 років, родом із села Зозулинці Козятинського району.
Загинув
під мінометним обстрілом в районі Донецького
аеропорту поблизу селища Піски (Ясинуватський район),
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рятуючи поранених з-під вогню. Він отримав осколкові
поранення шиї та грудної клітки, які були несумісні із життям.
Кулібаба-Бухов Віктор (04.02.1979 - 07.10.2014)
35-річний військовослужбовець родом із селища Сутиски
Вінницької області. Був мобілізований 29 серпня в військову
частину Національної гвардії України. 1 жовтня його підрозділ
відбув у зону АТО, в місто Слов'янськ. Кулібаба-Бухов ніс службу
на блокпостах навколо міста.
Загинув поблизу Дебальцевого в результаті мінометного
обстрілу.
Москалюк Олександр (25.02.1963 - 14.10.2014)
51-річний боєць військової частини 3008 Національної
гвардії України, родом з Козятинського району, загинув під час
висування колони для надання допомоги 32-му блокпосту.
Справжній захисник Батьківщини, який прийшов на допомогу
товаришам ціною власного життя.
Андріяш Володимир (24.07.1994 - 24.10.2014)
20 років, народився в селі Леонівці Крижопільського
району. Навчався у Вінницькому технологічно-програмовому
коледжі на факультеті правознавства. У 2012 році був призваний
до лав Української армії. З 21 жовтня 2014 року служив за
контрактом. Приймав участь в антитерористичній операції на
сході України, де і загинув.
Богданов Олег (16.07.1984 - 29.10.2014)
30 рокі,. проживав у селі Очеретня Погребищенського
району. При виконанні обов'язків військової служби був
смертельно поранений осколками міни, під час мінометного
обстрілу позицій сил АТО поблизу села Гранітне Тельманівського
району Донецької області.
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Колівошко Олександр (05.11.1992 - 31.10.2014)
22 роки, родом із села Гарячківки Крижопільського району.
На військову службу був призваний по мобілізації у серпні 2014
року. Служив у Вінницькому з’єднанні Національної гвардії.
Загинув на блокпосту неподалік від населеного пункту Донецьке,
що на Луганщині. 5 листопада Олександру повинно було
виповнитися 22 роки, але життя обірвалося так трагічно...
Хитрик Геннадій (26.07.1976 - 02.11.2014)
38 років, проживав в селищі Стрижавка Вінницького
району.
Служив в «Національній гвардії» у в/ч 3012 в Одесі. На
військовій службі з 1993 року. Майор зарекомендував себе
високопідготовленним та професійним офіцером. Товариші по
службі пригадують його, як життєрадісну людину та надійного
командира, який завжди був готовий надати допомогу.
У результаті вибуху на блокпосту поблизу Маріуполя
загинули двоє військовослужбовців Збройних Сил України, серед
них – майор Геннадій Хитрик.
Пронін Вадим (20.09.1980 - 04.11.2014)
34 роки, родом із села Зятківців Гайсинського району.
1 серпня 2014 року призваний на військову службу по
мобілізації. Два тижні проходив підготовку у місті Мукачевому,
що на Закарпатті. З 31 серпня 2014 року Вадим Олександрович –
учасник антитерористичних дій на Сході України. Він знаходився
у спецвідділі (снайпери) та займав посаду зав. відділенням.
Загинув під час виконання службових обов’язків біля міста
Дебальцевого.
Каплінський Олександр (04.04.1979 - 16.11.2014)
35 років, вінничанин, старший офіцер групи бойової та
спеціальної підготовки вінницької військової частини Нацгвардії.
16 листопада близько 10 години ранку терористи здійснили
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гранатометний обстріл блокпоста сил АТО, що розташований
поблизу населеного пункту Золоте на Луганщині.
Майор Олександр Каплінський помер у міській лікарні
Лисичанська від осколкового поранення в голову.
Вашеняк Віталій (06.09.1981 - 16.11.2014)
33-річний майор, начальник медичної служби, уродженець
села Миток Барського району,
16 листопада Віталій на машині швидкої допомоги разом із
трьома товаришами виїхав із Дебальцевого за пораненим. Цілу
добу телефони лікарів не відповідали. 19 листопада надійшла
звістка про те, що автомобіль підірвався на фугасі.
Яжук Микола (19.12.1980 - 16.11.2014)
33 роки, народився в селі Мартинівці Жмеринського
району. Загинув поблизу міста Артемівська Донецької області. За
повідомленням бойових товаришів, майор, Микола Яжук разом
з медиками виїхав із Дебальцевого за пораненими. В дорозі
автомобіль підірвався на фугасі.
Бенера Іван (11.09.1986 - 02.12.2014)
28-річний старший лейтенант військової частини А4515 був
родом із села Чукова Немирівського району. Загинув,
потрапивши під мінометний обстріл. Чоловік був одним із тих,
хто захищав аеродром Бельбек 22 березня, коли його
захоплювали російські військові та самооборона Криму.
Захарчук Олександр (06.10.1971 - 02.12.2014)
43 роки, вінничанин, волонтер Олександр Захарчук, із
вінницької Самооборони Майдану. Загинув під обстрілами
“Градів” під час патрулювання біля міста Щастя.
Щотижня протягом трьох місяців він їздив у зону АТО, а
нещодавно поїхав на передову вже не як волонтер, а як боєць у
батальйон “Айдар”.
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Білоус Віталій (13.10.1971 - 03.12.2014)
43 роки, родом із Вінниці. Мобілізований 28 серпня 2014
року до військової частини В4264. Помер у розташуванні
частини в районі села Колядівки Новоайдарського району
Луганської області.
Кіріс Василь (01.03.1966 - 10.12.2014)
48 років, родом із села Радянського Літинського району.
Служив розвідником-далекомірником першого розвідувального
відділення 54-го розвідувального батальйону. Виконуючи
бойове завдання в зоні проведення антитерористичної операції,
був важко поранений під час обстрілу у зіткненні з групою
противника. Загинув від одержаних травм. Похований у рідному
селі.
Наумов Вадим (18.08.1992 - 01.09.2014)
22 роки, родом із міста Козятина. Боєць Національної
гвардії. Пропав безвісти в Донецькій області в серпні. Проте
пізніше стало відомо, що хлопець був поранений та потрапив в
полон. 22 грудня 2014 року повідомили, що тіло воїна
ідентифіковано. Його доставили рідним.
Бібліографія:
Бережной, Виктор. "Ягуар" потерял на Донбассе уже 5
бойцов *Текст+ : *Калинівський спецпідрозділ "Ягуар" відзначив
ювілей: 20-річчя з часу утворення+ / В. Бережной // Вінницькі
реалії. - 2014. - 3 груд. - С. 7.
Вінничанина Юрія Коваленка посмертно нагороджено
"Золотою Зіркою" *Текст+ : *підполковника Ю. Коваленка
нагороджено за виняткову мужність, героїзм і самопожертву,
виявлені у захисті Української держави+ // Місто. - 2015. - 8 квіт. С. 3.
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Володимирова, Віталіна. Іловайський котел: загиблі та ті,
хто вижив *Текст+ : *загинув 22-річний В'ячеслав Дремлюх із
Бершаді+ / В. Володимирова // 33-й канал. - 2014. - 17верес. С. 5.
Володимирова, Віталіна. Сергія Шевчука із Росоші
знайшли за ДНК на цвинтарі невідомих солдатів. Їх там 140 у 15
рядів *Текст+ / Віталіна Володимирова // 33-й канал. - 2015. 4 лют. - С. 6.
Володимирова, Віталіна. Тіло Вадима Наумова пролежало
три місяці у донецькому морзі. Його обміняли на живого
терориста *Текст+ /
В. Володимирова // 33-й канал. - 2015. –
1 січ. - С. 4.
Катеринич, Антоніна. Залишився у нашій пам'яті *Текст+ :
*про загиблого прикордонника, учасника АТО Володимира
Блажко з Могилева-Подільського+ / Антоніна Катеринич //
Вінниччина. - 2015. - 11 листоп. - С. 7.
Ковальський, Роман. З «дороги смерті» вінничани
