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Коли закінчиться війна?
Питання, яке найчастіше ставлять у службових відряджен-

нях, яке чую від міжнародних партнерів, яке лунає в медіа та 
соцмережах.

Маю відповідь – війна закінчиться тоді, коли кожен із нас 
зробить максимально можливе, щоб наблизити нашу Пере-
могу.

Збройні сили України роблять свою справу. Наші друзі та 
партнери з НАТО і Європейського Союзу – свою. Волонтери – 
свою. 

Ми – команда МВС України – робимо свою справу. Це охо-
рона прав та свобод людини, інтересів суспільства та держа-
ви. Боротьба зі злочинністю, збереження внутрішньої ста-
більності, захист державного кордону та багато іншого. 

За 200 днів повномасштабної війни рф проти України наші 
нацгвардійці, прикордонники, поліцейські й рятувальники, 
працівники Державної міграційної служби та Головного сер-
вісного центру МВС, однозначно, наблизили день, на який 
очікує кожна українська родина, кожна країна вільного світу.

У книзі, яка у ваших руках, зібрані історії справжніх Геро-
їв системи МВС, які щодня наближають нашу довгоочікува-
ну перемогу. У ній важлива кожна деталь відважної бороть-
би, пам’ять про кожну болісну втрату. Наша мета – зберегти 
пам’ять і шану про героїчні подвиги наших друзів, колег, усіх, 
хто боровся і продовжує боротися з російською навалою. 

Переконаний, цей літопис стане ґрунтовним матеріалом 
для майбутніх поколінь. Це невичерпне джерело прикладів 
доблесті буде надихати письменників, режисерів, вчителів, 
журналістів, істориків і кожного українця, який любить свою 
країну й свій незламний народ.

Денис Монастирський
Міністр внутрішніх справ України
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Під вогнем противника дістав 
уламкове поранення, але про-
довжив прикривати відхід та 
перегрупування свого підроз-
ділу.

Народився 20 серпня 1994 року 
в Полтаві. В червні 2021 року після закінчен-
ня проходження військової строкової служби 
уклав контракт з НГУ. Старший кулеметник 
відділення взводу оперативного призначення 
4 бригади оперативного призначення імені Ге-
роя України сержанта Сергія Михальчука НГУ. 

23 лютого 2022 року у зв’язку із напруженою 
оперативною обстановкою напередодні широ-
комасштабного вторгнення військ рф на тери-
торію України військовий оперативний резерв 
бригади було терміново передислоковано на 
Луганщину. Старший солдат Артем Амелін від-
правився у своє перше відрядження.

24 лютого бійці зайняли позиції у складі 
батальйонно-тактичної групи в одному з най-
більш небезпечних районів зони ООС – на око-
лицях смт Трьохізбенка Щастинського району. 

26 лютого, об 11:35, колона ворожої броне-
техніки у складі 16 танків Т-72 та двох бойових 
машин піхоти наближалася до зруйнованого 
мосту через річку Сіверський Донець з боку 
окупованого бойовиками так званої «лнр» міста 
Красний Лиман. З метою прориву лінії оборони 
окупанти розпочали жорсткий обстріл гвардій-
ських позицій, застосувавши крупнокаліберні 
кулемети, міномети, гранатомети, швидко-
стрільні зенітні гармати. 

Артем Амелін рішуче вступив у бій з воро-
гом. Він дістався станкового протитанкового 
гранатомета і, не зважаючи на пошкоджений 
оптичний приціл, скорегував механічні при-
цільні пристрої та миттєво  вистрілив у перший 
танк Т-72, влучив у башту і заклинив її. Інший 
танк при прориві на позиції гвардійців Артем 
підбив двома ручними гранатами.

Під щільним мінометним обстрілом Артем 
дістав уламкове поранення, але, незважаючи 
на біль, продовжив прикривати відхід та пере-
групування своїх побратимів. Згодом неподалік 
неочікувано вдарили ворожі снаряди і воїн ді-
став нових поранень. Побратими одразу нада-
ли йому домедичну допомогу і навіть довезли 
живим до військового мобільного госпіталю, 
але під час проведення реанімаційних заходів 
серце гвардійця назавжди зупинилося.

• Старший солдат.
• Старший кулеметник батальйону 

оперативного призначення 
військової частини Національної 
гвардії 
України.

АМЕЛІН
Артем Андрійович
20.08.1994 – 26.02.2022

За мужність і героїзм, виявлені в 
захисті державного суверенітету й 
територіальної цілісності України, 
Указом Президента України 
№ 167/2022 від 25 березня 2022 року 
старшому солдату Амеліну Артему 
Андрійовичу присвоєно звання 
Герой України з удостоєнням 
ордена «Золота Зірка» (посмертно).

• Полковник.
• Заступник командира військової 

частини НГУ зі служби.

АПУХТІН
Дмитро Олександрович
01.04.1977 – 12.03.2022 

Указом Президента України 
№ 167/2022 від 25 березня 2022 року 
України Дмитру Апухтіну присвоєне 
звання Герой України з удостоєнням 
ордена «Золота Зірка» (посмертно).

У ході бойового зіткнення 
здійснив маневр силами і засо-
бами підрозділу, викликавши 
вогонь противника на себе, на-
давши можливість Силам обо-
рони продовжити бій.

Народився 1 квітня 1977 року в Запоріжжі. Ви-
пускник 2018 року магістратури Національної 
академії Національної гвардії України. Полков-
ник Національної гвардії України. 

Підрозділи батальйонної групи під команду-
ванням заступника командира 23 окремої бри-
гади охорони громадського порядку «Хортиця» 
НГУ зі служби полковника Дмитра Апухтіна 
були відряджені для виконання завдань в зоні 
проведення Операції об’єднаних сил у грудні 
2021 року. Незабаром була запланована рота-
ція й бійці мали повернутися додому, де на них 
із нетерпінням чекали рідні. 24 лютого запо-
рожці долучилися до оборони Маріуполя, при-
криваючи основні вузли автомобільних шляхів 
на підступах до міста.

Щоденно перебуваючи під шквальним вог-
нем артилерії та авіації, гвардійці постійно 
стримували натиск противника, завдаючи йому 
втрат. Полковник Апухтін мав колосальний бо-
йовий досвід, адже виконував бойові завдання 
у зоні проведення Антитерористичної операції 
та Операції об’єднаних сил з 2014 року.

10 березня під час виконання бойового 
завдання з організації оборони та недопущен-
ня просування ворога до міста, полковник 
Апухтін та його бійці зупинили рух механізова-
ної колони, знищили дві ворожі БМП-2 та лікві-
дували російських військових. 

12 березня полковник Дмитро Апухтін ніс 
службу на блокпосту, розташованому на північ-
ній околиці Маріуполя. В цей день на гвардій-
ські позиції сунула чергова російська колона. У 
ході бойового зіткнення офіцер здійснив мане-
вр силами і засобами підрозділу, викликавши 
вогонь противника на себе  і тим самим давши 
змогу своїм побратимам продовжити бій. Не 
зумівши прорвати оборону, ворог розпочав ха-
отичний мінометний обстріл, в результаті рап-
тового обстрілу полковник Апухтін дістав чис-
ленні уламкові поранення й загинув.

Своїм подвигом командир забезпечив 
успішне виконання бойового завдання та збе-
ріг життя і здоров’я підпорядкованого особово-
го складу. Полковник Апухтін присвятив профе-
сії військового правоохоронця більшу частину 
свого життя. Не вагаючись пожертвував собою, 
щоб зберегти життя інших. 
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Майстер протиповітряного 
бою. На момент присвоєння 
звання Герой України збив три 
ворожих літаки.

Війну Роман Михайлович 
Гломба зустрів у статусі військо-

вослужбовця строкової служби. Після складан-
ня військової присяги його розподілили для 
подальшого проходження служби до зенітної 
ракетно-артилерійської батареї однієї з частин 
НГУ, де він успішно опанував військову спеці-
альність.

29 квітня 2022 року солдат Роман Гломба, в 
складі групи військовослужбовців, виконував 
бойове чергування з протиповітряної оборони 
та прикривав позиції підрозділів НГУ. 

Приблизно о 15:00 годині з напрямку сели-
ща Новокарлівка підрозділи рф намагалися 
прорвати українські  позиції. Ворог проводив 
наступальні дії на легкій броньованій техніці 
під прикриттям з повітря. Під час наближення 
авіації, Роман Гломба, перебуваючи під постій-
ним вогнем противника, за допомогою ПЗРК 
«Ігла» влучним пострілом знищив ворожий лі-
так Су-25. 

23 травня 2022 року поблизу села Мала 
Токмачка Запорізької області солдат Роман 
Гломба, у складі обслуги ЗУ-23-2 зенітної ра-
кетно-артилерійської батареї, перебуваючи на 
бойовому чергуванні, прикривав українські по-
зиції від повітряного нападу. Приблизно о 06:00 
прийшла інформація, що неподалік на малій 
висоті рухається ворожий літак Су-25. В ході 
швидкоплинного бою літак активно маневру-
вав, що не давало змоги бійцям вразити ціль 
за допомогою зенітної установки. Роман Глом-
ба здійснив лише один, але влучний постріл із 
ПЗРК «Ігла» та знищив літак ворога.

29 травня 2022 року, близько 09:00, в районі 
населеного пункту Мала Токмачка в ході чер-
гового обстрілу авіацією рф позицій гвардійців 
солдат Гломба в умовах складної бойової обста-
новки, скориставшись зручним моментом під 
час маневру літака, за допомогою ПЗРК «Ігла», 
черговий раз виявивши мужність, відвагу та ге-
роїзм, здійснив влучний постріл та знищив во-
рожий літак СУ-25.

Протягом лише одного місяця, Роман Глом-
ба знищив три штурмовика Су-25, чим завдав 
окупанту шкоди на суму понад ЗО мільйонів до-
ларів США.

Успішно керує підпорядковани-
ми артилерійськими підрозді-
лами, завдаючи втрат ворогові.

Від початку широкомасштаб-
ного вторгнення підполковник 
Олег Голіней  особисто спланував 

та організував систему вогневих позицій для 
ведення оборонних та наступальних дій особо-
вим складом батальйонної тактичної групи.

25 лютого 2022 року під час наступу військ 
рф на місто Сєвєродонецьк гаубична артиле-
рійська батарея під керівництвом підполков-
ника Голінея  у районі селища Трьохізбенка Лу-
ганської області знищила до 30 осіб живої сили, 
танки Т-72 та БМП. В подальшому офіцер забез-
печив виведення з оточення особового складу 
своєї батальйонної тактичної групи, а також 
військовослужбовців інших частин НГУ.

3 березня 2022 року у районі населеного 
пункту Рубіжне Луганської області під час ар-
тилерійської дуелі підрозділ під керівництвом 
підполковника Голінея знищив дві самохідні 
артилерійські установки військ рф.

