
Серпень 

Доброшинський 

Ростислав 

(Позивний «Добрий») 

27 жовтня 1996, 20 років,

Військовослужбовець

Служив за контрактом з 2015 року. Отримав контузію біля Мар'їнки, після лікування 

повернувся на фронт. З травня ніс службу в районі

 Руднєв Віталій 

Миколайович 

40 років, Дружківка Донецька область

район) Київська область

центру Повітряних сил, в/ч А2682,

Останнім часом служив при штабі АТО в

 Швець Володимир 

1 травня 1993, Підлісний Олексинець

Військовослужбовець ЗСУ (підрозділ не уточнено). Після закінчення училища їздив на 

заробітки. У січні 2017 вступив на військову службу за контрактом. Залишилися мати та три 

малолітні сестри. 

 Максименко Арсен 

Георгійович 

26 серпня 1989, Бурштин

Служив за контрактом. Мати помер

 Іванушкін 

В'ячеслав Вадимович 

28 вересня 1986, Кривий Ріг

протитанкового взводу

2004 року закінчив Криворізький професійний гірничо

«Електрогазозварювальник». Працював електрозварювальником у ТОВ «МК

листопаді 2016 року вступив на військову службу за контрактом. Залишилися дружина і 7

річний син. 

 Зейлик Володимир 

Миколайович 

(Позивний «Зевс») 

14 липня 1996, Пустомити

Україна». Коли Володимиру виповнилось 18 років, він добровільно пішов служити в армію, 

призваний на військову службу за контрактом 31.10.2014 у в/ч А4623,

перевівся до 46-го ОБСпП, в/ч А

Мар'їнці, під Докучаєвськом. Побратими його називали Вова зі Львова. Збирався 

продовжити службу

, 20 років, Кам'янець-ПодільськийХмельницька область. 

Військовослужбовець 8-го ОМПБ «Поділля» 10-ї ОГШБр. Закінчив училище в Кам'янці. 

Служив за контрактом з 2015 року. Отримав контузію біля Мар'їнки, після лікування 

повернувся на фронт. З травня ніс службу в районі Попасної. Залишилась мати. 

Донецька область. Мешкав в с. Данилівка (Васильківський 

Київська область. Майор, військовослужбовець 41-го Навчально-тренувального 

центру Повітряних сил, в/ч А2682, Данилівка. Гравець калинівського ФК «Металург». 

Останнім часом служив при штабі АТО в Краматорську. Залишилась вагітна дружина.

Підлісний Олексинець Городоцький район (Хмельницька область). 

Військовослужбовець ЗСУ (підрозділ не уточнено). Після закінчення училища їздив на 

заробітки. У січні 2017 вступив на військову службу за контрактом. Залишилися мати та три 

Бурштин Івано-Франківська область. Військовослужбовець 14-ї ОМБр

Служив за контрактом. Мати померла, залишились батько і сестра. 

Кривий Ріг Дніпропетровська область. Старший солдат, старший навідник 

протитанкового взводу 46-го ОБСпП «Донбас-Україна». Військовослужбовець в/ч А3220. 

2004 року закінчив Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей за фахо

«Електрогазозварювальник». Працював електрозварювальником у ТОВ «МК-Монтаж». У 

листопаді 2016 року вступив на військову службу за контрактом. Залишилися дружина і 7

Пустомити Львівська область. Солдат, водій 46-го ОБСпП «Донбас

. Коли Володимиру виповнилось 18 років, він добровільно пішов служити в армію, 

призваний на військову службу за контрактом 31.10.2014 у в/ч А4623, 540-й ЗРП. 2016 року 

го ОБСпП, в/ч А3220. Воював у Новолуганському (Світлодарська дуга

Мар'їнці, під Докучаєвськом. Побратими його називали Вова зі Львова. Збирався 

продовжити службу за контрактом. Залишилися батьки та молодший брат. 

. Закінчив училище в Кам'янці. 

Служив за контрактом з 2015 року. Отримав контузію біля Мар'їнки, після лікування 
1 серпня 2017 

тренувального 

калинівського ФК «Металург». 

. Залишилась вагітна дружина. 

2 серпня 2017 

. 

Військовослужбовець ЗСУ (підрозділ не уточнено). Після закінчення училища їздив на 

заробітки. У січні 2017 вступив на військову службу за контрактом. Залишилися мати та три 
3 серпня 2017 

ї ОМБр. 
7 серпня 2017 

. Старший солдат, старший навідник 

. Військовослужбовець в/ч А3220. 