повернулись додому . Семеро загиблих *Текст+ : за 2 години до
відпустки підірвався майор Каплінський, а майор Боженко досі в
полоні – за нього донські козаки вимагають $35 тисяч викупу –
такі підсумки воєнного "рейду" наших на схід... / Р. Ковальський
// 33-й канал. - 2014. - 19 листоп. - С. 2.
Малафей, Віра. Олександра Захарчука поховали через два
місяці після загибелі *Текст+ / Віра Малафей // 33-й канал. - 2015.
- 4 лют. - С. 4.
Малафей, Віра. Іллінці прощаються із майором
Олександром Багнюком *Текст+ / В. Малафей // 33-й канал. 2014. - 17 верес. - С. 3.
Мамай, Вікторія. Вінниччина попрощалася із загиблими
бійцями *Текст+ : *Ігор Присяжнюк загинув влітку, Олександр
Захарчук – у грудні, Михайло Рачок – у січні, і тільки зараз героїв
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змогли провести в останню путь+ / Вікторія Мамай // Місто. 2015. - 4 лют. - С. 3.
Мельник, Анатолій. Вінничани, які віддали життя за
Україну *Текст+ / А. Мельник, В. Володимирова, Т. Кондратьєва //
33-й канал. - 2015. - 14 січ. - С. 10-11.
Мельник, Анатолій. Василя Кіріса із Літинщини підступно
розстріляли російські морські піхотинці під час чергового
"припинення вогню" *Текст+ / А. Мельник // 33-й канал. - 2014. 17 груд. - С. 10.
Мельник, Анатолій. Майор нацгвардії Хитрик ціною
власного життя врятував Маріуполь від терористів *Текст+ :
*у Стрижавці провели в останню путь 38-річного Г. Хитрика+ /
А. Мельник // 33-й канал. - 2014. - 12 листоп. - С. 3.
Мельник, Анатолій. Чи визнають Героєм України нашого
земляка-спецназівця? *Текст+ : *про підполковника спецназу
Юрія Коваленка+ / А. Мельник // 33-й канал. - 2015. - 1 січ. С. 13.
Микитюк, Вікторія. Чорний вівторок: троє загиблих
вінничан в один день *Текст+ : *на Сході країни 19 липня загинув
Володимир Чорноус, 22 липня Володимир Муха та Олександр
Савченко+ / В. Микитюк // 33-й канал. - 2014. - 23 лип. - С. 2.
Микитюк, Вікторія. Вінниця прощалась із Олександром
Каплінським, він загинув за 2 години до відпустки *Текст+ /
В. Микитюк // 33-й канал. - 2014. - 26 листоп. - С. 4.
Поліщук, Людмила. Бійця, за якого вимагали гроші
аферисти і запевняли сестру та матір, що він живий, знайшли у
братській могилі *Текст+ : *про Олександра Скибу+ / Людмила
Поліщук // 33-й канал. - 2015. - 11 лют. - С. 4 .
5 загиблих за тиждень *Текст+ : *в зоні АТО+ // Вінницька
газета. - 2014. - 7 листопада. - С. 1.
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Скрипник, Віктор.
На кожному похороні солдата
проклинають Путіна *Текст+ : *про похорони загиблих
в АТО вінничан+ / В. Скрипник // RIA. - 2014. - 20 серп. - С. 9.
Снігур, Вікторія. У Калинівці замість В. Катрича поховали
військового з Волині *Текст+ / Вікторія Снігур // 33-й канал. 2015. - 4 берез. - С. 4.
Список загиблих вінничан за час проведення АТО.
58 Героїв *Текст+ // RIA. - 2014. - 19 листоп. - С. 15.
34-річний снайпер Вадим із Гайсина на війну пішов
добровольцем *Текст+ : *4 листопада 2014 року В. Пронін загинув
на Сході України під час АТО] // 33-й канал. - 2014. - 12 листоп. С. 3.
Чернега, М. Священний обов'язок виконав до кінця *Текст+
: *30 липня 2014 р. джуринчани прощалися з сержантом
мотоманевренної бригади Павлом Дмитренком, який загинув на
Луганщині+ / М. Чернега // Шаргородщина. - 2014. - 1 серп. С. 1.
Шуткевич, Олеся. "Господь забирає найкращих..." *Текст+ :
*І. Бенера з села Чуків Немирівського району загинув під
Донецьком 2 грудня+ / О. Шуткевич // Вінницька газета. - 2014. 9 груд. - С. 3.
Шуткевич, Олеся. "Попри молодий вік, бійці називали
його "батею" *Текст+ : офіцер Нацгвардії Олександр Каплінський
загинув 16 листопада на блокпосту біля населеного пункту
Золоте / Олеся Шуткевич // День. - 2014. - 2 груд. - С. 10.
Шуткевич, Олеся. Прощання з героєм *Текст+ : *О.
Каплінський загинув на Луганщині під час АТО+ / О. Шуткевич //
Вінницька газета. - 2014. - 21 листопада. - С. 2.
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Рік 2015: Втрати не менш масштабні
Рожанський Пантелеймон (09.08.1993 - 05.01.2015)
21-річний старший солдат резерву Пантелеймон
Рожанський з міста Літина.
Служив старшим стрільцемнавідником в батальйоні спеціального призначення ім.
С. Кульчицького військової частини №3066 Національної гвардії
України. Загинув у автокатастрофі, коли їхав на ротацію. Біля
села Міньківки Донецької області автобус «Богдан», в якому
знаходились військовослужбовці, зіткнувся з вантажівкою КРАЗ.
Як повідомляє прес-служба Національної Гвардії, причина аварії
– погані погодні умови. Всього у ДТП обірвалося життя 12 бійців.
Мельник Юрій (01.01.1972 - 07.01.2015)
42 роки, народився на Черкащині, але з 1999 року жив і
працював у селі Вербці Крижопільського району.
Мобілізований в червні 2014 року до 51-ї бригади.
Старший сержант, водій 128-ї гірсько-піхотної бригади
(Мукачеве). Побував у страшних боях, пережив справжнє пекло
під Іловайськом і Дебальцевим, лікувався у госпіталі. Але знову
продовжував виконувати свій військовий обов'язок.
Загинув під Артемівськом на Донеччині.
Шевчук Леонід (13.04.1985 - 20.01.2015)
29 років, народився у Вінниці. Десантник 95-ї окремої
аеромобільної бригади. Загинув
коли поїхав забирати із
Донецького аеропорту поранених і вбитих. Автомобіль, в якому
він здійснював штурм, з іншими військовослужбовцями, врізався
в будівельні конструкції аеропорту та вибухнув. Рідні до
останнього сподівалися, що хлопець знаходиться в полоні, тому
що жодної інформації не мали. Тіло бійця опізнали в морзі
Дніпропетровської лікарні.
Зулінський Сергій (07.04.1987 - 20.01.2015)
27 років, вінничанин. В АТО пішов добровольцем. Вперше
поїхав на Схід 28 жовтня 2014 року. Служив у 95-ій
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аеромобільній бригаді. Загинув, коли на трьох БТРах намагалися
прорватися на допомогу бійцям, які захищали Донецький
аеропорт. Похований у Вінниці на Центральному кладовищі
(Алея Слави).
Франішин Дмитро (08.11.1982 - 20.01.2015)
32 роки. Один із трьох вінничан, який загинув під час
спроби прориву бронетехніки, що йшла на допомогу "кіборгам"
до Донецького аеропорту. БТР вибухнув разом із командою.
Похований у селі Стадниці Вінницького району.
Буйлук Анатолій (24.09.1981 - 20.01.2015)
33 роки, родом із села Кацмазова Жмеринського району.
Загинув, захищаючи підступи Донецького аеропорту.
Скляров Дмитро (27.07.1983 - 20.01.2015)
31 рік, родом із російського Волгограда та ще в дитячому
віці переїхав із сім’єю на Літинщину. Тут, Дмитро пішов до
Журавненської загальноосвітньої школи. Згодом вступив до
Ладижинського технікуму механізації, де здобув спеціальність
механіка-техніка. Після проходження строкової військової
служби у Львівській 80-й десантній бригаді у 2004 році брав
участь в миротворчій місії в Іраку.
Загинув від артобстрілу ворога при виконанні чергового
бойового завдання з оборони терміналу Донецького аеропорту.
Осаулко Юрій (27.02.1981 - 20.01.2015)
33 роки, родом із села Самгородка Козятинського району.
Збройний конфлікт на сході нашої держави не залишив
байдужим Юрія. З серпня 2014 року виконував військовий
обов’язок в зоні проведення АТО – в Донецькому аеропорту в
новому терміналі в складі 81 бригади 90 батальйону
аеромобільних військ.
Загинув під обломками бетонного перекриття, яке
підірвали терористи в аеропорту.

