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Передмова 

 

В 2016 році вийшов перший випуск покажчика «Маки 

пам’яті», який присвячений воїнам-землякам, які загинули під 

час антитерористичної операції на Сході України у 2014-2015 

роках. Другий випуск покажчика  присвячений тим, хто не 

повернувся зі Сходу в 2016-2017 роках. Вони загинули і 

продовжують гинути в цій безглуздій братовбивчій гібридній 

війні. Вони віддали найдорожче, що мали, – своє життя за 

найцінніше для нашої держави – України – її волю і державну 

незалежність, за те, щоб ми, наші діти і правнуки не стали знову 

рабами, а наша країна колоніальним придатком чужої імперії, 

щоб для Європи і всього Світу не повторились жахіття третьої 

світової війни.  
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Рік 2016 : 

Запухляк Микола (06.08.1989 - 02.01.2016) 

25 років, родом із Херсонщини. З 1990 року разом із сім’єю 

проживав у селі Заболотному Крижопільського району. 

Мобілізований 25 квітня 2015 року. Служив снайпером, 

виконував завдання у зоні АТО, але помер далеко від  бойових 

дій, у Мукачевому, де дислокувалася військова частина. Причина 

смерті – серцевий напад.  

Прощались з військовослужбовцем Миколою Запухляком  

в Заболотному.  

Карась Володимир (19.02.1971 - 15.01.2016) 

44 роки, народився в селі Тютьки Вінницького району. 

Мобілізований у січні 2015 року. Служив у військовій частині        

В 2749 у званні рядового. Помер у госпіталі Слов’янська. 

Причиною смерті стала пневмонія.  

Чаплій Іван (13.06.1989 - 14.02.2016) 

26 років, родом із села Рахни-Лісові Шаргородського 

району. На службу призваний в березні 2015 року. Напередодні 

2016 року Іван отримав важке поранення. Підлікувавшись у 

шпиталі, знову вирушив на Схід у зону АТО. Помер у військовій 

частині Миколаєва. Згідно з офіційним висновком медиків, у 

військовослужбовця зупинилося серце. Такий діагноз озвучили у 

Вінницькому обласному військовому комісаріаті. 

Поховали бійця 16 лютого у рідному селі. 

Шиленга Віктор (25.08.1985 - 22.02.2016) 

30 років, родом із села Котюжинців Калинівського району. 

Мобілізований 6 березня 2015 року, був прикріплений до 14-ї 

бригади.  Помер у військовій частині Володимир-Волинського 

внаслідок ішемічної хвороби серця. Поховали бійця 26 лютого у  

рідному селі.  
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Скрипник Анатолій (05.12.1966 - 10.03.2016) 

49 років, родом із села Огіївки Гайсинського району.  

Мобілізований в 2015 році. Від призову не ховався. Служив 

у 128 гірничо-піхотній бригаді. Побратими характеризують його 

як відповідального, надійного і порядного воїна. Як командир 

відділення, завжди сумлінно ставився до виконання поставлених 

завдань. 

Серце воїна зупинилося після виконання бойового завданя. 

Він помер уві сні на чужій далекій донецькій землі. Поховали 

бійця 13 березня у рідному селі.  

Осіпчук Василь (15.02.1963 - 24.03.2016) 

52 роки, народився в селі Іванківцях Козятинського району. 

Мобілізований у липні 2015 року. Служив командиром 

інженерно-саперного взводу 1-го механізованого батальйону  

28-ї механізованої бригади.  Загинув в Станиці Луганській,  від 

вогнепального поранення в груди під час виконання службових 

обов’язків.  

Поховали  старшого лейтенанта в його рідному селі. 

Рибаченко Олександр (09.10.1989 - 16.04.2016) 

26 років, народився в місті Гайсині. Останнім часом 

проживав у місті Броварах на Київщині. У вересні 2015 року 

записався добровольцем до 25-го  батальйону територіальної 

оборони "Київська Русь". З Броварського військкомату був 

направлений на службу у зону проведення антитерористичної 

операції. Під час виконання службового обов’язку неподалік 

Троїцького підірвався на міні. Він стік кров'ю у реанімобілі 

волонтерів, які везли його в лікарню.  

Поховали Олександра  19 квітня  в місті Гайсині. 

Матвєєв Анатолій (28.08.1975 - 19.04.2016) 

40 років, вінничанин. Проходив строкову військову службу 

в лавах Збройних Сил України з липня 2015 року. Служив 

старшим навідником гранатометного відділення гранатометного 



6 
 

взводу 43-го окремого мотопіхотного батальйону Збройних Сил 

України. Брав участь в антитерористичній операції на сході 

України. 