7 березня 2022 року його підлеглими у ра-
йоні населеного пункту Воєводівка Сєвєродо-
нецького району на автошляху Старобільськ–
Рубіжне було виявлено та влучним вогнем 
накрито колону російської техніки. В результаті 
було знищено до 50 осіб живої сили ворога, три 
ББМ та десять одиниць техніки отримали по-
шкодження різного ступеня.

15 березня 2022 року гаубична артилерій-
ська батарея під командуванням підполковни-
ка Олега Голінея накрила логістичну колону 
військ рф у районі населеного пункту Смоля-
нинове Новоайдарського району, в результаті 
чого було знищено та пошкоджено п’ять ван-
тажівок, десять одиниць автомобільної техні-
ки, чотири паливозаправники та дві БМП про-
тивника.

17 березня 2022 року підполковник Олег Го-
ліней  скорегував вогонь артилерії по позиціях 
військ противника у районі населеного пункту 
Кудряшівка, що дозволило вже з першого по-
стрілу влучити в ангар з ворожою технікою. Від-
булась детонація вантажу з пальним і знищено 
близько 20 одиниць автомобільної техніки. 

А вже 18 березня 2022 року артилеристи під-
полковника Олега Голінея успішно знищили 
командний пункт ворога, пункт забезпечення 
та склад боєприпасів військ рф.

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, самовіддане 
служіння Українському народу 
Указом Президента України 
№ 428/2022 від 20 червня 2022 року 
Гломбі Роману Михайловичу 
присвоєно звання Герой України з 
врученням ордена «Золота Зірка».

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі Указом Президента України 
від 17 червня 2022 року № 424/2022 
Голінею Олегу Васильовичу присвоєно 
звання Герой України з врученням 
ордена «Золота Зірка».

• Рядовий.

ГЛОМБА 
Роман Михайлович

• Підполковник.

ГОЛІНЕЙ 
Олег Васильович
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Народився 6 травня 1984 року 
на Херсонщині, юність про-
вів у Дубровиці, Сарненського 
району Рівненської області. У 
2001 році закінчив Дубровиць-
ку загальноосвітню школу № 2. 
Проходив військову службу в 

підрозділі Внутрішніх військ МВС України. У 
спецпідрозділі «Омега» прослужив 9 років. 
З перших днів брав участь в АТО на сході 
України.

Народився 8 квітня 1989 року 
в селі Малі Дідушичі, нині 
Стрийського району Львів-
ської області України. Закін-
чив місцеву середню школу та 
Стрийське ВПУ № 8, згодом – 
Академію внутрішніх військ. 

Проходив строкову службу в підрозділі 
Внутрішніх військ МВС України. З 2012 року 
проходив службу на керівних посадах у вій-
ськових частинах НГУ.

• Майор.
• Командир бойової групи 

спецпідрозділу «Омега» Національної 
гвардії 
України.

ГОЛОВКО 
Віктор Олександрович
06.05.1984 – 14.03.2022

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, самовіддане 
служіння Українському народові 
Указом Президента України від 
17 квітня 2022 року № 251/2022 
старшому лейтенанту Головку 
Віктору Олександровичу присвоєно 
звання Героя України з удостоєнням 
ордена «Золота Зірка» (посмертно). 

• Майор.
• Командир бойової групи 

спецпідрозділу «Омега» 
Національної 
гвардії 
України.

СОБКІВ  
Роман Васильович
08.04.1989 – 14.03.2022

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, самовіддане 
служіння Українському народові 
Указом Президента України від 
17 квітня 2022 року № 251/2022 
майору Собківу Роману Васильовичу 
присвоєно звання Героя України з 
удостоєнням ордена «Золота Зірка» 
(посмертно). 

Народився 6 травня 1984 року на Херсонщи-
ні, юність провів у Дубровиці Сарненського ра-
йону Рівненської області. У 2001 році закінчив 
Дубровицьку загальноосвітню школу № 2. Про-
ходив військову службу в підрозділі Внутрішніх 
військ МВС України. У спецпідрозділі «Омега» 
прослужив 9 років. З перших днів брав участь в 
АТО на сході України.

24 лютого 2022 року майору Собківу, стар-
шому лейтенанту Головку та їхнім підлеглим, 
що з перших хвилин вторгнення армії рф на те-
риторію України перебували у повній бойовій 
готовності, було поставлено завдання обороня-
ти аеропорт «Київ». 

Якби диверсійні групи противника зайняли 
його і створили плацдарм для висадки ворожо-
го десанту, Хрещатик приймав би парад окупан-
тів. Завдяки мужнім захисникам, у тому числі й 
бійцям гвардійського загону спецпризначення, 
цього не сталося. Групи Собківа і Головка муж-
ньо утримували свої позиції дев’ять діб. 

14 березня групи майора Собківа та старшо-
го лейтенанта Головка отримали інформацію, 
що підрозділ окупантів переправився через 
Ірпінь та закріпився на правому березі річки. 
Противник відкрив шквальний вогонь та по-
шкодив пострілом з РПГ БТР, який рухався пер-
шим, майор Собків дістав легке поранення го-
лови. 

Нашвидкуруч зупиняючи кровотечу, Роман 
обговорив із Віктором план подальших дій. Ви-
рішили, що група старшого лейтенанта Голов-
ка має лишатися на місці під прикриттям бро-
нетехніки і відволікати увагу ворога на себе, у 
той час як група майора Собківа спробує обійти 
позиції противника з лівого флангу для рапто-
вого нанесення удару. 

Роман Собків першим увірвався у ворожі 
окопи, і, послідовно знищуючи російських вій-
ськових, став просуватися вглиб ворожих по-
зицій. Згодом ситуація змінюється і гвардійці 
опиняються в оточенні. Ворог підло закидував 
наших воїнів гранатами та накривав з реактив-
ного піхотного вогнемета «Шмель», намагаю-
чись будь-як вибити гвардійців зі своїх позицій. 

Розуміючи, що сили нерівні, майор Роман 
Собків наказав своїй групі відступати, а сам за-
лишився прикривати відхід. Мужній офіцер дав 
побратимам відійти на безпечну відстань, пе-
регрупуватись та повернутись до бою. Собків 
один стримував ворога і відволікав їхню увагу, 
не припиняючи вогонь. Під час мужньої оборо-
ни не витримав кількості уламкових поранень, 
що були нанесені підступним ворогом.

Після відходу групи майора Собківа, гвардій-
ці побачили позаду себе два гелікоптери – МІ-8 
під прикриттям КА-52 висаджував десант. Стар-
ший лейтенант Головко прийняв мужнє рішен-
ня боєм зустріти окупантів – розвернувши ча-
стину бійців і висунувшись у район висадки, він 
уміло керував підлеглими, які незабаром повні-
стю знищили ворожий десант. 

Повернувшись на місце попереднього бою, 
вони приєднались до основних сил зведеного 
підрозділу і продовжили бій. Віктор Головко 
першим помітив, як поблизу нього на галяви-
ну заходить черговий гелікоптер Мі-8 із воро-
жим десантом. Часу на запит допомоги не було, 
тож офіцер прийняв рішення діяти самостійно. 
Щойно перший ворожий десантник торкнувся 
землі, старший лейтенант Головко відкрив при-
цільний вогонь. Встиг ліквідувати трьох росіян і 
змусити гелікоптер летіти геть. Відважний гвар-
дієць не допустив чергової висадки ворожого 
десанту в тилу.

Приєднавшись до підрозділу, Віктор надавав 
допомогу пораненим. Під час накладання джгу-
та одному з бійців біля старшого лейтенанта 
Головка, падає російська граната, не роздуму-
ючи, він прикрив собою побратима. Посічений 
уламками, незважаючи на біль, офіцер вино-
сить товариша з поля бою до евакуаційного 
автомобіля. Але під час посадки росіяни стріля-
ють по беззахисних із РПГ і знищують машину. 
Старший лейтенант Головко та двоє поранених 
військовослужбовців загинули на місці.

Майор Роман Собків та старший лейтенант 
Віктор Головко героїчно загинули на полі бою 
14 березня 2022 року. 
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Зупинив рух ворожих підроз-
ділів на Харківщині, особисто 
ліквідував техніку та живу силу 
противника.

24 лютого 2022 року військо-
ва частина Національної гвардії 

України, в якій служив лейтенант Євгеній Гро-
мадський, отримала бойове завдання з орга-
нізації оборони та недопущення просування 
противника до Харкова. За рішенням коман-
дира частини виконання бойового завдання 
в районі перехрестя доріг Бєлгород–Харків та 
рокадної дороги навколо міста було покладено 
на командира взводу лейтенанта Євгенія Гро-
мадського.

На своїй ділянці відповідальності молодий 
офіцер грамотно організував спостереження 
за обстановкою, що дало можливість уникну-
ти втрат вдень під час нальоту ворожої авіації 
на бойові порядки його підрозділу. Пізніше, 
близько 22:00, за визначеним напрямком лей-
тенант Громадський помітив передову групу 
противника. Вміло розрахувавши маневр сво-
їм підрозділом, лейтенант з короткої дистанції 
розпочав бій, знищуючи техніку ворога наяв-
ними протитанковими засобами, внаслідок 
чого були знищені МТЛБ та вантажівка. Підроз-
діл лейтенанта Громадського продовжив бій 
та ліквідував дві машини РСЗВ «Град», одну з 
яких молодий офіцер особисто підбив з ручно-
го протитанкового гранатомету, а також одного 
солдата взяв у полон. У  цьому бою ворог втра-
тив до взводу піхоти.

В той день Євгеній Громадський втратив 
батька – Олега В’ячеславовича Громадського. 
Він був полковник запасу – не зміг залишатися 
осторонь і прибув на позиції гвардійців.  

Вже 26 лютого 2022 року в районі Малої Ро-
гані, близько 09:30, силами підрозділу на чолі з 
Євгенієм Олеговичем Громадським було зупи-
нено рух механізованої колони противника у 
складі однієї ворожої БМП-2 та вантажівок із бо-
єкомплектом та живою силою противника. Вог-
нем з БТР-4 гвардійці спалили ворожу техніку. 

В цей же день, у взаємодії із військовослуж-
бовцями 92 окремої механізованої бригади 
Збройних сил України підрозділом Національ-
ної гвардії України під командуванням молодо-
го офіцера було взято у полон 6 солдатів про-
тивника. При цьому Євгеній особисто спалив 
два танки противника з протитанкового грана-
томета.

Організовував дії підпорядко-
ваного підрозділу під час обо-
рони міста-героя Маріуполь.

Народився 3 серпня 1990 року у 
Полтаві. Мешкав у Харкові, брав 
участь в АТО. Військову службу 

проходив на посаді заступника командира з бо-
йової та спецпідготовки окремого загону спеці-
ального призначення НГУ «Азов» Національної 
гвардії України. 