25

Рачок Михайло (04.10.1984 - 26.01.2015)
30 років, родом із села Лозової Хмільницького району.
Військовий контрактної служби потрапив під обстріл артилерії
під час транспортування поранених з Донецького аеропорту.
Похований у рідному селі.
Башняк Роман (14.04.1972 - 30.01.2015)
42 роки, уродженець села Новофастова Погребищенського
району Вінницької області.
Був командиром взводу 3-ї роти танкового батальйону
30-ї механізованої бригади. Брав участь у боях під Волновахою та
Донецьким аеропортом. При спробі групи військ зайти з
технікою у "Дебальцевський мішок" пропав безвісти. Пошуки
тривали до
2 червня 2015 року. Через відеоматеріали
волонтери встановили, що він помилково був похований у місті
Тячеві замість бійця 128-ї гірсько-піхотної бригади Романа
Козичко, який загинув 17 лютого 2015 року під Дебальцевим.
26 червня 2015 року експертиза ДНК підтвердила
результати роботи волонтерів. 23 липня 2015 року тіло
захисника перепоховали на батьківщині.
Черепаха Олександр (25.03.1970 - 31.01.2015)
44 роки, народився в селі Скибинцях Тростянецького
району. Із серпня 2014 року був призваний в зону АТО.
Загинув під Чернухіно Луганської області.
Похований у рідному селі.
Добрань Андрій (29.10.1994 - 07.02.2015)
20 років, родом із села Гонорівки Піщанського району. У
жовтні 2014 року був мобілізований в зону проведення
антитерористичної операції.
Захищаючи свободу та
незалежність держави, героїчно пішов із життя справжній
патріот. Загинув під час обстрілу позицій Дебальцевого
Донецької області.
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Полупанов Володимир (07.04.1976 - 09.02.2015)
38-річний розвідник 128--ї окремої гірсько-піхотної
бригади. Призваний до Лав Збройних Сил України наприкінці
липня 2014 року. Загинув під час штурмових дій взводного
опорого пункту поблизу Рідькодуба, власним життям врятуваши
від загибелі старшого лейтенанта.
Похований у Липівці Томашпільського району.
Кацабін Сергій (22.04.1983 - 09.02.2015)
31 рік, родом із Козятина. Мобілізований 31 грудня 2014
року. Солдат резерву, Сергій Кацабін, обіймав посаду
фармацевта відділення медичного постачання медичної роти
Північного територіального управління (в/ч 3001). Загинув Сергій
біля села Логвинового Артемівського району Донецької області
під час евакуації тяжко поранених. Рахувався безвісти зниклим.
5 квітня 2016 року його тіло ідентифікували за допомогою ДНК
тесту. Був похований у Дніпропетровську на алеї тимчасово
невстановлених бійців АТО.
Жембровський Денис (05.11.1981 - 10.02.2015)
33 роки, вінничанин, майор міліції, старший інспектор з
особливих доручень відділу дільничних інспекторів міліції. Після
місяця ризикованого відрядження мав повернутися додому, у
Вінницю. Загинув під час артобстрілу бойовиками Краматорська
внаслідок прямого влучання снаряду на територію дислокації
зведеного загону вінницької міліції. Це була його друга поїздка в
зону бойових дій.
Мельник Валерій (23.03.1979 - 10.02.2015)
45-річний вінничанин, сапер 30-ї окремої механізованої
бригади помер у Київському шпиталі де перебував на лікуванні
після отриманих в АТО поранень.
Валерія Мельника поховали у селі Сутисках Тиврівського
району, де той останнім часом проживав.
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Мельник Микола (16.12.1982 - 11.02.2015)
32-річний рядовий, мобілізований у серпні 2014 року. Його
життя трагічно обірвалося, захищаючи свободу та незалежність
держави, - боєць підірвався на міні в районі міста Дебальцевого
Донецької області. Поховали справжнього героя та патріота,
серце якого до останнього билося за рідну землю та свій народ,
у рідному селі Цибулівці Тростянецького району.
Грушко Роман (18.05.1985 - 11.02.2015)
29 років, родом із села Щасливого Липовецького ройону.
Мобілізований Липовецько-Погребещанським ОРВК і ніс службу
у військовій частині А 0409. Загинув під час виконання бойового
завдання, попавши під ворожий обстріл в районі населеного
пункту Нижня Кам’янка Донецької області. Похований в селищі
Липовець Вінницької області.
Мельничук Роман (16.08.1990 - 12.02.2015)
25 років, вінничанин. Загинув у бою під населеним пунктом
Логвиново Донецької області. Тіло чоловіка настільки обгоріло,
що не підлягало упізнанню, тому рідні чекали на підтвердження
аналізу ДНК.
Поховали Романа 9 квітня 2015 року у Вінниці на кладовищі
села Пирогове поряд із батьком.
Сич Тарас (30.03.1966 - 13.02.2015)
48 років, уродженець міста Вінниці. Навчався в школі №11,
закінчив політехнічний інститут. Деякий час працював
бібліотекарем. Під час Революції Гідності стояв на столичному
Майдані. Пішов на передову добровольцем. Загинув на
Донеччині у Дебальцевому. Поховали бійця на Алеї Слави
вінницького міського кладовища.
Семенов В’ячеслав (23.07.1969 - 17.02.2015)
46 років, родом із міста Жмеринки Вінницької області. До
лав Державної прикордонної служби України був призваний у
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ході мобілізації в серпні 2014 року. Службу проходив у складі
оперативно-бойової прикордонної комендатури на сході
України. У зоні бойових дій проявив себе як мужній та відважний
воїн, умілий керівник та вірний товариш.
Загинув від рук російських найманців, які в черговий раз
атакували українських військових у районі населеного пункту
Фащівки на Луганщині. Похований у рідному місті.
Гаврилюк Ігор (15.09.1984 - 18.02.2015)
30 років, родом із селища Томашполя. Призваний до
Збройних Сил України на початку серпня 2014 року ЯмпільськоТомашпільським ОРВК. Молодший лейтенант ніс службу за
контрактом у 30-ій військовій частині окремої мотопіхотної
бригади міста Новоград-Волинського Житомирської області.
Загинув під час виходу українських військ із міста Дебальцевого.
Похований в Томашполі.
Грубий Анатолій (26.10.1971 - 18.02.2015)
43-річний загиблий родом із села Торкова, що в
Тульчинському районі Вінниччини. Служив у 128-ій гірськопіхотній аеромобільній бригаді. Помер по дорозі в шпиталь
через поранення, отримане в бою біля міста Дебальцевого.
Поховання відбулося в рідному селі.
Шептицький Петро (14.08.1975 - 18.02.2015)
40 років, народився в селі Могилівці Жмеринського
району. Мобілізований Жмеринським ОМВК 21.08.2014 року,
проходив службу у складі військової частини А 2731 міста
Новоград-Волинського.
Загинув при зміні вогневої позиції, під мінометним
обстрілом в селі Кам’янка Дебальцевського району Донецької
області.
Щепанський Олег (27.08.1976 - 18.02.2015)
38 років, народився в селі Комарівцях Барського району. На
фронті воював майже півроку, побувавши у найгарячіших точках,
29