Загинув внаслідок артилерійського обстрілу біля 

населеного пункту Зайцевого на Донеччині. Похований  на 

кладовищі у Стадниці. 

Лукашенко Сергій (31.08.1959 - 19.04.2016) 

57 років, хмільничанин. Був призваний на військову службу 

під час часткової мобілізації 15.02.2015 року. Мав військове 

звання – сержант. Учасник бойових дій у зоні АТО, зокрема під 

Авдіївкою та Мар’їнкою, був важко поранений. Помер через 

зупинку серця у військовій частині міста Володимир-

Волинського.  

Похований у Хмільнику. 

Завала Сергій (13.08.1983 - 29.04.2016) 

32 роки, вінничанин. Мобілізований у серпні 2015 року. 

Служив кулеметником у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді. 

Загинув під час мінометного обстрілу опорного пункту ЗСУ, що 

розташований між Красногорівкою та Пісками на Донеччині. 

Костюк Євген (28.08.1996 - 01.06.2016) 

19 років, вінничанин. У 17 років пішов добровольцем в 

батальйон ОУН. Боєць 1-ї окремої штурмової роти 

Добровольчого Українського  Корпусу «Правий сектор». Воював 

у Пісках, Красногорівці. 29 травня був важко поранений у голову 

підірвавшись на розтяжці в районі Авдіївки на Донеччині. Помер 

в реанімації лікарні ім. Мечникова м. Дніпра.  

Похований у Вінниці на кладовищі села Лука-

Мелешківська.  

Тимчишин Володимир (10.02.1972 - 07.06.2016) 

43 роки, вінничанин. Був призвaний нa військову службу в 

квітні 2015 року.  Служив у другому бaтaльйоні 72-ї бригaди. 
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Зaгинув  в зоні проведення aнтитерористичної оперaції під 

чaс виконaння  службових обов’язків в нaселеному пункті 

Новотроїцькому Донецької області.  

Поховaли захисника нa Aлеї Героїв центрaльного 

клaдовища  Вінниці.  

Коваль Роман (25.05.1983 - 30.06.2016) 

33 роки, народився в селі Вищеольчедаєві Мурованок 

уриловецького району. Мобілізований у квітні 2015 року. Служив 

у зоні проведення АТО. Виконуючи бойове завдання, підірвався 

на міні поблизу села Павлополя Волноваського району на 

Донеччині.  Похований у рідному селі. 

Воловенко Ігор (21.01.1975 - 05.07.2016) 

41 рік, родом із села Новоселівки Гайсинського району. На 

військову службу призваний по мобілізації  у липні 2015 року. 

Був старшим солдатом, старшим оператором відділення взводу 

спостереження та технічних засобів розвідки розвідувальної 

роти. 

Загинув  під час огляду взводного опорного пункту в місті 

Попасній Луганської області, підірвавшись на міні. 

Чеботар Руслан (04.05.1978 - 08.07.2016) 

38 років, народився в селищі міського типу Копайгороді 

Барського району. Мобілізований у квітні 2015 року. Служив 

кулеметником 25-го мотопіхотного батальйону «Київська Русь». 

Загинув поблизу Новотроїцького Луганської області під час 

обстрілу його смертельно поранено уламком снаряду. 

Похований в Копайгороді. 

Леонтюк Леонід (11.08.1071 - 13.07.2016) 

45 років, родом із села Махнівки Козятинського району. В 

серпні 2014 року мобілізований до лав Збройних Сил України. 

Служив у 93-й окремій гвардійській механізованій бригаді 

Сухопутних військ Збройних Сил України. Брав участь в АТО. 

Учасник боїв за селище Піски Ясинуватського району Донецької 
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області та у районі міжнародного аеропорту «Донецьк». Під час 

виконання бойового завдання отримав важке поранення. Після 

лікування і реабілітації повернувся на передову. 

У вересні 2015 року  демобілізований. З березня 2016 року 

проходив військову службу за контрактом. Служив у тій же 93-й 

окремій гвардійській механізованій бригаді. Під час виконання 

бойового завдання, підірвався на розтяжці поблизу села 

Кримського Новоайдарського району Луганської області, 

внаслідок чого отримав важкі поранення. Помер в Харківському 

військовому госпіталі.  

Дунаєвський Сергій (20.06.1980 - 14.07.2016) 

35 років, родом із села Студеного Піщанського району. 

Мобілізований у серпні 2014 року. Військовослужбовець з 

позивним «Дуда» служив у 46-му окремому батальйоні 

спеціального призначення «Донбас-Україна». Загинув внаслідок 

артилерійського обстрілу передових позицій ЗСУ поблизу 

Мар’янки Донецької області.  