27 лютого 2022 року бойові кораблі рф роз-
почали обстріл узбережжя Азовського моря в 
районі Маріуполя з подальшими спробами ви-
садки морського десанту. Упродовж 48 годин 
військовослужбовці ОЗСП НГУ «Азов» героїчно 
відбили чотири спроби висадки морського де-
санту ворога та завдали йому відчутних втрат. 
Зокрема, старший лейтенант Грицаєнко, з по-
зивним «Гоголь», особисто знищив 9 росій-
ських загарбників. 

1 березня противник здійснив чергову спро-
бу прориву оборони Маріуполя. З боку села Ка-
линового висунулось 9 танків та близько роти 
живої сили ворога. Підрозділ під командуван-
ням Віталія Грицаєнка дав безжальну відсіч во-
рогові. Під час бою «Гоголь» знищив ворожий 
танк з РПГ-22, а зі стрілецької зброї – ще близько 
двох десятків російських піхотинців. 

15 березня старший лейтенант Віталій Гри-
цаєнко отримав завдання блокувати пересу-
вання сил ворога — за даними розвідки вони 
були незначні, до взводу. Близько 11:00 гвар-
дійці нарахували 12 одиниць бронетехніки різ-
них типів, включаючи три самохідні артилерій-
ські установки, дві РСЗВ «Град», а чисельність 
ворожих бійців складала близько 2 рот. 

Попри значну перевагу противника, вій-
ськовослужбовці вступили в бій. Заставши оку-
пантів зненацька, упродовж перших 10 хвилин 
вони знищили три БТР, чотири бронемашини 
«Тигр», одну бронемашину «Рись» та три десят-
ки російських солдатів. Упродовж двох годин, 
до прибуття підмоги, гвардійці мужньо трима-
ли свої позиції, а після влучної роботи артиле-
рії сміливо перейшли у контрнаступ та змусили 
противника відступити. У тому бою старший 
лейтенант Грицаєнко особисто знищив 2 ББМ 
«Тигр», близько відділення живої сили, а після 
контрнаступу взяв у полон російського офіцера.  

У ніч з 18 на 19 березня група військовос-
лужбовців «Азову», до складу якої входив стар-
ший лейтенант Грицаєнко, здійснила успішний 
рейд в тил противника. На жаль, ця операція 
стала останньою для відважного офіцера. Під 
час запеклого бойового зіткнення він тримав-
ся довго, але зазнав тяжких поранень, від яких 
загинув. 

• Старший лейтенант.
• Заступник командира окремого 

загону спеціального призначення 
«Азов» з бойової та спеціальної 
підготовки.

ГРИЦАЄНКО 
Віталій Миколайович
03.08.1990 – 19.03.2022

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету й територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі Указом 
Президента України № 201/2022 
від 2 квітня 2022 року старшому 
лейтенанту Грицаєнку Віталію 
Миколайовичу присвоєно звання 
Герой України з удостоєнням 
ордена «Золота Зірка» (посмертно).

• Лейтенант.
• Командир взводу.

ГРОМАДСЬКИЙ 
Євгеній Олегович

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі Указом Президента України 
№ 167/2022 від  25 березня 2022 року 
Громадському Євгенію Олеговичу 
присвоєно звання Герой України з 
врученням ордена «Золота Зірка».



ГЕРОЇ МВС ГЕРОЇ МВС

Міністерство внутрішніх справ України Міністерство внутрішніх справ України20 21

Особисто очолив артилерій-
ський підрозділ, який зупинив 
наступ окупантів під Харковом.

У період з 24 лютого по 2 бе-
резня 2022 року великих втрат 
противник зазнав унаслідок вмі-

лого поєднання вогню і маневру гаубичного 
артилерійського дивізіону Національної гвардії 
України на чолі з полковником Мукімбоном Жу-
мабоєвим.

Внаслідок різкого ускладнення оператив-
ної обстановки полковник Жумабоєв прийняв 
керівництво дивізіоном, вивів його на бойові 
позиції. Отримавши точні координати про міс-
це знаходження колони противника, який на-
магався облаштувати ворожий блокпост, пол-
ковник Жумабоєв в мінімально стислі терміни 
забезпечив підготовку даних до стрільби та дав 
команду гаубичному артилерійському дивізіо-
ну на відкриття вогню, завдяки чому на пере-
хресті доріг Циркуни–Харків та рокадної доро-
ги навколо міста було знищено два танки Т-72, 
один МТЛБ та два ББМ «Тигр». Чим було зірвано 
стратегічні плани противника щодо миттєвого 
захоплення міста Харків.

Під час оборони ділянки рокадної дороги, 
міжнародного аеропорту «Харків» та пере-
шкоджання висування сил противника в районі 
Південне–Безлюдівка з 25 лютого по 2 березня 
2022 року, завдяки героїзму та бойовій май-
стерності, фаховості полковника Жумабоєва, 
гаубичним артилерійським дивізіоном було ви-
конано понад 25 вогневих завдань з підтримки 
сил оборони Харкова, знищено 5 ворожих тан-
ків, 2 БТР, 6 МТЛБ, 2 ББМ «Тигр», 3 БМ-21 «Град» 
та близько 7 одиниць іншої техніки, а також до 
роти живої сили противника.

Завдяки особистому героїзму та мужності 
полковника Жумабоєва та підготовленого ним 
особового складу було зупинено просування 
ворога вперед, а його підрозділи зазнали сут-
тєвих втрат. Крім того, точним артилерійським 
вогнем полковник Мукімбон Жумабоєв підтри-
мав підрозділи 92 окремої механізованої брига-
ди Збройних сил України та військової частини 
Національної гвардії України, які тримали обо-
рону навколо  Харкова.

Внесок мужнього офіцера у стратегічний ре-
зультат оборони Харкова важко переоцінити, 
оскільки саме з таких блискавичних боїв і скла-
дався успіх Сил оборони на цьому напрямку. 

ДАШКО
Ігор Тарасович
18.06.1977 – 09.04.2022

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, самовіддане 
служіння Українському народу 
Указом Президента України 
№ 252/2022 підполковнику Дашку 
Ігорю Тарасовичу присвоєне 
звання Герой України (посмертно).

• Полковник.
• Начальник артилерії секції 

планування застосування штабу 
територіального управління 
Національної
гвардії 
України.

ЖУМАБОЄВ 
Мукімбон Юнусович

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі  Указом Президента України 
від № 167/2022 25.03.2022 року  
Жумабоєву Мукімбою Юнусовичу 
присвоєно звання Герой України з 
врученням ордена «Золота Зірка».

• Підполковник. 
• Заступник начальника відділу 

прикордонного загону Державної 
прикордонної служби України.

Під час боїв за місто-герой Ма-
ріуполь був важко пораненим. 
Аби не потрапити в полон та 
не дати ворогу захопити раді-
останцію підірвав себе грана-
тою.

Народився 18 червня 1977 року у м. Сам-
бір, що на Львівщині. Після закінчення Ака-
демії Державної прикордонної служби Украї-
ни у 1999 році, розпочав службу в Маріуполі 
в управлінні ДПСУ.  З літа 2012 року по січень 
2022 року проходив службу в Західному регіо-
нальному управлінні ДПСУ.  

До завершення контракту та звільнення 
з військової служби у запас Ігорю Тарасови-
чу залишалося декілька місяців. Але широко-
масштабне вторгнення російських загарбників 
змінило плани офіцера. В цей момент він пере-
бував у складі угрупування прикордонних під-
розділів, які брали участь в Операції об’єднаних 
сил. То була третя ротація Ігоря Дашка на схід в 
зону проведення бойових дій. Це відрядження 
виявилося для нього останнім. 

З 24 лютого Маріуполь став форпостом обо-
рони на сході України. Постійно велися жорстокі 
бої з ворогом, який значно переважав чисель-
ністю. З початку березня місто знаходилося в 
облозі, окупанти нищівним вогнем зруйнували 
майже всю інфраструктуру, пошкодили підстан-
ції з подачі води, електрики, тепла і зв’язку. В 
таких надскладних умовах Ігор Дашко разом із 
колегами прикордонниками та представника-
ми інших збройних формувань вели запеклі бої 
з окупантом за кожен квадратний метр міста. 
Один з таких бойових епізодів став для Ігоря 
Тарасовича останнім. 

Підрозділ, у складі якого був підполковник 
Дашко, спільно з побратимами з Сил оборони 
України самовіддано стримував значно перева-
жаючі сили ворога у визначеному секторі обо-
рони міста-героя. Під час спроби прориву про-
тивником позиції прикордонників, Ігор Дашко 
прикривав відхід побратимів. Це дало можли-
вість укріпити запасні позиції. Прикордонник 
був тяжко поранений і щоб не потрапити в по-
лон та не дати ворогу захопити радіостанцію 
він прийняв важке рішення – підірвати себе 
гранатою. У радіоефірі пролунали останні сло-
ва мужнього прикордонника: «Слава Україні!»

Ігор Дашко загинув смертю героя, не здавши 
ворогу жодного метра української землі, не від-
ступивши ані на крок.

Підполковник Дашко Ігор Тарасович був без-
страшним воїном. Його дії - яскравий приклад 
особистого героїзму, любові до Батьківщини, 
вірності військовій присязі та народу України.
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Впевнено керував підрозділом 
під час оборони міста-героя 
Маріуполь.  Знищив команд-
ний пункт окупантів.

Народився 5 липня 1991 року 
в Кременчуці. З дитинства захо-

плювався спортом – обожнював футбол, був 
відданим уболівальником рідного «Кременя». 
Також грав за регбійний клуб «Бастіон», у складі 
якого 2014 р. став срібним призером відкрито-
го чемпіонату Кременчука з регбі-7 (різнови-
ду регбі-футболу). Проте головною його при-
страстю були єдиноборства. І коли його друзі 
записувалися до лав «Азову», Максим пішов ра-
зом із ними. Він чесно служив і чесно воював, 
зокрема, 2015 р. брав участь у жорстоких боях 
за с. Широкине, і, коли це дозволяли обстави-
ни, поєднував службу зі спортом.

З ранку 24 лютого 2022 року командир взво-
ду старший лейтенант Максим Кагал, як і всі 
«азовці», постійно перебував у боях під воро-
жим вогнем. Зокрема, 5 березня Максим очо-
лив зведений підрозділ, який отримав завдання 
стримати просування противника. Незважаю-
чи на майже годинний артилерійський обстріл 
з суші і моря та 5-кратну перевагу ворога у жи-
вій силі та техніці, підрозділ старшого лейте-
нанта Кагала вщент розбив ворожу батальйон-
ну тактичну групу і змусив росіян відступити. 
Від потужної атаки втрати російського війська 
склали щонайменше два танки, чотири броне-
транспортери, дві самохідні артилерійські уста-
новки та близько роти піхоти.