приймаючи участь в найзапекліших боях. Був призваний
Барсько-Мурованокуриловецьким
об’єднаним
районним
військкоматом за частковою мобілізацією 21 серпня 2014 року.
Загинув військовослужбовець під час виходу українських
військових з міста Дебальцевого Донецької області в результаті
артобстрілу колони.
Химич Віталій (03.06.1981 - 17.02.2015)
33 роки. Проходив службу у 128-ій бригаді частини 1556
взводу розвідки, яка обороняла Дебальцеве. Тривалий час він
вважався зниклим безвісти, але тіло все ж знайшли. Поховали
захисника 8 березня у Ладижині, звідки боєць родом.
Герасевич Євгеній (22.12.1982 - 17.02.2015)
32-річний уродженець міста Могилів-Подільського, служив
у 128-ій бригаді частини 1556, взводу розвідки, яка стояла на
обороні Дебальцевого.
Розвіднику не раз доводилося виконувати завдання на
передовій. Того разу він міг би врятуватися разом з іншими,
однак визвався піти на допомогу пораненому побратиму. До
бійця так і не дійшов, вся група була обстріляна, полягли
семеро. Один-єдиний боєць, що вижив, розповідав, що бачив як
Женя впав. Це була остання інформація про Герасевича.
Поховали захисника 8 березня 2015 року у рідному місті.
Саїнчук Василь (10.05.1979 - 11.03.2015)
35 років, народився в селі Якушинцях Вінницького району.
Військовослужбовець загинув 11 березня у Краматорську. Це
було четверте службове відрядження старшого сержанта
Саїнчука у зону проведення АТО. Служив у штабі Повітряних сил.
Працював водієм начальника штабу. Він із двома солдатами з
його частини будував бліндаж. Бетонна плита вагою десь три
тони впала на хлопців. Двоє встигли відскочити, а плита накрила
Василя.
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Мацепула Сергій (05.04.1967 - 05.04.2015)
47 років, родом із села Куни Гайсинського району. Служив
розвідником 28-ї механізованої бригади. Загинув у свій день
народження внаслідок мінометного обстрілу під Кураховим.
Йому мало виповнитись 48 років.
Мар’янович Борис (25.02.1982 - 07.04.2015)
32 роки, родом із села Качківки Ямпільського району. У
січні 2015 року записався добровольцем до Збройних Сил
України. Бойовий вишкіл проходив у навчальному центрі смт.
Десни. В зоні проведення АТО служив механіком-водієм БТРа 2го взводу 5-ї роти 93-ї окремої механізованої бригади.
Під час бойового завдання в районі селища Піски,
підірвався на міні.
Пугачов Олег (05.11.1964 - 20.04.2015)
50 років, жмеринчанин. Навчався у ЗОШ №2, працював на
залізничному підприємстві. На фронт пішов добровольцем.
Олег не тільки боронив Україну від окупантів, але й був
ліквідатором аварії на ЧАЕС.
Під час нічного запеклого бою, боєць Добровольчого
Батальйону ОУН загинув на передовій в Пісках.
Заєць Руслан (14.08.1984 - 19.05.2015)
30 років, родом із села Теклинівки Липовецького району.
Мобілізований 12 лютого 2015 року. Служив у частині «Польова
пошта» В 2260.
Загинув у бою поблизу села Катеринівки Попаснянського
району Луганської області. Група розвідників потрапила у
засідку. Їм на допомогу, на бойовій машині, вирушив Руслан та
ще шестеро бійців. Але на жаль їх бойова машина також
потрапила під мінометний обстріл, в результаті якого Руслан
отримав травми несумісні з життям.
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Дюсов Владислав (25.03.1994 - 31.05.2015)
21 рік, родом із міста Могилів-Подільського.
Хлопець служив саніструктором у полку "Азов", до цього
був бійцем батальйону ОУН.
Поранений 30 травня у бою в селі Широкіно. Помер
наступного дня від отриманих ран.
Похований у рідному місті.
Керніцький Сергій (26.04.1978 - 08.06.2015)
37 років, родом із з села Бронниці Могилів-Подільського
району. Призваний за мобілізацією 9 березня 2015 року. Служив
сапером 28-ї окремої механізованої бригади. Загинув поблизу
Красногорівки Донецької області.
Чорнокнижний Максим (13.02.1990 - 08.06.2015)
Йому було лише 25. Родом із села Карпівки МогилівПодільського району. Чоловік служив сапером інженерносаперної роти групи інженерного забезпечення військової
частини ПП В0095. Загинув під час наступу бойовиків на
Мар'янку.
Лукашук Микола (24.04.1988 - 11.06.2015)
27-річний Микола родом із села Залізничного що в
Козятинському районі. Призвали до війська 30 січня 2015 року.
Боєць служив артилеристом, навідником гармат. Загинув від
пострілу ворожого снайпера в голову.
Мельник Олександр (21.08.1985 - 12.06.2015)
29 років, родом з села Михайлівки Гайсинського району.
В березні 2015 року був призваний по мобілізації до
військової частини А 4152, що дислокується в селі Малій Любаші
Костопільського району Рівненскьої області. Служив у 93-й
механізованій бригаді. Під час несення служби поблизу
Донецька (шахта "Бутівка") Олександр отримав поранення,
помер у військовому госпіталі м. Дніпропетровська.
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Наумов Ігор (08.06.1966 - 10.07.2015)
49-річний уродженець села Тесів Літинського району. До
війська мобілізували 9 березня 2015 року. Служив кулеметником
3-го відділення 3-го взводу мотопіхотної роти 28-ї бригади.
10 липня поблизу села Кременівка, що недалеко від Маріуполя,
був застрелений співслуживцем.
Похований в рідному селі.
Павлюк Сергій (24.03.1986 - 12.07.2015)
29-річний вінничанин, старший солдат Національної гвардії
України вінницької частини №3008. Загинув у аварії поблизу
Пирятина Полтавської області, повертаючись додому із зони
АТО. Коли колона із понад двадцяти автомобілів проходила
перехрестя, водій на «Volkswagen Jetta» порушив правила та
врізався у автобус, що перевозив 29 нацгвардійців. Машину
відкинуло і вона врізалася в припарковану вантажівку. Унаслідок
ДТП загинув лише Сергій, шестеро отримали поранення.
Гринчук Юрій (18.12.1971 - 14.07.2015)
43 роки, родом із села Грушківців Калинівського району.
До війська мобілізований 13 серпня 2014 року. Служив у 54-му
розвідувальному батальйоні. Проходив службу у званні
старшини. Лише місяць не дослужив до демобілізації. 14 липня у
зоні АТО, біля села Линдівського, Артемівського р-ну, Донецької
обл. військовий потрапив під артобстріл і від отриманих ран
загинув.
Бабко Юрій (29.09.1988 - 14.07.2015)