Грабчак Олег (20.10.1988  - 18.07.2016) 

27 років, родом з Липовця. Мобілізований   в  липні 2015 

року та прикріплений до 53-ї бригади. Загинув внаслідок 

мінометного обстрілу позицій бригади в районі селища 

Зайцевого Донецької області. Поховали  солдата в рідному 

Липовці. 

Бесараб Костянтин (04.01.1990 - 23.07.2016) 

26 років, родом із села Красного Тиврівського району. 

Мобілізований у серпні 2015 року.  Служив телефоністом 54-го 

розвідувального батальйону. Загинув поблизу села Гнутового 

Маріупольського району на Донеччині. Артилерійський снаряд 

потрапив в бліндаж, де перебував Костянтин.  Похований в 

рідному селі. 
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Барашенко Юрій (02.05.1966 - 03.08.2016) 

50 років, народився в селі Шумиловому Бершадського 

району. Разом із сім’єю проживав у селі Маньківка, працював 

вчителем військової підготовки Красносільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Мобілізований у квітні 

2015 року. Капітан, був командиром мотопіхотної роти. Під час 

виконання бойового завдання отримав поранення в голову.  

Помер у лікарні міста Попасної Луганської області. 

Небожак Сергій (04.09.1965 - 08.08.2016) 

50 років, народився в селі Павлівці Іллінецького району. 

Мобілізований в лютому 2015 року. Старший механік-водій 

механізованої роти 30-ї окремої механізованої бригади. У червні 

2016 року  був демобілізований, проте підписав контракт із 

Збройними Силами України і в липні 2016 року знову повернувся 

в зону АТО, в рідну 30-ту ОМБР.  

Загинув  поблизу міста Волновахи (Донецька область) від 

множинних вогнепальних осколкових поранень внаслідок 

підриву на вибуховому пристрої. 

Похований в рідному селі. 

Шелепун Олександр (08.03.1971 - 11.08.2016) 

45 років, родом із села Богатира Погребещанського 

району. Проживав у селі Морозівці цього ж  району, згодом у 

Іллінцях. З травня 2016 року проходив військову службу за 

контрактом в зоні бойових дій водієм протитанкового відділення 

протитанково-кулеметного взводу. Загинув в районі міста 

Попасної  Луганської області внаслідок вибуху гранати.  

Похований в  селі Морозівці. 

Жулинський Микола (09.07.1991 - 02.09.2016) 

25 років, родом із села Тягуна Іллінецького району. Навесні 

2016 року   підписав контракт зі Збройними Силами України. 

Механік-водій  розвідувальної роти, старший солдат.  Проходив 

військову службу у військовій частині   В 1109. 
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Загинув  під час виконання бойового завдання на території 

Попаснянського району Луганської області. 

Похований в рідному селі. 

Заболотний Микола (28.01.1972 - 03.09.2016) 

45 років, родом із села Мовчанова Жмеринського району. 

У серпні 2015 року  мобілізований для підготовки в зону AТО. З  

квітня 2016 року відправлений до військової частини В 0927. 

Брав участь у бойових діях в Луганській і Донецькій областях, був 

неодноразово поранений. Помер під час несення служби 

внаслідок серцево-легеневої недостатності в Харківському 

військовому шпиталі. 

Пилипчук Юрій (13.05.1991 - 19.09.2014) 

23-річний кадровий офіцер, родом із села Корделівки 

Козятинського району. З весни 2014 року брав участь в АТО на 

Сході Україні. Входив до складу 80-ї аеромобільної бригади.        

5 вересня 2014 року підрозділ потрапив у бій під селом Цвітні 

Піски на Луганщині. У цей же день зв’язок із ним обірвався, а 

вже з 19 вересня він вважався зниклим безвісти. 

Тіло ідентифікували за експертизою ДНК у вересні 2016 

року. Перепоховали Юрія Пилипчука 23 вересня 2016 року у 

рідному селі. 

        Яровий Олександр (25.02.1981 - 18.09.2016)  

35 років, родом із села Володимирівки Іллінецького 

району. Був мобілізований в зону проведення 

антитерористичної операції на Сході країни.  Згодом  підписав 

контракт зі Збройними Силами України.  Загинув, захищаючи 

нашу країну. Поховали Олександра в рідному селі.  

Жабицький Ілля (30.04.1991 - 23.09.2016) 

25 років, родом з міста Магадана Російської Федерації. На 

початку 1992 року разом з матір’ю переїхав в Україну в місто 

Вінницю. З 2011 року проходив службу за контрактом у 

військовій частині В 0927. З лютого 2016 року перебував у зоні 
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проведення АТО. Кулеметник снайперського взводу 53-ї окремої 

механізованої бригади. Загинув поблизу селища Зайцевого 

Донецької області в результаті мінно-вибухової травми.  