23 березня старший лейтенант Кагал зго-
лосився очолити групу «азовців», яка взяла 
штурмом командний пункт армії рф в одній із 
п’ятиповерхівок Маріуполя. Близько 18:30 гру-
па «азовців» приховано висунулась до будів-
лі та оточила її. Першим у будинок увірвався 
старший лейтенант Максим Кагал та одразу 
знищив трьох російських офіцерів. Решта оку-
пантів лейтенант Кагал закидав гранатами та 
особисто «зачистив» підвальне приміщення, 
при цьому знищив ще чотирьох російських 
спецназівців та одного взяв у полон. 

25 березня при спробі штурму українських 
позицій на околицях Маріуполя противник вко-
тре був розбитий та відкинутий на попередні 
рубежі. У запеклому бою Максим ліквідував та 
поранив близько відділення ворогів. Але у фа-
тальний момент дістав численних поранень від 
яких і загинув. Офіцер «Азову» мужньо тримав-
ся за зброю до останнього подиху.

Впевнено керував підпорядко-
ваним підрозділом, не допу-
стив прориву ворога через по-
зиції прикордонників.

Народився у м. Шпола Черкаської 
області 7 серпня 1989 року. 

У 2010 році закінчив Національну академію 
Державної прикордонної служби України. Про-
тягом 15 років служив у підрозділах ДПСУ. 

24 лютого 2022 року ворог активізувався 
на напрямках. Це було не вперше, адже про-
тягом восьми років східний напрямок не знав 
спокою. Але в той лютневий ранок ворожі сили 
зненацька почали наступ, зокрема і біля міста 
Щастя, що на Луганщині. Перше повідомлення 
про спробу прориву групи ворога підполков-
ник Кучерявий отримав о четвертій ранку.

При першій появі ворога Віталій Кучерявий 
подає команду: «До бою!». Ні паніки, ні сумнівів, 
ні страху – лише звуки зняття зброї із запобіж-
ників і разом з підлеглими – у бій. 

Перші бойові зіткнення 24 лютого перекон-
ливо демонструють окупантам, що їм тут не 
раді. Захисники України захоплюють ворожу 
БМП та беруть чотирьох російських військових 
у полон.

7 березня 2022 року в бою на Луганщині, 
завдяки правильній організації Віталієм Куче-
рявим оборони, український підрозділ не допу-
стив прориву бойовиків. Прицільним вогнем та 
маневром прикордонники зв’язали сили про-
тивника та змусили його відступити. У резуль-
таті запеклого бою знищено живу силу про-
тивника, БМП, чотири вантажних автомобіля з 
боєкомплектом, МТЛБ, але близько 20 окупан-
тів вдалися до втечі.

13 березня 2022 року, близько 6-ї години 
ранку, очолюваний Віталієм зведений загін 
черговий раз стає до бою з піхотою противни-
ка. Цього разу ворог, не спромігшись  прорвати 
оборону прикордонників, застосовує міномети 
й артилерію. Під пекельними обстрілами під-
полковник Кучерявий продовжує керувати під-
леглими, нищить ворога та допомагає рятувати 
поранених, однак один з артилерійських сна-
рядів підло розривається поряд. Віталій гине 
смертю Героя.

Незважаючи на чисельну перевагу, в живій 
силі та техніці, ворог отримав тоді від прикор-
донників гідну відсіч та відступив, але, на жаль, 
великою ціною.

• Старший лейтенант.
• Командир взводу вогневої підтримки 

1-ї роти оперативного призначення 
1-го батальйону 
оперативного 
призначення окремого 
загону спеціального 
призначення «Азов» .

• Підполковник.
• Начальник відділу прикордонної 

служби «Щастя» прикордонного 
загону імені Героя 
України полковника 
Євгенія Шкуса Державної 
прикордонної служби 
України.

КАГАЛ 
Максим Володимирович
05.07.1991 – 25.03.2022

За особисту мужність 
і героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету й 
територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі Указом 
Президента України № 201/2022 
від 2 квітня 2022 року старшому 
лейтенанту Кагалу Максиму 
Володимировичу присвоєно звання 
Герой України з удостоєнням ордена 
«Золота Зірка» (посмертно).

КУЧЕРЯВИЙ  
Віталій Вікторович
07.08.1989 – 13.03.2022

За здійснення особистих героїчних 
вчинків, відвагу і самовідданість, 
виявлені під час виконання завдань 
з охорони та оборони державного 
кордону, Указом Президента України 
підполковнику Кучерявому Віталію 
Вікторовичу присвоєно звання Герой 
України з врученням ордена 
«Золота Зірка» (посмертно).
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На чолі підрозділу впевнено 
вів бій. Незважаючи на важкі 
поранення, до останнього ко-
регував вогонь по противнику.

Народився 25 жовтня 1982 року 
в селі Дусанів на Львівщині. У 

2005 році закінчив Військовий інститут вну-
трішніх військ МВС України. Проходив служ-
бу в 1-му полку охорони особливо важливих 
державних об’єктів, Навчальному центрі ВВ в 
м. Золочів та був начальником служби охорони 
праці 4-ї бригади оперативного призначення 
імені Героя України сержанта Сергія Михальчу-
ка Національної гвардії України. 

О 5:00 24 лютого 2022 року російські окупа-
ційні війська атакували Гостомель. Нанесли се-
рію ракетно-бомбових ударів і почали висадку 
повітряного десанту у міжнародному вантаж-
ному аеропорту «Антонов». Особовий склад 
бригади, що лишився на її базі, у тому числі й 
підполковник Лещишин, одразу ж взявся до ор-
ганізації бою та відбиття атак ворога.  

12 березня Богдан Лещишин очолив броне-
групу бригади, яка мала діяти спільно з підроз-
ділами 72-ї окремої механізованої бригади іме-
ні Чорних Запорожців Збройних сил України, 
що висувалися у напрямку населеного пункту 
Гути-Межигірської Вишгородського району.  

Вже у перші хвилини бою було знищено три 
російські БМП та близько взводу піхоти. Визна-
чивши місцезнаходження гвардійців, окупанти 
відкрили вогонь у відповідь. Підполковник Ле-
щишин дістав уламкове поранення стегна, але 
відмовився від евакуації та продовжив коман-
дувати підрозділом.  

У цей час ворожий снаряд поцілив по пози-
ціях гвардійців. Богдан дістав акубаротравму, 
але, незважаючи на це, продовжив керувати 
своїм загоном та коригувати вогонь підлеглих. 
Відчайдушний спротив невеликої кількості смі-
ливців настільки заважав окупантам, що тим 
довелося накривати залпами «Градів» позиції 
воїнів Національної гвардії України.  

Підполковник Лещишин дістав нові поранен-
ня, але все одно, з останніх сил, намагаючись не 
втратити свідомість, продовжував визначати 
координати розміщення сил та засобів воро-
га, передаючи їх старшому командуванню. На 
жаль, його поранення були надто тяжкими. Офі-
цер загинув на полі бою, як справжній герой. 

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, самовіддане 
служіння Українському народу 
Указом Президента України 
№ 275/2022 від 25 квітня 2022 року 
підполковнику Богдану Лещишину 
присвоєно звання Герой України з 
удостоєнням ордена «Золота Зірка» 
(посмертно).

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету й територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі Указом Президента України 
№ 392/2022 від 5 червня 2022 року 
лейтенанту Литвину Віталію 
Сергійовичу присвоєно звання 
Герой України з врученням ордена              
«Золота Зірка».

• Підполковник.
• Начальник служби охорони праці 

військової частини Національної 
гвардії 
України.

• Командир підрозділу розвідки.

ЛЕЩИШИН 
Богдан Григорович
25.10.1982 – 12.03.2022

ЛИТВИН  
Віталій Сергійович

Організував евакуацію мир-
ного населення, проводив роз-
відку, контрдиверсійні та штур-
мові дії на Луганщині.

З 24 лютого 2022 року офіцер 
успішно здійснює командування 

взводом розвідки спеціального призначення 
батальйонно-тактичної групи військової части-
ни НГУ. Особовий склад під його управлінням 
провів спеціальні операції з відсічі збройної 
агресії рф проти України в районі населених 
пунктів Гречишкине, Рубіжне та Сєвєродонецьк 
Луганської області. 

Офіцер неодноразово очолював розвіду-
вальні групи, які висувалися в глиб позиції оку-
пантів, де своєчасно зібрана та передана ним 
інформація дозволила командуванню вчасно 
приймати рішення з нанесення артилерійських 
ударів по угрупуванню ворога, руйнувати його 
наступальні наміри та завдавати йому нищів-
них втрат.

З лютого по квітень 2022 року, в ході без-
перервних обстрілів російською артилерією 
житлових масивів населеного пункту Рубіжне 
Луганської області, виникла загроза життю та 
здоров’ю мирних жителів міст. Офіцер здійсню-
вав розвідку з вивчення та забезпечення без-
печних шляхів евакуації громадян України із 
району нанесення окупантами бомбових ура-
жень. Завдяки професійним діям офіцера було 
забезпечено евакуацію з-під обстрілів росіян 
близько сотні мирних жителів.

В березні 2022 року, під час важких боїв 
із російськими окупантами за встановлення 
контролю за населений пункт Рубіжне Луган-
ської області, лейтенанту Віталію Литвину, ко-
мандуванням БТГр було поставлено бойове 
завдання з проведення розвідки розташування 
сил і засобів російських військ та проведення 
диверсійно-підривних дій в глибині позицій ро-
сіян, з метою підриву бойового духу підрозділів 
ворога та створення плацдарму для наступаль-
них та контрнаступальних дій.

Підрозділи розвідки під командуванням офі-
цера успішно здійснювали бойові завдання зі 
знищення ворога у Сєвєродонецьку Луганської 
області, де проводили повітряну та наземну 
розвідку, корегуючи вогонь артилерії старшого 
начальника. 

Крім того, розвідниками ведеться активна 
боротьба з диверсантами бойовиків. Станом 
на травень 2022 року, підрозділом лейтенанта 
Литвина було виявлено та знищено декілька 
диверсійних груп окупантів, загальною чисель-
ністю до 20 осіб.
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Брав участь у відбитті ворожо-
го десанту на узбережжя під 
час боїв за місто-герой Маріу-
поль.  Попри поранення вивів 
свій підрозділ з-під ворожого 
вогню у район зосередження.

Народився 5 жовтня 1984 року у Харкові. У 
довоєнному громадському житті був відомим як 
ультрас харківського футбольного клубу «Мета-
ліст». Учасник Євромайдану. Лицар орденів «За 
мужність» II та  III ступенів, недержавної відзна-
ки «Народний Герой України». Мав позивний 
«Метро». Був звичайною цивільною людиною 
до подій весни 2014 року, після яких став на за-
хист України, розпочавши службову зі звання 
рядового міліції – бійця батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Азов». 