26 років, родом із села Павлівки Калинівського району.
Хлопець служив у 128-ій гірсько-піхотній бригаді.
Загинув поблизу села Сизе Станично-Луганського району
під час виконання службового завдання підірвавшись на
вибуховому пристрої з розтяжкою. Разом з ним загинуло ще
п’ятеро військових.
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Довгий Костянтин (06.01.1976 - 17.07.2015)
38 років, родом із села Ялтушкова Барського району
Вінницької області. Костянтин мав звання капітана міліції. Був
командиром розвідувально- диверсійної групи. На війну пішов
добровольцем.
Воював у складі 7-го окремого батальйону
Правого Сектору. Смертельне поранення боєць отримав у районі
селища Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької
області. Під час розвідки група потрапила під мінометний
обстріл. Прикриваючи відхід бійців, чоловік із позивним
«Юрист» загинув.
Трофимчук Валерій (29.09.1967 - 04.08.2015)
47 років, вінничанин. Мобілізований у серпні 2014 року.
Служив у 54-му окремому розвідувальному батальйоні. Загинув
від отриманих ран біля населеного пункту Ленінського
Катеринівського району Донецької області, потрапивши під
мінометний обстріл.
Галяс Василь (14.12.1967 - 19.08.2015)
47-річний мешканець села Саїнки Чернівецького району,
працював водієм у сільськогосподарському підприємстві. Василь
пройшов війну в Афганістані.
Мобілізований 29 січня 2015 року. Служив у 54-ій окремій
механізованій бригаді. Мав звання сержанта.
Загинув підірвавшись на міні біля Попасної Луганської
області.
Водзяновський Андрій (18.06.1983 - 24.08.2015)
32-річний барчанин служив сапером 93-ї окремої
механізованої бригади. У 2015 році добровольцем пішов
боронити незалежність і територіальну цілісність України.
Автомобіль УАЗ, на якому він повертався з групою саперів з
розмінування, підірвався на протитанковій міні поблизу села
Невельського Донецької області. Від отриманих поранень наш
земляк помер на місці.
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Янюк Микола (19.12.1961 - 24.08.2015)
53 роки, родом Микола із Рахова Закарпатської області,
але останні роки із другою дружиною проживав у Немирові.
Мобілізований 9 березня 2015 року. Був поранений, але після
лікування повернувся на передову.
Напередодні Дня Незалежності України
підірвався на
"розтяжці" біля населеного пункту Золотого Попаснянського
району Луганської області, а наступного дня від отриманих травм
помер у лікарні Сєверодонецька.
Поховали чоловіка на міському кладовищі Немирова.
Вознюк Сергій (26.07.1960 - 25.08.2015)
55-річний чоловік - уродженець села Козлеве МогилівПодільського району. Його мобілізували 10 березня 2015 року.
Проходив
службу
у
146-му
окремому
ремонтновідновлювальному полку. Помер від серцевого нападу біля
Луганська.
Бурлака Сергій (19.06.1975 - 07.09.2015)
40 років, родом із села Купчинців Іллінецького району.
Мобілізований у квітні 2015 року. Служив у військовій частині
№ 0124. Під час несення служби здійснив самогубство на очах у
колег по службі. Це сталося біля селища Біловодська, що на
Луганщині.
Вапняр Олександр (08.12.1977 - 17.09.2015)
37 років, народився у місті Гнівані Тиврівського району.
Деякий час
проживав там, потім – у селі Марківцях,
Бобровицького району Чернігівської області. Звідти 29 січня
2015 року і був призваний до Збройних Сил України. Служив
командиром інженерно-саперного взводу 3-го механізованого
батальйону.
Загинув під час виконання бойового завдання в зоні АТО, в
районі села Старогнатівки Волноваського району Донецької
області.
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Поховали захисника 21 вересня 2015 року на гніванському
міському кладовищі.
Осадчук Станіслав (21.09.1965 - 13.11.2015)
50 років, мешканець села Бондурівці Немирівського
району. На Схід призвали у липні 2015 року, під час шостої хвилі
мобілізації.
Боєць отримав вогнепальне поранення у Мар’їнці, коли у
складі розвідувальної групи вийшов на завдання. Захисники
потрапили під розстріл диверсійної групи. Від отриманих
поранень наш земляк помер на місці.
Шишко Володимир (10.08.1978 - 19.11.2015)
37 років, родом з села Тягуна Іллінецького району.
Мобілізований у липні 2015 року.
14 листопада 37-річний чоловік отримав важкі осколкові
поранення у голову під час обстрілу
селища Зайцевого
Донецької області. Боєць п’ять днів перебував у комі. На жаль,
медикам не вдалося врятувати його життя.
Крючков Віктор (18.04.1992 - 22.11.2015)
23 роки, родом з села Верболози Козятинського району.
Служив у батальйоні "Донбас". На Сході держави перебував вже
більше року, спочатку пішов як доброволець, а потім підписав
контракт на службу.
Загинув у зоні проведення антитерористичної операції, в
районі Бахмутської траси.
Корнецький Сергій (01.06.1980 - 22.11.2015)
35 років, уродженець міста Новодністровська Чернівецької
області. Згодом, разом із сім’єю проживав у селі Виноградному
Муровано-Куриловецького району Вінниччини.
Ніс службу на Донеччині. Під час нещасного випадку
отримав опіки 70% тіла, що призвело до смерті.
Похований у селі Виноградному.
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Ліневський Станіслав (18.10.1987 - 25.11.2015)
28-річний хлопець родом із села Мурафи Шаргродського
району. Призваний до війська у липні 2014 року. Служив у 17-му
батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув у ДТП
біля міста Дзержинська Донецької області.
Похований у рідному селі.
Тарасенко Юрій (16.04.1987 - 07.12.2015)
28 років, уродженець селища Садового на Донеччині. З
2011 року разом з дружиною проживав у селі Чернятка
Бершадського району. Призваний на військову службу по
мобілізації до Збройних Сил України 22 липня 2015 року.
Служив артилеристом у 44-й бригаді. Мав звання лейтенанта.
Його життя обірвалося біля села Побєди Новоайдарського
району Луганської області.
Як повідомили у облвійськоматі, чоловік загинув від
вогнепального пострілу в груди. Там зазначають, що поранення
отримано не під час бою. За обставинами смерті розпочата
прокурорська перевірка.
Бібліографія:
Вінничанина Юрія Коваленка посмертно нагороджено