Похований на Алеї Героїв Вінницького міського кладовища. 

Неумивакін Дмитро (21.02.1977 - 27.09.2016) 

39 років, росіянин. Народився на Північному Кавказі. У 

1993 році переїхав до Вінниці. Приймав присягу на вірність 

Україні. У 2015 році підписав контракт. Служив командиром 

відділення у 53-й окремій механізованій бригаді. У вересні 2016 

року вирушив на бойове завдання в районі Зайцевого Донецької 

області і не повернувся. Загинув у полоні. Точна дата смерті 

невідома. 

Похований 23 грудня  в місті Вінниці  на Алеї Слави. 

Кравченко Сергій (28.05.1984 - 03.10.2016) 

32 роки, родом з міста Гайсина. На початку війни пішов 

добровольцем до Збройних Сил України. Служив у 95-й окремій 

десантно-штурмовій бригаді. Під час оборони Донецького 

аеропорту отримав поранення. Підлікувавшись, у 2016 році 

вступив до добровольчого корпусу першої окремої штурмової 

роти «Правий Сектор». Загинув  в бою з ворожою ДРГ в 

Авдіївській промзоні. Похований на Алеї Героїв міського 

кладовища міста Гайсина. 

Долгов Андрій (21.04.1975 - 07.10.2016) 

40 років, вінничанин. Підполковник Служби Безпеки 

України. Загинув в зоні проведення АТО, під час виконання 

бойового завдання. 

Шевчук Сергій (25.06.1987 - 05.10.2016) 

29 років, родом із села Широка Гребля Хмільницького 

району. Призваний на службу у липні 2016 року. Загинув під час 

несення служби в районі селища Нікольського Донецької 

області.  

Похований в рідному селі.  
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Оцабера Олександр (23.07.1989 - 11.11.2016) 

27 років, родом із села Гурівців Козятинського району. У 

липні 2014 року призваний на службу в зоні АТО. Служив у складі  

128-ї гірсько-піхотної бригади. Пройшов бої в Попасній. Загинув 

під Торецьком на Донеччині, підірвавшись на фугасі під час 

виконання бойового завдання. Від отриманих травм нижніх 

кінцівок Олександр помер у лікарні. 

Пилевець Богдан (01.04.1974 – 27.11.2016) 

42 роки, родом із села Тростянця Тиврівського району. 

Кадровий офіцер. Восени 2016 року поїхав на службу в зону АТО. 

18 листопада його перевели в район Маріуполя, а 27 листопада 

при виконанні бойового завдання загинув.  

Похований в рідному селі. 

Вінярський Олександр (20.05.1994 - 20.12.2016) 

22 роки, родом з Хмільника. Мобілізований на військову 

службу за контрактом в листопаді 2015 року. Служив у складі 24-ї 

окремої механізованої бригади. Загинув під час обстрілу села 

Новозванівки Попаснянського району Луганської області, 

отримавши кульове поранення в голову від ворожого снайпера. 
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Бібліографія: 