За роки на передовій Станіслав провів сот-
ні вдалих бойових операцій, знищив десятки 
російських окупантів, навчив військовій справі 
безліч бойових побратимів. Будучи команди-
ром взводу розвідки, цей офіцер належав до 
еліти бойових підрозділів Національної гвардії 
України. 

27 лютого 2022 року в акваторії Азовського 
моря з’явилися бойові кораблі російської феде-
рації, які розпочали обстріл узбережжя та спро-
бували висадити морський десант. Бій прийня-
ли морські піхотинці ЗСУ, які успішно відбили 
три спроби загарбників ступити на берег. Зго-
дом морпіхи були змушені відступити для про-
ведення перегрупування. Прикриття їх відходу 
та тимчасове утримання берегових рубежів 
було доручено групі ОЗСП «Азов». 

Протягом 48 годин «азовці» відбили чотири 
спроби висадки морського десанту, завдали во-
рогу суттєвих втрат, лейтенант Партала особи-
сто знищив вісьмох загарбників та потопив два 
ворожі плавзасоби.  

В районі селища Калинівка «азовці» зіткну-
лися з групою противника, яка чисельно знач-
но перевищувала нацгвардійців і спробувала їх 
оточити. Лейтенант Партала вміло організував 
відбиття нападу, у ході бою нацгвардійцями 
було знищено три бронемашини противника, 
дві з них особисто підбив лейтенант Партала, 
ворогу залишалося тікати. Командир взводу ді-
став тяжке поранення, але попри це продовжу-
вав керувати боєм, і зумів вивести свій підроз-
діл у район зосередження. На жаль, медикам не 
вдалося врятувати життя мужнього командира.

Організовував дії свого підроз-
ділу під час оборони міста-героя 
Маріуполь. Не допустив швид-
кого просування противника у 
місто.

У свої 22 роки лейтенант Лев 
Пашко заслужив репутацію вмілого, грамотно-
го та авторитетного командира. Прийшовши 
чотири роки тому в «Азов» зовсім юним хлоп-
цем, він виріс в ініціативного та кваліфікова-
ного командира, який здатен і грамотно орга-
нізувати дії підрозділу, і особистим прикладом 
продемонструвати бездоганний рівень вико-
нання бойових завдань. 

26 березня 2022 противник із боку населе-
ного пункту Гнутове здійснив спробу прориву 
української оборони. Лейтенант Пашко з гра-
натомета особисто підбиває російську БМП-2. А 
коли з палаючої машини вісім чоловік десанту 
зробили спробу спішитися, гвардієць другим 
пострілом ліквідував усіх загарбників.

Група гвардійців здійснила прихований ма-
невр та вдарила у фланг ворогові. Два танки 
були знищені, один з яких знову таки був на ра-
хунку лейтенанта Пашка. Гвардійці перейшли 
у контрнаступ та у запеклому бою ліквідували 
щонайменше 30 росіян та решту їхньої техніки. 

28 березня 2022 року сили агресора прорва-
ли оборону українських військ на рубежі Гну-
тове-Черненко та здійснили спробу переправи 
трьох танків та шістьох вантажівок через річку 
Кальміус. Зведена група гвардійців під керів-
ництвом Лева Пашка, скориставшись сутінка-
ми, максимально наблизилася до ворога. Влуч-
ними пострілами офіцер  знищив ворожий танк 
та вантажівку і не дозволив решті переправи-
тись на правий берег річки. Надалі в результаті 
бою було знищено більше десятка осіб ворожої 
піхоти та три вантажних автомобіля з боєпри-
пасами. 

1 квітня переважаючі сили противника 
увійшли на околицю міста та здійснили спробу 
обладнати блокпост. Лейтенант Пашко сплану-
вав дії спецпризначенців і вже о 16:45 на місці 
ворожого блокпосту майорів прапор України. 
В тому героїчному штурмі п’ятнадцятьом від-
чайдушним гвардійцям протистояло близько 
50 російських окупантів, 1 танк та 4 бойові бро-
ньовані машини «Рись». В результаті бойового 
зіткнення більше половини загарбників зали-
шились в Донецькій землі, а ворожа техніка пе-
ретворилася на палаючі каркаси та уламки.

ПАРТАЛА  
Станіслав Юрійович
05.10.1984 – 02.03.2022

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету й територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі Указом 
Президента України № 167/2022 від 
25 березня 2022 року лейтенанту 
Парталі Станіславу Юрійовичу 
присвоєно звання Герой України 
з удостоєнням ордена 
«Золота Зірка» (посмертно).

• Лейтенант. 
• Командир взводу окремого загону 

спеціального призначення «Азов». 

ПАШКО 
Лев Валерійович

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, самовіддане 
служіння Українському народу Указом 
Президента України № 251/2022 від 
17 квітня 2022 року лейтенанту Пашку 
Леву Валерійовичу присвоєно звання 
Герой України з врученням ордена 
«Золота Зірка».

• Лейтенант. 
• Командир взводу розвідки 

спеціального 
призначення 
1-го батальйону 
оперативного 
призначення 
окремого загону 
спеціального 
призначення «Азов».
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ПРОКОПЕНКО  
Денис Геннадійович

За особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету й територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі Указом 
Президента України № 148/2022 
від 19 березня 2022 року майору 
Прокопенку Денису Геннадійовичу 
присвоєно звання Герой України з 
врученням ордена «Золота Зірка».

ТИМЧЕНКО 
Олександр 
Олександрович
18.02.1999 – 26.02.2022

Указом Президента України 
№ 167/2022 за особисту мужність 
і героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі 
молодшому сержанту Тимченку 
Олександру Олександровичу 
присвоєно звання Герой України з 
удостоєнням ордена «Золота Зірка» 
(посмертно).

• Молодший сержант.
• Командир 

відділення. 

• Підполковник. 
• Командир загону спеціального 

призначення «Азов».

Вміло організував на своєму 
напрямку оборону міста-героя 
Маріуполь.

Лицар  Ордена Богдана Хмель-
ницького III ступеня.

О 05:00 24 лютого 2022 року 
збройні сили російської федерації прорвали 
державний кордон України та віроломно нанес-
ли ракетно-бомбові, артилерійські та авіаційні 
удари по об’єктах військової та критичної інф-
раструктури всієї України. Сили та засоби Схід-
ного оперативно-територіального об’єднання 
Національної гвардії України були приведені у 
повну бойову готовність, в тому числі підрозді-
ли 18 бригади оперативного призначення.

27 лютого 2022 року в акваторії Азовського 
моря з’явилися бойові кораблі рф, які розпоча-
ли обстріл узбережжя та спроби висадки мор-
ського десанту. Одними з перших бій прийняли 
морські піхотинці Збройних сил України, які від-
били три спроби загарбників вступити на берег. 
Але внаслідок постійних обстрілів вони зазнали 
великих втрат та змушені були відступити для 
проведення перегрупування. Прикриття відхо-
ду побратимів та тимчасове утримання бере-
гових рубежів було доручено окремому загону 
спеціального призначення «Азов», який очолю-
вав майор Денис Прокопенко. 

Як грамотний військовий керівник, майор 
Прокопенко вміло організував оборону узбе-
режжя, налагодив взаємодію з артилерійськи-
ми підрозділами та зайняв визначений район 
оборони. Під керівництвом командира загону 
«Азов»  спецпризначенці за 48 годин героїчно 
відбили чотири спроби висадки морського де-
санту та знищили близько роти живої сили про-
тивника.

З 24 лютого окремий загін спеціального при-
значення «Азов» брав безпосередню участь в 
оборонних боях за місто-герой Маріуполь. Не 
дивлячись на постійні авіабомбові удари лі-
таків, обстріли міста реактивними системами 
залпового вогню «Град» і «Ураган» та пере-
важаючи сили противника, гвардійці мужньо 
пліч-о-пліч тримають оборону міста-героя Ма-
ріуполь. В ході оборонних боїв нашими гвардій-
цями було знищено 9 танків, 15 бронемашин та 
до 20 вантажівок із боєприпасами та тиловим 
забезпеченням, при цьому ворог втратив до 
батальйону живої сили.

Вмілі організаторські та героїчні дії офіцера 
значно сповільнили темпи просування ворога до 
міста, попередили на своєму напрямку всі спро-
би противника швидко окупувати місто-герой.

Зупинив рух техніки ворога під 
час боїв у перші дні повномасш-
табного російського вторгнення.

Дитинство та юність Олександра 
Тимченка пройшли на Харківщи-
ні у мальовничому селі Чемужів-

ці Зміївського району. Із вибором майбутньої 
професії хлопець визначився рано – в свої 23 
він уже понад рік обіймав посаду командира 
відділення в 4 бригаді оперативного призна-
чення імені Героя України сержанта Сергія Ми-
хальчука НГУ.

23 лютого 2022 року у зв’язку з напруженою 
оперативною обстановкою напередодні широ-
комасштабного вторгнення військ РФ на тери-
торію України військовий оперативний резерв 
бригади було терміново передислоковано на 
Луганщину. 

24 лютого бійці зайняли позиції у складі 
батальйонно-тактичної групи в одному з най-
більш небезпечних районів зони ООС – на око-
лицях смт Трьохізбенка Щастинського району. 

26 лютого велика колона ворожої бронетех-
ніки стала наближатися до зруйнованого мосту 
через річку Сіверський Донець з боку окупова-
ного бойовиками міста Красний Лиман. 

Гвардійці три години стримували наступ ро-
сійсько-окупаційних військ. Олександр був пер-
шим, хто помітив ворожу колону, коли будучи 
призначеним командиром групи прикриття, 
висунувся в бік бойових порядків противника. 
Зробивши відповідну доповідь командуванню 
батальйонно-тактичної групи, молодший сер-
жант Тимченко наказав підлеглим негайно від-
ходити.

Бронетехніку окупантів, яка насувалася на 
гвардійські позиції, нещадно та безстрашно по-
ливали вогнем. Тимченко ще здалеку помітив 
пару ворожих БТРів, що рухались за танками на 
відстані близько 50 метрів. Відважний гварді-
єць двома короткими чергами з автомата про-
бив колеса однієї з бойових машин та зупинив 
її, а тоді прийняв рішення підповзти ближче до 
техніки і влучно кинув гранату, підірвавши БТР 
разом із ворожою піхотою. 

Останній бій молодшого сержанта Тимченка 
був коротким, але рятівним для багатьох по-
братимів. Ледве встигнувши уразити ворожу 
машину, відважний гвардієць загинув від ви-
буху міни, яка розірвалася поруч із ним. Протя-
гом останніх кількох хвилин життя Олександр 
Тимченко здійснив подвиг, що вписав його ім’я 
в літопис новітньої воєнної історії України – ці-
ною власного життя врятував побратимів та 
під щільним обстрілом, маючи при собі лише 
стрілецьку зброю та гранати, знищив техніку та 
живу силу окупантів.
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Вміло керував підпорядкова-
ним підрозділом під час обо-
рони міста-героя Маріуполя. У 
бою до останнього вів вогонь з 
підбитого танку.