металургійний ліцей за фахом 

Монтаж». У 

листопаді 2016 року вступив на військову службу за контрактом. Залишилися дружина і 7-

7 серпня 2017 

го ОБСпП «Донбас-

. Коли Володимиру виповнилось 18 років, він добровільно пішов служити в армію, 

. 2016 року 

Світлодарська дуга), 
8 серпня 2017 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Роговий 

Олександр 

1981, Парасковія (Нововодолазький район)

(підрозділ не уточнено),

 

За повідомленнями у соцмережах, Олександр Роговий 

міномету, помер від поранень у 

 Рома Костянтин 

Сергійович 

24 лютого 1996, Козельщина

«Вінниця» 59-ї ОМПБр

спецвідділі ВСП «Сармат». 2016

м. Покровськ(Донецька область). З лютого 2017 

му ОМПБ. Залишилися прийомні батьки, сестра, у Покровську 

син. 

 Шаповал Ігор 

Анатолійович 

18 травня 1975, Кременчук

м. Світловодськ Кіровоградська 

відділення 57-ї ОМПБр

закінчив Національну академію МВС України

внутрішніх справ на посаді оперуповноваженого карного розшуку, майор міліції. З 

18.08.2015 по 10.10.2016 служив за мобілізацією у

Після демобілізації вирішив продовжити військову службу і 31.03.2017 повернувся в 57 

ОМПБр за контрактом. Залишились батьки та донька 2006 р.н.

 Трегуб Олександр 

Євгенович 

42 роки, Авдіївка Донецька область

пошукової групи (по лінії кишенькових крадіжок) ГУ

службовий шлях присвятив карному розшуку, загалом 21 рік, служив у

не зрадив Присязі і виїхав із захопленого терористами Донецька до м.

продовжив службу. У складі зведених загонів поліції побував майже у всіх гарячих точках 

Донеччини, зокрема у Мар'їнці, Авдіївці, Дебальцевому. Допомагав мирним мешканцям, які 

потрапляли під обстріли російських терористів. Залишилися батько, дружина та дві доньки, 

12 і 14 років. 

 Артамкін Василь 

Леонідович 

5 вересня 1962, 54 роки,

гаубичного самохідно

31.03.2017 вступив на військову службу за контрактом в ЗСУ, з 06.06.2017 перебував у зоні 

АТО. 

Парасковія (Нововодолазький район)Харківська область. Військовослужбовець ЗСУ 

(підрозділ не уточнено), ймовірно, 46-го ОБСпП «Донбас-Україна». 

За повідомленнями у соцмережах, Олександр Роговий — один із загиблих від вибуху 

міномету, помер від поранень у Курахівській районній лікарні[43]. Потребує підтвердження

Козельщина Полтавська область. Військовослужбовець 9-го ОМПБ 

ї ОМПБр. Свою військову кар'єру почав з 18 років у 

«Сармат». 2016-го протягом 5 місяців служив у військовій комендатурі 

(Донецька область). З лютого 2017 — на військовій службі за контрактом в 9

му ОМПБ. Залишилися прийомні батьки, сестра, у Покровську — дружина та 8-місячний 

Кременчук Полтавська область. Проживав у 

Кіровоградська область. Молодший сержант, командир розвідувального 

ї ОМПБр. Навчався у Дніпровському училищі МВС. 2005 року 

Національну академію МВС України. З 1997 по 2007 працював в органах 

внутрішніх справ на посаді оперуповноваженого карного розшуку, майор міліції. З 

18.08.2015 по 10.10.2016 служив за мобілізацією у 42-му ОМПБ «Рух Опору» розвідником. 

Після демобілізації вирішив продовжити військову службу і 31.03.2017 повернувся в 57 

ОМПБр за контрактом. Залишились батьки та донька 2006 р.н. 

Донецька область. Старший сержант поліції, старший оперативно

пошукової групи (по лінії кишенькових крадіжок) ГУ НП України в Донецькій області. Весь 

службовий шлях присвятив карному розшуку, загалом 21 рік, служив у Донецьку. В 2014

не зрадив Присязі і виїхав із захопленого терористами Донецька до м. Маріуполь, де 

бу. У складі зведених загонів поліції побував майже у всіх гарячих точках 

Донеччини, зокрема у Мар'їнці, Авдіївці, Дебальцевому. Допомагав мирним мешканцям, які 

потрапляли під обстріли російських терористів. Залишилися батько, дружина та дві доньки, 

, 54 роки, Нова Каховка Херсонська область. Сержант, механік-водій 

гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 28-ї ОМБр. Служив у Державтоінспекції

в на військову службу за контрактом в ЗСУ, з 06.06.2017 перебував у зоні 

. Військовослужбовець ЗСУ 

один із загиблих від вибуху 

Потребує підтвердження. 