Беловольченко, Ганна.  У Козятинському районі поховали 

військових, загиблих в АТО *Текст+ : Олександр Лобжин загинув 

під Іловайськом, Сергій Кацабін - рятуючи поранених біля 

Дебальцевого, *Василь Осіпчук загинув у Станиці-Луганській+, 

але тільки зараз стали відомі результати ДНК-експертиз / Ганна 

Беловольченко // Місто. - 2016. - 6 квіт. - С. 3 

Беловольченко, Ганна.  У Вінниці поховали 

бійця АТО Володимира Тимчишина *Текст+ : *він загинув 7 червня 

у населеному пункті Новотроїцьке Донецької області+ / Ганна 

Беловольченко // Місто. - 2016. - 15 черв. - С. 3 

Беловольченко, Ганна. Сумні новини із АТО - на Вінниччині 

хоронять загиблих *Анатолія Матвєєва, Сергія Лукашенка, Євгена 

Лабуна+ *Текст+ / Ганна Беловольченко // Місто. - 2016. - 27 квіт. - 

С. 3 

Вінниччина втратила двох бійців в АТО *Текст+ : Микола 

Жулинський загинув, не пропустивши російську ДРГ. Микола 

Заболотний помер від ран у шпиталі // Місто. - 2016. - 7 верес. - 

С. 2  

Загинув у 25 років *Текст+ : *Микола Жулинський загинув на 

Сході України під час виконання бойового завдання+ // 

Вінниччина. - 2016. - 9 верес. - С. 1 

Жук, Ірина. Останній путь ВОЇНА *Текст+ : у свої 19-ть Женя 

Костюк захищав Україну уже два роки, а коли просився у 

добровольчий батальйон, казав: це моя країна - я мушу її 

боронити / Ірина Жук // Місто. - 2016. - 8 черв. - С. 3 

Зотов, Максим. Зарванці попрощалися з "сонячною 

людиною" *Текст+ : *тридцятиоднорічного Леоніда Мазура - 

старшого солдата 53-ї механізованої бригади - проводжали в 

останню путь односельці, бойові побратими, волонтери і 

просто вінничани, які вирішили розділити горе родини+ / 

Максим Зотов // Місто. - 2016. - 8 черв. - С. 3 

http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC
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Кобець, Оксана.  "Герої не вмирають!" *Текст+ : *про 

гайсинчанина, учасника АТО Олександра Рибаченко, який 

загинув на Сході України+ / Оксана Кобець // Вінниччина. - 2016. -

 22 квіт. - С. 3 

Ковтонюк, Іван.  "Я тут в порядку, мамо. У "гарячій точці" 

ми всі єдині. Я не сам!." *Текст+ : *від важкого поранення в голову 

помер один з наймолодших бійців «Правого сектора» Є. Костюк+ 

/ Іван Ковтонюк // Вінницька газета. - 2016. - 9 верес. - С. 3 

Лісова, Валентина. Вінницький боєць загинув під 

Маріуполем *Текст+ : *у селі Гнутово 23.08.2016 загинув 

Костянтин Бесараб, якого поховали у селі Красному Тиврівського 

району+ / Валентина Лісова // 33-й канал. - 2016. - 3 серп. - С. 7 

Лісова, Валентина.  Війна знову забрала життя трьох 

вінничан попри перемир'я. Друзі комроти вважають, що його 

вбили *Текст+ : *про Ю. Барашенка, В. Шестопала, В. Козлітіна+ / 

Валентина Лісова // 33-й канал. - 2016. - 10 серп. - С. 5 

Мартонікова, Інна.  Донька загиблого "кіборга" відкрила 

меморіальну дошку таткові *Текст+ : *меморіальну дошку 

загиблому "кіборгу" Олександру Кондратюку відкрили у 

центральному корпусі Вінницького національного медичного 

університету, в якому він навчався з 2003 по 2010 рік+ / Інна 

Мартонікова // Місто. - 2016. - 27 січ. - С. 5 

Мартонікова, Інна. У зоні АТО загинули ще двоє вінничан 

*Текст+ : *у Вінниці попрощалися із загиблими в АТО Євгеном 

Ремішевським та Дмитром Неумивакіним+ / Інна Мартонікова // 

Місто. - 2016. - 21 груд. - С. 3 

На сході загинув боєць із Липовця *Текст+ : 18 липня 2016 

року під час виконання бойового завдання поблизу села Зайцеве 

Луганської області загинув старший солдат Олег Грабчак // 

Вінницька газета. - 2016. - 22 лип. - С. 1 

http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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Не дожив 4 дні до демобілізації *Текст+ : *про загибель 

учасника АТО Василя Осіпчука з Козятинського району+ // 

Вінниччина. - 2016. - 30 берез. - С. 1 

Остання земна путь артилериста Івана Чаплія *Текст+ : *про 

учасника АТО, який родом з Рахнів-Лісових, загинув у зоні АТО] 