Народився 19 квітня 1990 року 
у місті Хрустальний (колишній Красний Луч) Лу-
ганської області. Навчався у Донецькому дер-
жавному технічному університеті, який закін-
чив за спеціальністю «Промислове і цивільне 
будівництво». 

Михайло Чупрін стояв біля витоків створен-
ня танкового підрозділу ОЗСП НГУ «Азов», який 
отримав назву «Холодний Яр» на честь нез-
ламних повстанців однойменної народної рес-
публіки. Як і багато його побратимів, Михайло 
родом із Донецької області. Щойно дізнавшись 
про широкомасштабний наступ – перевіз матір 
на підконтрольну Україні територію, а сам пі-
шов добровольцем – повертати своє.

З 24 лютого командир танкової роти ОЗСП 
НГУ «Азов» старший лейтенант Михайло Чупрін, 
позивний «Чупа», разом зі своїм підрозділом 
боронив Маріуполь. Танкісти з побратимами 
зайняли оборону вздовж вулиці Набережної. Як 
потім з’ясувалося, це був основний напрямок 
наступальних дій противника.  

З 25 лютого по 12 березня 2022 року танкісти 
роти Михайла Чупріна героїчно відбили вісім 
спроб прориву оборони, у неймовірно важких 
умовах вистояли під час ворожих обстрілів з ар-
тилерії та реактивних систем залпового вогню 
«Град». Зокрема, екіпаж Т-64 під командуван-
ням старшого лейтенанта Чупріна знищив сім 
танків ворога, п’ять бронемашин та до десяти 
вантажівок. При цьому окупанти втратили до 
двох мотострілецьких взводів живої сили. 

13 березня 2022 року під час спроби прори-
ву оборони міста з боку населеного пункту Ста-
рий Крим старший лейтенант Чупрін особисто 
знищив три танки, два бронетранспортери та 
близько взводу особового складу противника. 

Старший лейтенант Михайло Чупрін заги-
нув як справжній танкіст, прийнявши свій ос-
танній бій у танку, який був підбитий і не міг 
рухатись. Проте бойова машина могла вести 
вогонь, тож Михайло вирішив використати її як 
нерухому вогневу точку. Разом із командиром 
роти у башті залишився навідник із позивним 
«Прес» — сержант Руслан Живолуп, і танк про-
довжував стріляти, аж поки ворогам вдалося 
влучити у «азовський» Т-64 ...

ЧУПРІН  
Михайло Русланович
19.04.1990 – 13.03.2022

За бойові заслуги та виняткову 
мужність Указом Президента 
України № 167/2022 від 25 березня 
2022 року старшому лейтенанту 
Чупріну Михайлу Руслановичу 
присвоєно звання Героя України 
з удостоєнням ордена 
«Золота Зірка» (посмертно).

• Старший лейтенант.
• Командир танкової роти окремого 

загону спеціального призначення 
«Азов».

Національна
гвардія України
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Майор Нацгвардії брав участь 
в обороні Маріуполя. Стриму-
вав сили противника, які пе-
реважали українські в десят-
ки разів. У боях за місто був 
поранений і направлений до 
«Азовсталі», де провів 82 дні, 

доглядаючи за пораненими побратимами. 
Потрапив у полон, де провів 43 дні, аж поки 
його не повернули до України після обміну.

Михайло Вернигора народився у місті Ром-
ни, що на Сумщині. Кілька років займав керівні 
посади у Національній гвардії України. Офіцер 
має позивний «Класик».

З початку повномасштабного вторгнення 
російських військ на територію України, майор 
НГУ Михайло Вернигора перебував на бойових 
позиціях українських військових у районі про-
ведення Операції об’єднаних сил, на блокпості 
поблизу Маріуполя.

З перших днів Михайло та його п’ять побра-
тимів утримували позицію під вогнем артилерії 
противника, який переважав їх у 20 разів. На 
початку березня «Класик» разом із воїнами з 
різних силових структур та військових форму-
вань під командуванням воїнів полку «Азов» 
тримали оборону Маріуполя. Він у складі зве-
деного підрозділу обороняв ділянку фронту у 
районі «Восточний» – це окраїна Маріуполя, до 
якої йшла дорога на Широкине. 

У квітні Михайло отримав поранення у лі-
коть, під час вуличних боїв у місті. Після чого 
його госпіталізували до «Азовсталі». Там воїну 
ампутували руку, але врятували життя. «Кла-
сик» перебував у бункері «Азовсталі» 82 дні, 
під час яких доглядав інших важкопоранених. 
Український металургійний комбінат «Азов-
сталь» став осередком спротиву української 
армії у відповідь на російську збройну агресію 
проти України. Він став символом нескореності 
українських воїнів. З початку боїв за Маріуполь 
на заводі знайшла притулок велика кількість 
цивільного населення, що ховалося від постій-
них обстрілів і бомбардувань окупантів.

Міністр з питань збройних сил Великої Бри-
танії Джеймс Гіппі заявив, що героїчна оборона 
Маріуполя на території «Азовсталі» увійде в під-
ручники військової історії як ключовий фактор 
українських успіхів у війні з росією.

43 дні перебував у полоні в тимчасово оку-
пованій Оленівці, що на Донеччині. 29 червня 
після масштабного обміну військовополонени-
ми був звільнений із полону та доправлений до 
медичної установи в місті Києві. 

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі Указом 
Президента України штаб-сержант 
Сергій Арсененко нагороджений 
медаллю «За військову службу 
Україні».

• Майор.
• Старший офіцер по роботі 

з особовим складом.

ВЕРНИГОРА 
Михайло 
Олександрович

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі Указом Президента України 
майора Михайла Вернигору 
нагороджено орденом  
«За мужність» II ступеня. 

Вивіз сотні поранених сотні 
поранених побратимів із най-
гарячіших місць країни: Вол-
новахи, Новосілок, Мар’їнки. 
Під обстрілами ворожої арти-
лерії та авіації проводив ре-
монт техніки. 

Сергій Арсененко народився у грудні 
1980 року в місті Бобринець Кіровоградської 
області. Службу в лавах Національної гвардії 
України він проходить уже 23 роки. До списку 
особового складу 21-ї окремої бригади охорони 
громадського порядку імені Петра Калнишев-
ського був зарахований ще у квітні 2012 року, 
де проходить службу і нині.

Чоловік має чималий воєнний досвід. Нео-
дноразово брав участь у проведенні Антитеро-
ристичної операції та Операції об’єднаних сил у 
2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роках. 

З 2 по 26 квітня 2022 року під час повномасш-
табного вторгнення виконував службово-бойо-
ві завдання у Новоселівці Донецької області.

Тоді Сергій вивіз у безпечну зону сотні по-
ранених побратимів із Волновахи, Новосілки, 
Мар’їнки, ризикуючи власним життям. Поки 
штаб-сержант вивозив поранених, ворог не 
припиняв гатити з усіх сил. Він працював під 
щільним артилерійським вогнем. Боєць НГУ 
проривався через оточення і ворожі засідки.

Нацгвардієць впевнений, що у мирному жит-
ті професія водія вважається непопулярною, 
звичайною, але на війні немає другорядної ро-
боти. Кожен – кухар, медик, водій – це страте-
гічна одиниця. Під час воєнних дій важливість 
кожного збільшується в стократ.

На його машину полювала російська авіація. 
На своєму бронеавтомобілі він проривався че-
рез оточення і ворожі засідки. Чоловік стикався 
майже з усіма проблемами, які можуть статися 
при евакуації: в авто рвало колеса, по дорозі 
окупанти руйнували мости. Сергій із побрати-
мами не опускали рук, розуміючи важливість 
справи, ремонтувалися на швидку руку і знову 
вперед, на нуль.

Він переконаний, що колись обов’язково 
проїде українською Волновахою, Новосілкою 
та Мар’їнкою тим самим маршрутом, де викону-
вав бойові завдання. 

• Штаб-сержант.
• Командир відділення спеціальних 

автомобілів.

АРСЕНЕНКО 
Сергій Сергійович
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Після вдалої розвідки Костян-
тин разом зі своїми побра-
тимами взяв у полон двох 
військових рф з екіпажу під-
битого танка.  Щоб контролю-
вати оперативну обстановку 
залишився на позиції під об-

стрілом артилерії, де був поранений.

Народився у вересні 1982 року в місті Чер-
нігів. На військову службу він прийшов ще у 
2001 році. Впродовж трьох років проходив 
службу в ЗСУ. Згодом перейшов у Національну 
гвардію України.

Костянтин присвятив армії 20 років життя. 
Під час повномасштабного вторгнення з пер-
шого дня штаб-сержант Костянтин Гальцев 
став на захист свого рідного міста Чернігова. На 
той час він обіймав посаду головного сержанта 
патрульного взводу у 22-му окремому баталь-
йоні НГУ.

26 лютого 2022 року він разом із побратима-
ми займав оборону на одному із в’їздів у місто, 
бійці готувалися зустрічати ворога. Отримавши 
інформацію, що неподалік його позицій руха-
ється ворожа техніка, разом зі своєю групою 
Костянтин пішов у розвідку. Просуваючись по 
приватному сектору, він помітив три танки Т-72 
з російським маркуванням. Танки просувалися 
вперед, залишаючи за собою зруйновані по-
двір’я приватного сектору. Група вдало провела 
розвідку і передала інформацію командуванню. 

Того ж дня Костянтин разом зі своїми по-
братимами взяли в полон двох військових рф з 
екіпажу підбитого танка. Один з полонених ви-
явився начальником штабу танкового баталь-
йону.

Через два дні окупанти відкрили щільний 
артилерійський вогонь по позиціях нацгвардій-
ців. Тоді Костянтин прийняв рішення сховати 
свій особовий склад в укриття, який знаходив-
ся неподалік, а сам залишився на позиції, щоб 
контролювати оперативну обстановку. В ході 
цього обстрілу, він отримав уламкове поранен-
ня в ногу. Біля нього розірвався артилерійський 
снаряд. Пораненим він доповз до укриття і сам 
наклав собі турнікет. Після цього його евакую-
вали і надали медичну допомогу.

Нацгвардійця відправили проходити трива-
лу реабілітацію для відновлення. 

Тримаючи оборону міста 
Мар’їнка, впродовж семи днів 
запеклого бою особисто лік-
відував понад 15 російських 
військових та мужньо тримав 
оборону визначених позицій 
під вогнем артилерії. У місь-

кому бою отримав поранення спини. Щоб 
вибратися, в такому стані пройшов півтора 
кілометра. Після цього бою був змушений 
пройти реабілітацію.

Андрій Гореславець народився наприкін-
ці квітня 1998 року в місті Івано-Франківськ. У 
2017-2019 роках проходив строкову службу у 
22-й окремій бригаді з охорони дипломатичних 
представництв і консульських установ інозем-
них держав НГУ. 