8 серпня 2017 

го ОМПБ 

го протягом 5 місяців служив у військовій комендатурі 

на військовій службі за контрактом в 9-

місячний 

8 серпня 2017 

. Молодший сержант, командир розвідувального 

997 по 2007 працював в органах 

внутрішніх справ на посаді оперуповноваженого карного розшуку, майор міліції. З 

розвідником. 

Після демобілізації вирішив продовжити військову службу і 31.03.2017 повернувся в 57 

10 серпня 2017 

. Старший сержант поліції, старший оперативно-

в Донецькій області. Весь 

. В 2014-му 

, де 

бу. У складі зведених загонів поліції побував майже у всіх гарячих точках 

Донеччини, зокрема у Мар'їнці, Авдіївці, Дебальцевому. Допомагав мирним мешканцям, які 

потрапляли під обстріли російських терористів. Залишилися батько, дружина та дві доньки, 

11 серпня 2017 

водій 

Державтоінспекції. 

в на військову службу за контрактом в ЗСУ, з 06.06.2017 перебував у зоні 
11 серпня 2017 
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 Федан Валерій 

Олександрович 

21 травня 1997, 20 років,

заступник командира бойової 

батальйону 72-ї ОМБр

фахом «маляр-штукатур». Мешкав із бабусею в Любимівці. 27.02.2016 вступив на військову 

службу за контрактом.

 Сторчак Іван 

Васильович 

11 січня 1996, Криволука (Чортківський район)

кулеметного взводу 3

будівельника в профтехучилищі м.

службу, у лютому 2017 підписав контракт і пі

зони АТО. Батько помер, залишились мати, дві сестри і троє братів.

 Згуєвич Олександр 

Григорович 

20 вересня 1978, Подільськ

мобільної мотопіхотної роти

першої хвилі мобілізації, був призваний до лав

контракт на військову службу в ЗСУ. Учасник АТО. Залишились батьки.

 Ручка Сергій 

Іванович 

10 серпня 1981, Богуслав

го механізованого батальйону

 Глова Денис 

Ігорович 

22 липня 1989, Фастів

механізованого батальйону

підприємницькою діяльністю. Восени 2015 року був мобілізований до

службу в районі Волновахи та Старогнатівки. Восени 2016 року повернувся додому, а у 

березні 2017 підписав контра

 Фурман Микола 

Васильович 

13 березня 1974, Надвірна

(підрозділ не уточнено). 2017 року вступив на військову службу за контрактом.

 Попов Олег 

Валерійович 

29 липня 1997, 20 років,

Солдат, оператор протитанкового відділення

за спецiальнiстю «механiзатор». Пiшов служити добровольцем. Залишилися молодший 

брат та сестра. 

, 20 років, Любимівка (Михайлівський район) Запорізька область. Солдат, 

заступник командира бойової машини — навідник-оператор (БМП-2) механізованого 

ї ОМБр. 2014 року закінчив ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» за 

штукатур». Мешкав із бабусею в Любимівці. 27.02.2016 вступив на військову 

службу за контрактом. 

Криволука (Чортківський район)Тернопільська область. Солдат, навідник 

кулеметного взводу 3-ї мотопіхотної роти 59-ї ОМПБр. З багатодітної родини. Здобув фах 

будівельника в профтехучилищі м. Бучач. Навесні 2016 пішов на строкову військову 

службу, у лютому 2017 підписав контракт і після підготовки у навчальному центрі відбув до 

зони АТО. Батько помер, залишились мати, дві сестри і троє братів. 

Подільськ Одеська область. Молодший сержант, військовослужбовець 3

мобільної мотопіхотної роти 11-го ОМПБ «Київська Русь» 59-ї ОМПБр. 2014 року, під час 

першої хвилі мобілізації, був призваний до лав ДПСУ. В березні 2016 року підписав 

контракт на військову службу в ЗСУ. Учасник АТО. Залишились батьки. 