// Шаргородщина. - 2016. - 19 лют. - С. 1 

Петровська, Ольга. 10 днів в АТО коштували життя офіцеру 

Богдану Пилевцю *Текст+ / Ольга Петровська //      33-й канал. – 

2017. – 7 груд. – С. 2 

Сірко, Валентина. По воду добирались повзком і вночі 

*Текст+ : *про учасника АТО Володимира Полупанова з Липовця+ 

/ Валентина Сірко // Вінниччина. - 2016. - 3 лют. – С.2 

Славіна, Станіслава.  У Мовчанах попрощалися з Миколою 

Заболотним *Текст+ : *учасник АТО М. Заболотний помер від ран, 

отриманих під час війни на Сході+ / Станіслава Славіна // 

Вінниччина. - 2016. - 9 верес. - С. 1 

Снігур, Вікторія.  Загинув Ілля Жабицький, ще 

один вінничанин під час перемир'я *Текст+ : 23 вересня біля 

населеного пункту Зайцевого загинув 25-річний вінничанин Ілля 

Жабицький. Кулеметник снайперського взводу служив у 53-ій 

бригаді / Вікторія Снігур // 33-й канал. - 2016. - 28 верес. - С. 7 

У зоні АТО загинув кулеметник Ілля Жабицький *Текст+ : *23 

вересня внаслідок мінометного обстрілу під Зайцевим 

загинув вінничанин Ілля Жабицький. На день його похорону, 28 

вересня, у Вінниці оголошено жалобу+ // Місто. - 2016. - 28 

верес. - С. 3 

У зоні АТО загинув Костянтин Бесараб *Текст+ : *під 

Маріуполем у селі Гнутово 23.08.2016 загинув Костянтин 

Бесараб, якого поховали у селі Красному Тиврівського району+ // 

Місто. - 2016. - 3 серп. - С. 2 

http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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У Крижопільському районі поховали 26-річного снайпера 

*Текст+ : *про Миколу Запухляка, який помер в зоні АТО за 

невідомих обставин+ // Місто. - 2016. - 13 січ. - С. 3 

Шуткевич, Олеся. Вінниця втратила на війні ще одного 

сина *Текст+ : десятого червня Вінниця провела в останню путь 

бійця 72-ї окремої механізованої бригади Володимира 

Тимчишина, який загинув під Новотроїцьким під час виконання 

бойового завдання / Олеся Шуткевич // Вінницька газета. - 2016. 

- 17 черв. - С. 7 

Шуткевич, Олеся.  Прощання з героєм *Текст+ : 13 липня у 

селі Копайгород Барського району провели в останню путь 38-

річного Руслана Чеботаря / Олеся Шуткевич // Вінницька газета. - 

2016. - 15 лип. - С. 2 

Шуткевич, Олеся. Перша втрата Вінницьких Хуторів *Текст+ 

: *про 32-річного Сергія Завалу, який загинув на Сході України+ / 

Олеся Шуткевич // Вінницька газета. - 2016. - 13 трав. - С. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F
http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F
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Рік 2017: 

Фарісей Анатолій (23.03.1974 - 17.02.2017) 

42 роки, родом із села Шепіївки Калинівського району. 

Мобілізований у серпні 2014 року, воював у складі 54-го 

окремого розвідувального батальйону. Після мобілізації 

повернувся до мирного життя. Однак у березні 2016 року знову 

пішов на службу, тепер уже на контрактну, служив у складі 93-ї 

окремої механізованої бригади. Загинув під час чергування на 

взводному опорному пункті внаслідок мінометного обстрілу 

села Кримського Луганської області. 

Похований в рідному селі. 

Бондар Руслан (27.06.1978 - 20.03.2017) 

39 років, родом із Крижополя. З грудня 1997 року – курсант 

Бориспільської військової частини А 2215, тут прослужив майже 

20 років. Восени 2016 року його відкомандирували до 30-ї 

окремої механізованої бригади. 

Загинув на передовій під час виконання бойового завдання 

поблизу селища Новотроїцького Донецької області. 

Похований в Крижополі. 

Чернецький В’ячеслав (16.06.1994 - 20.03.2017) 

23 роки, народився в селі Мурафі Шаргородського району. 

На військову службу був призваний за контрактом в 2013 

році. Служив у 36-й бригаді морської піхоти. 

Загинув при бойовому зіткненні в селищі Водяному  

поблизу  Маріуполя. 

Штейко Олександр (14.02.1971 - 26.04.2017) 

46 років, родом із села Чемерисів-Барських Барського 

району. Служив за контрактом у 72-й Гвардійській окремій 

механізованій бригаді. Мав звання старшини 1 статті, був 

командиром БМП. Позивний "Батарейка".  



18 
 

Загинув 26 квітня поблизу населеного пункту 

Верхньоторецького Донецької області. Отримав смертельне 

поранення в груди на бойовому посту. 

Лисак Михайло (20.11.1987 - 29.04.2017) 

29 років, родом з міста Гнівані Тиврівського району. 

З 2014 року – на контрактній службі у Збройних Силах 

України. Трагічно загинув під час несення військової служби в 

районі Попасної Луганської області. 

Яремчук Сергій (15.04.1977 - 15.06.2017) 

40 років, родом з міста Калинівки. 

З 2014 року пішов добровольцем захищати Україну. У 2015 

році підписав контракт і знову пішов на фронт. Загинув від 

кульового поранення легенів під час бою між населеними 

пунктами Талаківкою та Гнутовим Маріпольського напрямку 

Донецької області.  

Похований в Калинівці. 

Керничний Максим (23.06.1978 - 29.06.2017) 

39 років, родом з міста Жмеринки. 