"Золотою Зіркою" *Текст+ : *підполковника Ю. Коваленка
нагороджено за виняткову мужність, героїзм і самопожертву,
виявлені у захисті Української держави+ // Місто. - 2015. - 8 квіт. С. 3
Вічна пам'ять *Текст+ : *24 серпня на сході країни загинув
53-річний М. Янюк з Немирівського району+ // Вінницька газета. 2015. - 1 верес. - С.2.
Вічна пам'ять героям! *Текст+ : *у Луганській області
загинув уродженець с. Теклинівка Липовецького району Руслан
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Заєць, а під руїнами Донецького аеропорту загинув Юрій
Осаулко+ // Вінниччина. - 2015. – 27 трав. - С. 1.
Вічна пам'ять *Текст+ : *в зоні проведення АТО, 8 червня
загинули С. Керніцький та М. Чорнокнижний з МогилівПодільського району+ // Вінницька газета. - 2015. - 12 черв. С. 1.
Володимирова, Віталіна. 44-річного бійця 128-ї бригади
Олександра Черепаху поховали 28 лютого у Скибенцях
Тростянецького району *Текст+ / Віталіна Володимирова // 33-й
канал. - 2015. - 4 берез. - С. 4.
Володимирова, Віталіна. Тіло Вадима Наумова пролежало
три місяці у донецькому морзі. Його обміняли на живого
терориста *Текст+ / В. Володимирова // 33-й канал. - 2015. - 1 січ.
- С. 4.
Дереш, Богдана. "Два льотчики, два Дмитра..." *Текст+ :
*на аеродромі Гавришівка, що неподалік від Вінниці, відбулося
урочисте відкриття меморіального пам’ятника на честь двох
офіцерів-авіаторів української армії – гвардії підполковників
Дмитра Майбороди та Дмитра Шкарбуна+ / Богдана Дереш //
Крила України. - 2015. - 13-17 лип. - С. 5.
Загинув прапорщик Михайло Рачок *Текст+ : *у зоні АТО 26
січня 2015 року загинув прапорщик 95 аеромобільної бригади+ //
Вінниччина. - 2015. - 30 січ. - С. 2.
Загинув мобілізований житель Чернятки Юрій Тарасенко
*Текст+ : *7 грудня 2015 р. у селищі Садове Шахтарського району
Донецької області+ // Бершадський край. - 2015. - 11 груд .- С. 4.
Зеленюк, Віктор. "Сапер завжди ближче до смерті..."
*Текст+ : вчора в Бару поховали рядового 93-ї окремої
механізованої бригади Андрія Водзяновського / Віктор Зеленюк
// Вінниччина. - 2015. - 28 серп. - С. 1.
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Земля тобі пухом, герою! *Текст+ : *про загибель в
зоні АТО жителя с. Комарівці Барського району О. Щепанського+
// Подільський край. - 2015. - 6 берез. - С. 4.
Зотов, Максим. Вінниччина проводжала в останню путь
героїв *Текст+ : *у Вінниці поховали бійця Національної гвардії
України Сергія Павлюка, на Літинщині поховали Ігоря Наумова; в
зоні АТО загинули калинівчани старшина Юрій Гринчук та
старший солдат Юрій Бабко+ / Максим Зотов // Місто. - 2015. 22 лип. - С. 3.
Зотов, Максим. Вінниця прощатиметься з героєм, який
загинув під Дебальцевим *Текст+ : *про Тараса Сича+ / Максим
Зотов // Місто. - 2015. - 25 берез. - С. 3.
Зотов, Максим.
Літин попрощався із 21-річним
нацгвардійцем *Текст+ : пантелеймон Рожанський – один із 13-ти
бійців, які загинули у страшному ДТП під Донецьком / М. Зотов
// Місто. - 2015. - 14 січ. - С. 3.
І горе і сльози Чернятки *Текст+ : *про проводи в останню
путь воїна АТО, артилериста Юрія Тарасенка+ // Бершадський
край. - 2015. - 18 груд.
Катеринич, Антоніна. Могилів-Подільський - знову в
жалобі: загинуло троє земляків *Текст+ : *Владислав Дюсов
(Дюшес), Максим Чорнокнижний та Сергій Керніцький+ /
Антоніна Катеринич // Вінниччина. - 2015. - 12 черв. - С. 3.
Катеринич, Антоніна. Залишився у нашій пам'яті *Текст+ :
*про загиблого прикордонника, учасника АТО Володимира
Блажко з Могилева-Подільського+ / Антоніна Катеринич //
Вінниччина. - 2015. - 11 листоп. - С. 7.
Катеринич, Антоніна. В Мурафі плакало небо і люди
*Текст+ : *про загибель у зоні АТО 28-річного Станіслава
Ліневського, уродженця с. Мурафа Шаргородського району+ /
Антоніна Катеринич // Вінниччина. - 2015. - 2 груд. - С. 1.
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КП "Вінницька транспортна компанія" із глибоким сумом
сповіщає, що в лютому 2015 року загинув у зоні АТО Шептицький
Петро Миколайович *Текст+ : *некролог+ // Місто. - 2015. - 25 лют.
- С. 3.
Малафей, Віра. Олександра Захарчука поховали через два
місяці після загибелі *Текст+ / Віра Малафей // 33-й канал. - 2015.
- 4 лют. - С. 4.
Малафей, Віра. Ще трьох бійців втратила Вінниччина.
Сергій вистрелив собі у підборіддя? Рідні не вірять *Текст+ / Віра
Малафей // 33-й канал. - 2015. - 23 верес. - С. 3.
Мамай, Вікторія. Вінниччина попрощалася із загиблими
бійцями *Текст+ : *Ігор Присяжнюк загинув влітку, Олександр
Захарчук – у грудні, Михайло Рачок – у січні, і тільки зараз героїв
змогли провести в останню путь+ / Вікторія Мамай // Місто. 2015. - 4 лют. - С. 3.
Мамай, Вікторія. Вінниччина у скорботі *Текст+ :
напередодні режиму припинення вогню на фронті загинули ще
четверо наших воїнів / Вікторія Мамай // Місто. - 2015. - 18 лют. С. 3.
Мамай, Вікторія. Вінниччина попрощалася із загиблим у
зоні АТО Василем Саїнчуком *Текст+ : *у суботу 14 березня у селі
Дашківці Літинського району поховали В. Саїнчука+ / Вікторія
Мамай // Місто. - 2015. - 18 березня. - С. 3.
Мамай, Вікторія. При прориві з Дебальцевого загинули
шестеро бійців із Вінниччини *Текст+ : вихід з "вогняного мішка"
командування назвало однією з найскладніших операцій, бійці
кажуть – це був вихід із пекла / Вікторія Мамай // Місто. - 2015. 25 лют. - С. 3.
Мамай, Вікторія. Його слід в історії: Олег Пугачев поїхав на
Схід, маючи другу групу інвалідності *Текст+ : *про добровольця
батальйону ОУН Олега Пугачова, позивний "Слід", який загинув
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19 квітня 2015 року у селищі Піски+ / Вікторія Мамай // Місто. 2015. - 6 трав. - С. 3.
Мамай, Вікторія. На Вінниччині поховали двох бійців,
загиблих під Дебальцевим *Текст+ : *про В. Химича та В.
Семенова+ / Вікторія Мамай // Місто. - 2015. - 11 берез. - С. 3.
Мамай, Вікторія. Попрощалися з "кіборгами", які
загинули в останньому бою за донецький аеропорт *Текст+ :
*троє наших бійців – Л. Шевчук, Д. Франишин, С. Зулінський –
мали забирати з аеропорту поранених товаришів, але самі
загинули+ / Вікторія Мамай // Місто. - 2015. - 8 квіт. - С. 3.