21 березня 2022 року Андрій разом із побра-
тимами тримали оборону міста Мар’їнка. Росій-
ські війська нещадно стріляли, не даючи укра-
їнським військовим просуватися, здійснювати 
контрнаступ. У тому бою нацгвардієць знищив 
чимало окупантів та посіяв у їхніх лавах паніку. 

Через тиждень, 28 березня, від ранку і до обі-
ду їх підрозділи накривала ворожа артилерія. 
Росіяни не гребували нічим і використовували 
зокрема й запалювальні боєприпаси. 

Солдат Гореславець разом із побратимами 
якраз змінили одне одного на позиціях, щоб 
пообідати, але, почувши, що окупанти поча-
ли активно наступати, вирішили повернутися 
на свої рубежі. Старий будинок, у якому снай-
пер обладнав свої позиції, потрапив під вогонь 
противника. У той час росіяни обстрілювали 
населені пункти. Під час бою під дах дому вле-
тів заряд із РПГ. Ще пізніше окупанти трасую-
чими кулями підпалили будинок. Нацгварді-
єць прийняв рішення змінити позицію. Під час 
зміни позиції у двір будинку прилетіла граната 
ВОГ-25. Андрія добряче зачепило, він отримав 
уламкове поранення в спину. Побратими зняли 
з нього броню, вона вся була в уламках, а у спи-
ні дірка. До легень залишалося три сантиметри. 
Окрім нього поранило ще кількох бійців, подо-
лавши півтора кілометра група вибралась. Їх 
вивезли і надали медичну допомогу. Після цьо-
го бою він пройшов реабілітацію.

За сім днів нацгвардієць особисто ліквідував 
понад 15 російських військових, мужньо трима-
ючи оборону визначених позицій.

Андрій після реабілітації пройшов навчан-
ня і готувався до нового виїзду на фронт. Його 
батько, який також воював, як і син отримав 
уламкове поранення у спину, але сталося це під 
Сєверодонецьком. Він вже також пройшов реа-
білітацію і повернувся на схід.

• Штаб-сержант.
• Головний сержант патрульного 

взводу.

ГАЛЬЦЕВ 
Костянтин Сергійович

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі Указом 
Президента України Гальцева 
Костянтина Сергійовича 
нагороджено медаллю
 «За військову службу Україні».

• Солдат.
• Снайпер роти оперативного 

призначення.

ГОРЕСЛАВЕЦЬ 
Андрій Едуардович

За самовіддане виконання 
військового обов’язку, мужність 
та відданість військовій присязі 
наказом командувача НГУ
 від 15 квітня 2022 року 
нагороджений відзнакою НГУ 
«За доблесну службу».
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Під час виконання завдань у 
районі проведення Операції 
об’єднаних сил офіцер вико-
нував завдання з відсічі ро-
сійських окупантів з міста Во-
лноваха. У одному з боїв він 
поцілив із ручного гранато-

мета у вантажний автомобіль з особовим 
складом  ворога та одним пострілом зни-
щив і техніку, і підрозділ окупантів.

Народився 10 червня 1993 року в місті Хер-
сон. На військовій службі з 2013 року. Офіцер-
ське звання здобув у 2018 році, після того коли 
закінчив Національну академію Національної 
гвардії України. Під час широкомасштабного 
вторгнення перебував на черговій ротації в ра-
йоні проведення Операції об’єднаних сил.

Старший лейтенант Колотій – командир  па-
трульного взводу 21-ї окремої бригади охорони 
громадського порядку імені Петра Калнишев-
ського Національної гвардії України. 

24 лютого, в момент повномасштабного 
вторгнення росії в Україну, виконував завдання 
в районі проведення Операції об’єднаних сил. 
Тоді ротно-тактична група, у складі якої перебу-
вав Павло, відбивала атаки противника, не да-
ючи російським військам можливості просуну-
тися вглиб країни. Населені пункти Донеччини 
знаходилися під постійним вогнем російських 
окупаційних військ, авіація противника постій-
но завдавала підступних ударів і за короткий 
час домівки мирних мешканців перетворюва-
лися в руїни.

Гвардійці тримали зв’язок із волонтерами 
та доставляли воду, продукти та речі найпер-
шої потреби місцевим. Люди жили навіть серед 
напівзруйнованих будинків. У той час їм необ-
хідна була допомога, тому гвардійці окрім бойо-
вих завдань виконували і гуманітарні.

Одним із завдань, яке стояло перед Павлом 
та його відділенням, було вибити російських 
окупантів з міста Волноваха. Вранці 24 лютого 
офіцер разом із бійцями зайняли позиції май-
же впритул до противника. У результаті бойо-
вого зіткнення гвардійці знищили дві БМП-2. 
Сам Павло, зайнявши вигідну позицію, поцілив 
із ручного гранатомета РПГ-7 у вантажний ав-
томобіль з особовим складом військовослуж-
бовців рф та одним пострілом знищив його та 
російських військових.

Багато операцій відділення Павла провело 
спільно зі Збройними силами України. Під час од-
нієї з них було знищено російський «Солнцепек».

Під час оборони Маріуполя в 
одному з бойових зіткнень гру-
па, до складу якої входив Ки-
рило, знищила два російських 
бронетранспортери з особовим 
складом окупантів. Згодом біля 
нього розірвалася граната, його 

було евакуйовано у бункер заводу «Азов-
сталь». Після чого потрапив у полон.

Кирило Коробко народився наприкінці трав-
ня 2000 року в місті Кривий Ріг Дніпропетров-
ської області. У свої двадцять років потрапив на 
військову службу до Національної гвардії Украї-
ни. На момент представлення до державної на-
городи перебував на посаді водія патрульного 
взводу 21-ої окремої бригади охорони громад-
ського порядку імені Петра Калнишевського.

24 лютого під час повномасштабного втор-
гнення знаходився у Маріуполі. З перших днів 
війни перебував на позиціях разом із бійцями 
інших військових частин та виконував бойові 
завдання з оборони міста, вміло відбиваючи 
атаки ворога.

Позицію, де знаходився гвардієць, ворог не-
щадно обстрілював з усіх сторін та з різних видів 
озброєння. Під час одного з бойових зіткнень 
група, до складу якої входив Кирило, знищила 
два російських БТР разом з особовим складом.

За кілька днів після цього Кирило отримав 
уламкові поранення – біля його ноги розірва-
лася граната. З важким пораненням його було 
евакуйовано в польовий госпіталь, який знахо-
дився у бункері заводу «Азовсталь», звідки його 
було взято в полон та направлено на окупова-
ну територію. 15 травня Кирило та близько 50 
його побратимів вивезли з території заводу як 
полонених армії рф. Їх тримали у виправній ко-
лонії в Оленівці.

Український металургійний комбінат «Азов-
сталь» став осередком спротиву української 
армії у відповідь на російську збройну агресію 
проти України. Він став символом нескореності 
українських воїнів. З початку боїв за Маріуполь 
на заводі знайшла притулок велика кількість 
цивільного населення, що ховалися від постій-
них обстрілів і бомбардувань окупантів.

За словами Кирила, 23 червня була перша, 
але невдала, спроба обміну полоненими. А вже 
29 червня в рамках обміну Кирило Коробко по-
вернувся додому та знаходиться на лікуванні. 
Першу операцію Кирилу зробили у шпиталі. 
Потім його перевезли до Кривого Рогу.

За словами Кирила, наразі у полоні перебу-
ває чимало його бойових побратимів. Яка їхня 
подальша доля невідомо.

За виявлену особисту мужність і 
самовіддані дії, виявлені у захисті 
державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, 
відданість військовій присязі та 
українському народові в складних 
умовах загрози життю та здоров’ю 
офіцера нагороджено медаллю 
«За військову службу Україні».

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі Указом 
Президента України Кирила 
Костянтиновича Коробко 
нагороджено медаллю 
«За військову службу Україні».

• Старший лейтенант.
• Командир патрульного взводу.

КОЛОТІЙ 
Павло Вікторович

• Солдат.
• Водій патрульного взводу.

КОРОБКО 
Кирило Костянтинович
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Завдяки вдалому командуван-
ню в контрнаступальних діях, 
його відділення змусило про-
тивника відступити, що дало 
змогу іншим підрозділам пере-
групуватися, посилити оборон-
ні позиції та надати пораненим 

першу медичну допомогу, здійснити евакуа-
цію з поля бою.

Микола народився у 1987 році в селі Луги, що 
на Вінниччині. На військову службу потрапив у 
2006 році. На момент представлення до нагоро-
дження орденом «За мужність» ІІІ ступеня зна-
ходився на посаді начальника військового на-
ряду (командир відділення) 2-го відділення 2-го 
патрульного взводу 1-ї патрульної роти патруль-
ного батальйону (з охорони громадського поряд-
ку та охорони спеціальних складів) військової ча-
стини 3008.

24 березня 2022 року Микола Лановенко од-
ним із перших, у складі 54 окремої механізованої 
бригади ЗСУ, прийняв бій поблизу населеного 
пункту Солодке, Донецької області. Під час бою 
майстер-сержант разом зі своїм підрозділом за-
маскував свої позиції та очікував появи сил оку-
пантів. За розвідувальними даними в цьому на-
прямку повинні були підійти резервні ворожі сили 
чисельністю до взводу. Проте близько 09:00 поча-
лася ворожа атака з повітря, після чого в напрям-
ку позицій гвардійців рушили шість одиниць бро-
нетехніки, включно з двома САУ та двома РСЗВ 
«Град». Чисельність сил ворога сягала двох рот. 
Попри п’ятикратну перевагу противника у живій 
силі його підрозділ став до бою. 

У тому запеклому бою майстер-сержант Лано-
венко разом з побратимами героїчно тримали за-
йняті позиції, а після влучної роботи нашої арти-
лерії, сміливо перейшли у контрнаступ та змусили 
противника відступити. Зупинка наступальних дій 
ворога дала можливість українським силам пере-
групуватися та посилити свої оборонні позиції. 
Також у цей час вдалося добратися до поранених 
побратимів, надати їм першу медичну допомогу 
та здійснити евакуацію з поля бою. Майстер-сер-
жант особисто організував групу евакуації пора-
нених та загиблих. 

Після артобстрілу, окупаційні війська понови-
ли наступальні дії на позиції, які бійці заздалегідь 
підготували. При наближенні до вказаного місця 
було виявлено що там вже точиться бій між ро-
сійськими військами та військовослужбовцями 
54 окремої механізованої бригади ЗСУ. Військо-
вослужбовці Збройних Сил України гідно тримали 
оборону, але самохідні артилерійські установки та 
бойові машини піхоти майже впритул розстрілю-
вали позиції оборонців. 