З 1996 року він знаходився на військовій службі, працював 

у Жмеринському міському об’єднаному військовому комісаріаті, 

служив у військовій частині Повітряних Сил (військова частина 

А1231 села Гавришівки), далі – в 72-й окремій механізованій 

бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України в Білій Церкві. 

Загинув у селищі Пісках, Донецької області. 

Похований у рідному місті. 

Тимощук Олексій (24.06.1981 – 09.07.2017) 

36 років, вінничанин. Служив навідником кулеметного 

відділення  мотопіхотного взводу. Під час бою поблизу 

Маріуполя отримав важкі поранення. На протязі десяти днів 

медики боролися за його життя, але на жаль, 9 липня Олексій 

помер в Дніпропетровській лікарні ім. Мечникова. 

Похований на Алеї Слави центрального кладовища Вінниці. 
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Бондар Ярослав (29.12.1986 - 24.10.2017) 

31 рік, родом з Літина. На початку війни, в 2014 році , був 

мобілізований до Збройних Сил України. Після демобілізації 

повернувся додому, але 21 вересня 2017 року  підписав контракт 

і вдруге пішов на фронт. Служив солдатом штурмового взводу 

батальйону «Айдар». Загинув неподалік Донецька, підірвавшись 

на міні. 

Похований на центральному кладовищі рідного селища. 

Твердола Анатолій (14.03.1970 - 08.12.2017)  

47 років, родом із села Ладижинських Хуторів Гайсинського 

району. Учасник Революції Гідності. З початку бойових дій на 

Сході України, активно займався волонтерською діяльністю. У 

січні 2017 року підписав контракт із Збройними Силами України. 

Служив в 9-му окремому батальйоні 59-ї окремої мотопіхотної 

бригади біля Маріуполя. Загинув під час обстрілу військової 

позиції під населеним пунктом Водяним на Донеччині. 

Похований на кладовищі рідного села.  

Корнелюк Павло (22.05.1988 - 13.12.2017) 

29 років, родом із села Жебелівки 

Мурованокуриловецького району, проживав у Вінниці. У липні 

2017 року підписав контракт із Збройними Силами України. 

Проходив службу на посаді розвідника-кулеметника військової 

частини А 1445. Загинув виконуючи бойове завдання на 

спостережному пункті в районі  Авдіївки, отримавши 

вогнепальне поранення голови від кулі снайпера. 
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бригади В’ячеслав Чернецький+ // Вінниц. реалії. – 2017. –           

10 трав. – С. 8. 

Володимирова, В. Бліндаж зі Жмеринським бійцем 
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бійцями АТО : *Руслан Бондарь та В’ячеслав Чернецький 

загинули на Сході країни+ // Правди сила. – 2017. – 29 берез. –   

С. 3. 
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Олександр Штейко загинув 26 квітня, виконуючи бойове 

завдання біля Верхньоторецького // День. – 2017. – 22 черв. –    

С. 9. 

Загинув військовий М. І. Лисак : *уночі з 28 на 29 квітня 
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Знову звістка страшна із війни: віддають найцінніше – 

життя - України найкращі сини : *29 квіт. 2017 року провели в 

останню путь Героя АТО Олександра Штейка+ // Поділ. край. – 

2017. – 5 трав. – С. 2. 

І знову втрата, і знову біль... : *20 берез. 2017 року у зоні 

АТО загинув прапорщик Бондар Руслан Васильович+ // Сіл. 

новини. – 2017. – 24 берез. С. 2 

Іще одне життя – заради нас і мирного світання : *26 квіт. 

внаслідок смертельного вогнепального поранення загинув наш 

46-річний земляк із с. Чемерис-Барських, військовослужбовець 

контракт. служби, старшина 1 статті, командир БМП Олександр 

Борисович Штейко+ // Поділ. край. – 2017. – 5 трав. – С. 1. 

Мартонікова, Інна.  У Вінниці попрощалися із Олексієм 

Тимощуком *Текст+ : *11 липня у Вінниці був день жалоби – у 

приміщенні обласної філармонії прощалися із загиблим 

в АТО військовим Олексієм Тимощуком+ / Інна Мартонікова // 

Місто. - 2017. - 12 лип. - С. 3  

Микитюк, В. Російський снайпер в АТО застрелив бійця з 

Вінниці *Текст+ : [16 грудня у Вінниці був оголошений день 

жалоби. Цього дня проводжали в останню путь 29-річного воїна 

Павла Корнелюка] / Вікторія  Микитюк // 33-й канал. – 2017. –  

20 груд. – С. 2 

Микитюк, В. «У мене є два сини. Передайте їм, що я 

воював за Україну»... : у Дніпропетровській обласній лікарні 

імені Мечникова помер боєць із Вінниці Олексій Тимощук. Він 

був кулеметником строкової служби 59-ї мотопіхотної бригади / 

Вікторія Микитюк // 33-й канал. – 2017. – 12 лип. – С. 3 

На Вінниччині поховали Олександра Перепелицю, який 

загинув під Іловайськом *Текст+ : *1 квітня у селі Біла 

Ямпільського району поховали бійця АТО Олександра 

http://opac.library.vn.ua/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=LV&P21DBN=LV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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Перепелицю, який вважався два роки зниклим безвісти+ // 