Мамай, Вікторія. Тіло Юрія Осаулка упізнали наші
полонені *Текст+ : *про загиблих під час АТО Юрія Осаулка та
Руслана Зайця+ / Вікторія Мамай // Місто. - 2015. - 27 трав. - С. 3.
Мамай, Вікторія. Яким він був: загиблий під Дебальцевим
Тарас Сич *Текст+ : тарас працював завідувачем бібліотеки, був
першим хіпі у Вінниці і мав власну філософію / Вікторія Мамай //
Місто. - 2015. - 1 квіт. - С. 6.
Мартонікова Інна. “Війна - це дуже страшно, краще її не
бачити ніколи” *Текст]: у Липовці прощалися із розвідником
Володимиром Полупановим, а у вівторок загинув вінничанин
[Денис Жембровський+ / Інна Мартонікова // Місто. - 2015. 11 лют. - С. 3
Мартонікова, Інна. "Він був справжній солдат своєї
країни" *Текст+ : на Вінниччині попрощалися ще з трьома
воїнами, загиблими в АТО / Інна Мартонікова // Місто. - 2015. 15 квіт. - С. 3.
Мартонікова, Інна. На Вінниччині знову прощалися із
загиблими у зоні АТО *Андрієм Водзяновським, Сергієм
Вознюком, Миколою Янюком+ *Текст+ / Інна Мартонікова //
Місто. - 2015. - 2 верес. - С. 3.
Мартонікова, Інна. У Гнівані попрощалися із загиблим
в АТО Олександром Вапняром *Текст+ : військовий підірвався на
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розтяжці, виконуючи бойове завдання / Інна Мартонікова //
Місто. - 2015. - 23 верес. - С. 3.
Мартонікова, Інна. Чому сільський священик не відкрив
капличку для загиблого в АТО розвідника? *Текст+ : у Верболозах
Козятинського району поховали Віктора Крючкова – він
підірвався на міні / Інна Мартонікова // Місто. - 2015. - 25 листоп.
- С. 3.
Медведєва, Інна. Він мріяв будувати... *Текст+ : *про
учасника АТО Олександра Вапняра з Гніваня, який загинув під
час виконання бойового завдання 17 вересня поблизу с.
Старогнатівка Донецької області+ / Інна Медведєва //
Вінниччина. - 2015. - 23 верес. - С. 4.
Медведєва, Інна. "І навіть смерть вас не розлучить" *Текст+
: *6 серпня 2015 р. Вінниця прощалась з Валерієм Трофимчуком учасником АТО, героєм телепередачі "Хоробрі серця"+ / Інна
Медведєва // Вінниччина. - 2015. - 7 серп. - С. 1.
Мельник, Анатолій. Вінничани, які віддали життя за
Україну *Текст+ / А. Мельник, В. Володимирова, Т. Кондратьєва //
33-й канал. - 2015. - 14 січ. - С. 10-11.
Мельник, Анатолій. Загинуло ще двоє наших земляків.
Серед вінницьких міліціонерів – перший "двохсотий" *Текст+ :
*про Андрія Добраня та Дениса Жембровського+ / Анатолій
Мельник, Вікторія Снігур // 33-й канал. - 2015. - 11 лют. - С. 2.
Мельник,
Анатолій. Спортсмена-веслувальника
прикордонника Ігоря Присяжнюка упізнали лише за ДНК *Текст+
/ Анатолій Мельник // 33-й канал. - 2015. - 4 лют. - С. 4.
Мельник, Анатолій. Чи визнають Героєм України нашого
земляка-спецназівця? *Текст+ : *про підполковника спецназу
Юрія Коваленка+ / Анатолій Мельник // 33-й канал. - 2015. - 1 січ.
С. 13.
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Мельник, Анатолій. Кіборг із Лозової Хмільницького
району Михайло Рачок загинув, рятуючи поранених біля
Донецького аеропорту *Текст+ / Анатолій Мельник // 33-й канал.
- 2015. - 4 лют. - С. 6.
Микитюк, Вікторія. Кіборга Юрія Осаулка поховали через
чотири місяці після загибелі *Текст+ / Вікторія Микитюк // 33-й
канал. - 2015. - 27 трав. - С. 7.
Микитюк, Вікторія. Пантелеймон врятував медсестру із
Майдану, родину із Луганщини поселив вдома, на Літинщині, а
сам загинув у резонансній ДТП на Донеччині *Текст+ : *про
Пантелеймона Рожанського+ / В. Микитюк // 33-й канал. - 2015. 14 січ. - С. 2.
На Вінниччині прощалися ще із трьома загиблими
в АТО *Текст+ : *про загиблих в АТО Олександра Мельника, Сергія
Керніцького, Максима Чорнокнижного+ // Місто. - 2015. - 17
черв. - С. 3.
Не стало бійця з незвичним позивним - "Дмитренко з
Дмитренки" *Текст+ : *у Гайсинському районі провели в останню
путь бійця АТО Олександра Дмитренка+ // Нове місто. - 2015. 5 листоп. - С. 2.
Під Дебальцевом загинув барчанин Олег Щепанський
*Текст+ : *із села Комарівці Барського району+ // 33-й канал. 2015. - 4 берез. - С. 4.
Під рідними тополями. Війна продовжує збирати свій
ужинок. У п'ятницю в Хмільницькому районі ховали сержанта
Михайла Рачка, який загинув на Донеччині *Текст+ : *26 січня
2015 року загинув Михайло Рачок+ // Вінниччина. - 2015. - 4 лют.
- С. 3.
Плахотнюк, Алла. Знову Гайсинщина прощалась із
героєм АТО *Текст+ : *О.І. Мельник, з с. Михайлівка, загинув у
зоні АТО+ / Алла Плахотнюк // Трибуна праці. - 2015. - 16 черв. –
С. 2.
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Поліщук, Людмила. "Двохсоті" вантажі знову потягнулись
на Вінниччину *Текст+ : *про учасника АТО Руслана Зайця+ /
Людмила Поліщук // 33-й канал. - 2015. - 27 трав. - С. 7.
Поліщук, Людмила. Бійця, за якого вимагали гроші
аферисти і запевняли сестру та матір, що він живий, знайшли у
братській могилі *Текст+ : *про Олександра Скибу+ / Людмила
Поліщук // 33-й канал. - 2015. - 11 лют. - С. 4.
Провели в останню путь двох загиблих *Текст+ : *старшого
прапорщика прикордонної служби Ігоря Присяжнюка та майора
міліції Дениса Жембровського+ // Православна Вінниччина. 2015. - Лютий (№ 2). - С. 3.
Прощалися з бійцем АТО Олександром Мельником *Текст+
: *у Михайлівці Гайсинського району відбувся похорон загиблого
в зоні АТО+ // Вінниччина. - 2015. - 17 черв. - С. 1.
Пустіва Валентина. "Душу й тіло положити за нашу
свободу"... *Текст+ : *Р. Мельничук загинув на сході України+ /
Валентина Пустіва // Вінницька газета. - 2015. - 10 квіт. - С. 2.
Світла пам'ять *Текст+ : *у Самгородку Козятинського
району в останню путь провели захисника Донецького
аеропорту Ю. Осаулка+ // Вінницька газета. - 2015. - 26 трав. С. 1.
Сегеда, Юрій. Два Юрії загинули в один день *Текст+ :
*внаслідок артобстрілу в зоні АТО загинув Юрій Гринчук з с.
Грушківці Калинівського району, а Юрій Бабко з Павлівки
Калинівського району підірвався на міні-розтяжці+ / Юрій Сегеда
// Вінниччина. - 2015. - 17 лип. - С. 1.
Сегеда, Юрій. "Хай краще загину за неньку Вкраїну..."
*Текст+ : *про Романа Мельничука, який загинув на Сході країни+
/ Юрій Сегеда // Вінниччина. - 2015. - 10 квіт. - С. 10.