Богуслав Київська область. Військовослужбовець 3-ї механізованої роти 1

го механізованого батальйону 72-ї ОМБр. Залишились мати, дружина та 13-річна донька.

Фастів Київська область. Командир бойової машини (БМП) 3-го 

механізованого батальйону 72-ї ОМБр. Закінчив Фастівське ПТУ. Займався 

підприємницькою діяльністю. Восени 2015 року був мобілізований до Нацгвардії, проходив 

службу в районі Волновахи та Старогнатівки. Восени 2016 року повернувся додому, а у 

березні 2017 підписав контракт із ЗСУ. Єдиний син у матері. 

Надвірна Івано-Франківська область. Військовослужбовець ЗСУ 

(підрозділ не уточнено). 2017 року вступив на військову службу за контрактом. 

, 20 років, Низове (Новоархангельський район) Кіровоградська область

Солдат, оператор протитанкового відділення 59-ї ОМПБр. Навчався У Торговицькому ПТУ 

за спецiальнiстю «механiзатор». Пiшов служити добровольцем. Залишилися молодший 

. Солдат, 

) механізованого 

илище» за 

штукатур». Мешкав із бабусею в Любимівці. 27.02.2016 вступив на військову 

11 серпня 2017 

. Солдат, навідник 

. З багатодітної родини. Здобув фах 

. Навесні 2016 пішов на строкову військову 

сля підготовки у навчальному центрі відбув до 

12 серпня 2017 

. Молодший сержант, військовослужбовець 3-ї 

. 2014 року, під час 

. В березні 2016 року підписав 
15 серпня 2017 

ї механізованої роти 1-

річна донька. 
16 серпня 2017 

, проходив 

службу в районі Волновахи та Старогнатівки. Восени 2016 року повернувся додому, а у 

21 серпня 2017 

. Військовослужбовець ЗСУ 
22 серпня 2017 

ка область. 

. Навчався У Торговицькому ПТУ 

за спецiальнiстю «механiзатор». Пiшов служити добровольцем. Залишилися молодший 
25 серпня 2017 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/72-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/59-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/11-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/59-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/72-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/72-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/59-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017


 Войтер Сергій 

Віталійович 

(Позивний «Лоза») 

13 березня 1979, РРФСР

Молодший сержант, командир 2

мотопіхотної роти 16

шкільні роки пройшли

РФ, мав звання капітана. Переїхав із сім'єю в Україну, у Лохвицю, де живуть його батьки. 

Останнім часом мешкав в Лубнах. На війні три роки, раніше воював у складі

«Донбас» та ДУК ПС

батьки, дружина та дві доньки.

 Левицький 

Геннадій Миколайович 

(Позивний «Зона») 

9 квітня 1976, Мар'ївка (Доманівський район)

«Волинь» УДА. На війні з 2015, служив у

2016-го. Повернувся на фронт у лавах УДА. Залишилися мати і молодший брат

АТО. 

 

РРФСР. Мешкав у м. Лохвиця та м. Лубни Полтавська область. 

Молодший сержант, командир 2-го мотопіхотного відділення 1-го мотопіхотного взводу 3

16-го ОМПБ «Полтава» 58-ї ОМПБр. Народився у військовому гарнізоні, 

шкільні роки пройшли на Уралі, в с. Свободний (Свердловська область). Служив у

, мав звання капітана. Переїхав із сім'єю в Україну, у Лохвицю, де живуть його батьки. 

Останнім часом мешкав в Лубнах. На війні три роки, раніше воював у складі батальйону 

ДУК ПС, пройшов Іловайськ, Дебальцеве. Уклав контракт із ЗСУ. Залишились 

батьки, дружина та дві доньки. 

Мар'ївка (Доманівський район)Миколаївська область. Доброволець ОТГ 

. На війні з 2015, служив у 28 ОМБр, учасник бойових дій, демобілізувався 

го. Повернувся на фронт у лавах УДА. Залишилися мати і молодший брат-учасник 

мотопіхотного взводу 3-ї 

. Народився у військовому гарнізоні, 

). Служив у ГРУ ГШ 

, мав звання капітана. Переїхав із сім'єю в Україну, у Лохвицю, де живуть його батьки. 

батальйону 

, пройшов Іловайськ, Дебальцеве. Уклав контракт із ЗСУ. Залишились 

26 серпня 2017 

. Доброволець ОТГ 

, учасник бойових дій, демобілізувався 

учасник 
30 серпня 2017 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/28-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017