Місто. - 2017. - 5 квіт. – С. 3 

Попрощалися з героєм  *Текст+ : *24 жовт. 2017 року у зоні 

АТО загинув військовослужбовець з Літина Бондар  Ярослав 

Володимирович+ // Вінниччина. – 2017. – 27 жовт. – С. 1 

Скрипник, В. Довго чекала мати орден сина : морський 

піхотинець 23-річний В’ячеслав Чернецький (1994–20.03.2017) з 

Вінниччини загинув у березні нинішнього року під час відбиття 

наступу диверсійно-розвідувальної групи бойовиків біля села 

Водяного, що в районі Маріуполя на Донеччині / Віктор 

Скрипник // Голос України. – 2017. – 25 лип. – С. 6. 

Скрипник, В. Камера записала, як загинув прапорщик із 

Жмеринки : журналісту RIA вдалося розшукати очевидця 

обстрілу бойовиками бліндажа і загибелі 39-річного прапорщика 

із Жмеринки Максима Керничного. Як це сталося, боєць на ім’я 

Микола говорив з болем у серці, бо втратив найкращого друга / 

Віктор Скрипник // RIA. – 2017. – 5 лип. – С. 16. 

У Вінниці провели в останню путь загиблого бійця Олексія 

Тимощука : у Вінницькій обласній філармонії 11 липня 

прощались із бійцем АТО, вінничанином Олексієм Тимощуком  

// Правди сила. – 2017. – 12 лип. – С. 3. 

У зоні АТО загинув мешканець Шепіївки Анатолій Фарісей : 

*15 лютого 2017 року поблизу селища Кримського під час 

артилерійського обстрілу загинув мешканець Шепіївки+ // 

Прапор перемоги. – 2017. – 17 лют. – С. 1. 

У зоні проведення АТО загинув військовий, учасник 

бойових дій М. І. Лисак  // Маяк. – 2017. – 12 трав. – С. 1, 8. 

Шуткевич, О. «Він так пишався, що військовий» : Максим 

Керничний загинув 29 червня від прямого влучання у бліндаж 

ворожого снаряда / Олеся Шуткевич // День. – 2017. – 14-15 лип. 

– С. 11. 

Шуткевич, О. «Завжди усміхався, був справедливим і 
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чесним» : Ярослав Бондар разом із командиром Антоном 

Сінягубом підірвався на міні / Олеся Шуткевич // День. – 2017. – 

8 листоп. – С. 9. 

Шуткевич, О. Із першого дня просився на передову : 

Олексій Тимощук пішов з життя 9 липня від украй важких травм, 

отриманих від гранатомета ворога / Олеся Шуткевич // День. – 

2017. – 14-15 лип. – С. 11 

Шуткевич, О. «Про таких, як він, говорять – справжній 

чоловік!» : [Боєць 59-ї бригади Анатолій Твердола загинув 8 

грудня 2017 року під Водяним, що поблизу Маріуполя] / Олеся 

Шуткевич // День. – 2017. – 22-23груд. – С. 15 

Шуткевич, О. Фатальна куля [29-річний Павло Корнелюк, 

командир взводу другого батальйону 25-ї окремої 

повітрянодесантної бригади загинув біля Авдіївки, поблизу 

шахти «Бутівка»] / Олеся Шуткевич // День. – 2017. – 22-23 груд. 

– С. 15 

«Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну!»: 

*вшанування пам’яті учасника АТО Бондаря Руслана 

Васильовича+ // Сіл. новини. – 2017. – 28 квіт. – С. 2. 

 

У Расула Гамзатова є такі слова: «Помрем усі, не знав 

безсмертних світ. Та ми живем щоб залишити слід: дім чи 

стежину, дерево чи слово». Наші герої залишили по собі слід 

справжніх патріотів. 

Вічна слава Героям! Вічна їм пам’ять! 

Ми допускаємо і приносим вибачення, якщо під час 

підготовки матеріалу  були допущені певні неточності через брак 

інформації та розбіжності, які надають різні джерела. 
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