44

Скрипник, В. Ще два загиблих земляки *Текст+ : *Андрій
Добрань з с. Гонорівка Піщанського району та Валерій Мельник з
смт Сутиски Тиврівського району+ / В. Скрипник // RIA. - 2015. 18 лют. - С. 6.
Славіна, Станіслава. Знову втратили бійців *Текст+ : *у
зоні АТО загинули старший сержант Володимир Шишков,
похований в с. Тягун Іллінецького району, Станіслав Осадчук із
Бондурівки Немирівського району, Віталій Крючков із Козятина+ /
Станіслава Славіна // Вінниччина. - 2015. - 25 листоп. - С. 1.
Тиха Олександра. У роковини пам'яті і скорботи *Текст+
:*14липня вінничани вшанували пам'ять льотчиків Д. Майбороду
і Д. Шкарбуна, які загинули на Сході України минулого року+ /
Олександра Тиха // Вінницька газета. - 2015. - 17 лип. - С. 7.
У Барі поховали Олександра Басюка, який загинув на Сході
України *Текст+ : *Вінниччина попрощалась з О. Басюком та
В. Дюсовим+ // Місто. - 2015. - 3 черв. - С. 3.
У зоні АТО втратили ще одного земляка - Станіслава
Ліневського *Текст+ : *уродженця с. Клекотина Шаргородського
району+ // Вінниччина. - 2015. - 27 листоп. - С. 1.
Хмільничанин
Михайло
Рачок загинув евакуюючи
поранених у зоні Донецького аеропорту *Текст+ : *про уродженця
с. Лозова Хмільницького району+ // Я та місто. - 2015. - 29 січ. С. 3.
Шуткевич, Олеся. Талановитий спортсмен загинув від
російських "Градів" *Текст+ : на честь Ігоря Присяжнюка друзі і
колеги проведуть всеукраїнський марафон із веслування / Олеся
Шуткевич // День. - 2015. - 17 лют. - С. 10.
Шуткевич, Олеся. То був останній бій за Донецький
аеропорт... *Текст+ : вінничани Сергій Зулінський, Леонід Шевчук
та Дмитро Франишин загинули шукаючи поранених побратимів /
Олеся Шуткевич // День. - 2015. - 16 квіт. - С. 9.

45

Шуткевич, Олеся. Вистояв під кулями, але загинув
дорогою додому *Текст+ : *29-річний С. Павлюк із Вінниці+ /
Олеся Шуткевич // Вінницька газета. - 2015. - 17 лип. - С. 7.
Ще у трьох районах попрощалися із загиблими *Текст+ :
*Вінниччина попрощалася з бійцями, які віддали своє життя за
незалежність України+ // Місто. - 2015. - 25 листоп. - С. 3.

46

Іменний покажчик
Довгий К. 34
Долейко А. 16
Долінський В. 5
Дремлюк В. 14
Дробань А. 26
Дюсов В. 32
Жембровський Д. 27
Заєць Р. 31
Захарчук О. 19
Зулінський С. 24
Івкун В. 15
Камінський С. 6
Камзінов Ш. 16
Каплінський О. 18
Кацабін С. 27
Керніцький С. 32
Кифоренко Б. 14
Кіріс В. 20
Коваленко П. 5
Коваленко Ю. 8
Коваль М. 16
Ковальчук В. 15
Коврига С. 9
Коган А. 7
Колівошко О. 18
Корабльов А. 12
Корнецький С. 36
Катрич В. 14
Крючков В. 36
Кулібаба-Бухов В. 17

Андріяш В. 17
Ар’янов С. 14
Бабко Ю. 33
Багнюк О. 16
Башняк Р. 26
Бенера І. 19
Біда Є. 5
Білоус В. 20
Білошкурський В. 5
Блажко В. 10
Богданов О. 17
Бойко С. 12
Бровінський А. 7
Буйлук А. 25
Бурлака С. 35
Вапняр О. 35
Вашеняк В. 19
Вінниченко В. 6
Водзяновський А. 34
Вознюк С. 35
Гаврилюк І. 29
Галас В. 34
Герасевич Є. 30
Глущак О. 7
Гринчук Ю. 33
Грубий А. 29
Грушко Р. 28
Дерен С. 16
Дзюбелюк О. 11
Дмитренко П. 11

47

Ліневський С. 37
Ліпський В. 5
Лобжин О. 13
Лукашук М. 32
Майборода Д. 8
Майборода С. 12
Мар’янович Б. 31
Мацепула С. 31
Мельник В. 27
Мельник М. 28
Мельник О. 32
Мельник Ю. 24
Мельничук Р. 28
Менюк С. 10
Могилко К. 6
Москаленко А. 13
Москалюк О. 17
Муравський С. 8
Муха В. 9
Мушта М. 12
Наумов В. 20
Наумов І. 33
Ординський Л. 6
Осадчук С. 36
Осаулко Ю. 25
Павлюк С.33
Пікус Є.13
Полупанов В. 27
Присяжнюк І. 11
Притика О. 12
Пронін В. 18
Пугачов О. 31
Рачок М. 26
Римар І. 10
Рожанський П. 24

Саванчук В.7
Савченко О. 9
Саїнчук В. 30
Семенов В. 28
Сич Т. 28
Скиба О. 15
Скляров Д. 25
Сльота В. 15
Соколовський В. 10
Тарасенко Ю. 37
Трофимчук В. 34
Франішин Д. 25
Хитрик Г. 18
Халус Р. 15
Химич В. 30
Черепаха О. 26
Черкасов В. 9
Чорнокнижний М. 32
Чорноус В. 9
Шевчук Л. 24
Шевчук С. 13
Шептицький П. 29
Шишко В. 36
Шкарбун Д. 8
Школьний О. 14
Шпіганевич Т. 11
Щепанський О. 29
Яжук М. 19
Янюк М. 35

48

ЗМІСТ
Передмова……………………………………………………...

3

Рік 2014: Вони загинули першими………………………….

5

Рік 2015: Втрати не менш масштабні………………………

24

Іменний покажчик……………………………………………...

47

49

50