Поки підрозділи нашої артилерії атакували во-
рожу техніку, а піхота спішувалась майстер-сер-
жант Лановенко вів прицільний вогонь з РПГ-2 по 
ворожій бойовій машині піхоти, яка намагалась 
взяти оборонців у кільце. Своїми діями гвардієць 
разом із побратимами не допустив прориву воро-
га на територію підконтрольну Україні.

Через два тижні після цього бою, знаходячись 
під ворожим артобстрілом  Микола отримав пора-
нення не сумісне з життям та загинув на полі бою. 

Разом із підрозділом упро-
довж місяця Олександр Лемешов 
уміло тримав оборону, не даючи 
окупантам захопити важливий 
вузол транспортного зв’язку, це 
забезпечило нашим військам 
стратегічну маневреність та 

можливість завдавати потужних ударів у від-
повідь.

Олександр народився в середині квітня 
2002 року в місті Херсон. На строкову службу в ла-
вах Національної гвардії України прийшов у черв-
ні 2021 року. Під час повномасштабного втор-
гнення окупаційних військ рф, з першого дня бере 
участь у бойових діях. Старший солдат Лемешов 
обіймає посаду стрільця патрульної роти Рубіжан-
ського батальйону НГУ.

24 лютого 2022 року Олександр Лемешов зна-
ходився на одному із взводних опорних пунктів на 
Луганщині. Російські війська почали масовано об-
стрілювати з артилерії позиції нацгвардійців. З-під 
ворожого обстрілу Олександру разом із побрати-
мами вдалося вибратися живими. Вони поверну-
лися до пункту постійної дислокації батальйону в 
місті Рубіжне. Це був перший серйозний контакт 
із ворогом.

Уже на початку березня, коли російські загарб-
ники дісталися до околиць Рубіжного Олександр 
Лемешов разом з іншими гвардійцями зайняли 
оборону на стратегічному об’єкті критичної інфра-
структури – Томашівському мості. Він з’єднує доро-
гу між Рубіжним та Сєвєродонецьком. Завданням 
гвардійців було не допустити прориву ворожих 
колон через цей міст, стримувати переважаючі 
сили противника, які нищили все на своєму шля-
ху, особливо об’єкти цивільної інфраструктури.

Разом з іншими українськими Силами оборо-
ни та спорідненими підрозділами Олександр Ле-
мешов мужньо утримав зайнятий рубіж оборони. 
Цю автомобільну артерію на шляху окупаційних 
військ до Рубіжного гвардійці та артилеристи ЗСУ 
тримали понад місяць, тим самим забезпечили 
нашим військам стратегічну маневреність та мож-
ливість завдавати потужних ударів у відповідь, не 
даючи окупантам можливості швидко та без бою 
окупувати Рубіжне повністю.

Обороняючи цей міст Олександру довелося 
відзначити свій 20-й день народження. Власне, 
та автомобільна артерія, каже гвардієць, чи не до 
останнього була під контролем захисників Рубіж-
ного.

Після тих інтенсивних боїв гвардієць пройшов 
лікування на Сумщині. Він щиро переконаний – 
перемога України неминуча.

•  Старший солдат.
•  Стрілець.

ЛЕМЕШОВ 
Олександр Андрійович

• Майстер-сержант.
• Командир відділення.

ЛАНОВЕНКО 
Микола Андрійович
23.09.1987 – 10.04.2022

За виявлену особисту мужність і 
самовіддані дії, виявлені у захисті 
державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, 
відданість військовій присязі та 
українському народові наказом 
Президента від 05.05.2022 року 
майстер-сержанта Миколу 
Лановенка   нагороджено 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно). 

Представлений до відомчої 
нагороди МВС України.
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Молодший сержант Маринич 
врятував життя двом побрати-
мам під час артилерійського 
обстрілу. Разом із морськими 
піхотинцями виявили кілька 
груп ворожої піхоти. В бою з 
підрозділом окупантів україн-

ські воїни взяли у полон двох військових рф. 

Василь народився 19 жовтня 2001 року в 
селі Лозова, що на Вінниччині. Маючи медичну 
освіту, хлопець одягнув військову форму і став 
бойовим медиком 40-го полку імені полковни-
ка Данила Нечая Національної гвардії України. 
Уже через вісім місяців служби боєць вирушив 
виконувати бойові завдання на схід нашої дер-
жави. З лютого 2022 молодший сержант Ма-
ринич брав активну участь в обороні країни у 
складі об’єднаного угрупування Національної 
гвардії України, оперативно-територіального 
управління «Схід».  

Гвардійський підрозділ міцно тримав лінію 
оборони у населеному пункті Солодке. Ворог 
намагався штурмом взяти його під повний кон-
троль, обстрілюючи із ствольної артилерії та 
реактивних систем залпового вогню. Побрати-
ми згадують, як під час одного з артобстрілів 
Василь врятував життя двом гвардійцям, які 
вели бій. Ризикуючи власним життям він виніс 
на собі з-під обстрілів поранених побратимів. 
Нацгвардійський медик рятував життя і поране-
ним захисникам, і цивільним. Роботою бойово-
го медика були вражені навіть досвідчені лікарі. 

Молодший сержант Василь Маринич не 
лише рятував життя, а й відважно давав відсіч 
російським солдатам. Під час загострення опе-
ративної обстановки під населеним пунктом 
Солодке, гвардійці тримали оборону спільно з 
морськими піхотинцями. Вони виявили кілька 
груп ворожої піхоти, які рухалися в напрям-
ку українських позицій. Бійці вступили в бій з 
підрозділом окупантів. Одного відразу взяли 
в полон. Інший потягнувся до автомата і по-
чалась стрільба. Перший, хто відкрив вогонь, 
був окупант. У відповідь Василь вистрелив на 
ураження і поклав одного з нападників, то був 
командир відділення. Після того як загарбників 
зв’язали, у них вилучили тактичні карти, рації 
та  іншу документацію. Під час цього «контакту» 
спільними діями українські воїни взяли у полон 
двох військових рф. 

Згодом під час чергового артобстрілу непо-
далік населеного пункту Солодке Василь заги-
нув. Йому був 21 рік. 

Микола Масленніков обороняв 
стратегічний об’єкт критич-
ної інфраструктури – Томашів-
ський міст, що знаходився між 
Рубіжним та Сєвєродонецьком. 
Його утримували понад місяць, 
тим самим забезпечивши на-

шим військам стратегічну маневреність та 
можливість завдавати потужних ударів у 
відповідь.

Двадцятирічний Микола Масленніков наро-
дився у місті Суми. На строкову службу до Ру-
біжанського батальйону Національної гвардії 
України потрапив наприкінці 2021 року, неза-
довго до масштабного вторгнення рф. З пер-
шого дня військової агресії проти України бра 
участь у бойових діях.

24 лютого 2022 року Микола Масленніков 
знаходився безпосередньо у розташуванні ба-
тальйону. Саме круговою обороною частини 
і займалися бійці протягом кількох тижнів, аж 
поки окупанти не почали масований обстріл мі-
ста з артилерії. 

На початку березня, коли російські загарб-
ники дісталися до околиць Рубіжного, солдат 
Микола Масленніков разом з іншими гвардій-
цями зайняли оборону на стратегічному об’єк-
ті критичної інфраструктури – Томашівському 
мості, що знаходився між Рубіжним та Сєвєро-
донецьком. Завданням гвардійців було не до-
пустити прориву ворожих колон через цей міст 
і стримувати переважаючі сили противника. 
Разом з іншими українськими силами оборони 
та спорідненими підрозділами Микола успішно 
тримав зайнятий рубіж оборони.  

Цю автомобільну артерію на дорозі військ 
загарбника до Рубіжного тримали гвардійці та 
артилеристи ЗСУ, не даючи окупантам можли-
вості швидко та без бою окупувати Рубіжне пов-
ністю.

Після Рубіжного Микола воював у Лисичан-
ську. Тоді загарбники лише починали обстрілю-
вати місто та його підступи. А Микола з іншими 
бійцями зайняли чергові рубежі оборони та 
були готові до зустрічі з ворогом. Загалом Ми-
кола Масленніков провів на сході України май-
же 4 місяці.

На жаль, 3 липня росіяни захопили Лиси-
чанськ, який лишався останнім великим на-
селеним пунктом Луганщини під контролем 
України. З того дня місто перебуває в окупації. 
Підрозділам сил оборони та безпеки вдалося 
вийти з Лисичанська без втрат. Захисники ві-
дійшли на більш укріплені позиції.

• Молодший сержант.
• Бойовий медик взводу 

оперативного призначення.

МАРИНИЧ
Василь Сергійович
19.10.2001 – 10.04.2022

• Солдат.
• Стрілець патрульної роти.

МАСЛЕННІКОВ 
Микола Сергійович

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі Указом 
Президента України молодшого 
сержанта Василя Маринича 
нагороджено орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно).

Представлений до відомчої 
нагороди МВС України.
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Народився в середині лютого 
1996 року в місті Одеса. Свій 
перший бойовий досвід Олек-
сандр (позивний – «Азов») 
отримав у 2014 році. Тоді він 
виконував службово-бойові 

завдання в складі БСП «Азов». На початку 
березня 2022 року мобілізувався до лав ба-
тальйону оперативного призначення імені 
Героя України генерал-майора Сергія Куль-
чицького. Брав участь у боях на сході нашої 
держави.

23 травня, перебуваючи на позиції поблизу 
населеного пункту Яковлівка Луганської облас-
ті, солдат Новосельський у складі групи розвід-
ки потрапив у засідку супротивника. Розпочав-
ся бій. Після опівдня група прикриття вступила 
в контакт та намагалася подавити вогнем су-
противника, прикриваючи військовослужбов-
ців батальйону «Донбас», які здійснювали так-
тичний відхід. 

Близько 13:00 солдат Новосельський отри-
мав кульове поранення в руку, а о 13:10 він от-
римав друге поранення в спину. Йому надали 
допомогу та почали тягнути в бік українських 
позицій. В передовій групі розвідки залишили-
ся чотири бійці: «Сократ», «Азов», «Фін» та ще 
один боєць батальйону Донбас. Після надання 
йому медичної допомоги Олександр зміг вести 
бій та пересуватися. Ворог мав значну перева-
гу в людях та озброєнні, почав обходити групу 
прикриття з флангів. Лежачи Олександр пода-
вив її вогнем.

О 13:30 його побратим головний сержант Фі-
нашин отримав поранення в руку (травматична 
ампутація пальця). Коли той сам собі надавав 
допомогу, отримав інші численні вогнепальні 
поранення лівої руки. «Сократ» та солдат Ново-
сельський надали головному сержанту медич-
ну допомогу та продовжували вести бій і тягну-
ти сильно пораненого побратима в напрямку 
своїх позицій. Згодом Новосельський повторно 
перев’язав колезі турнікет. 

Бій тривав декілька годин. У тому бою за-
гинув побратим «Сократ». У групи прикриття 
закінчилися набої, ворог обійшов її з флангів, 
почала працювати ворожа артилерія і група 
прикриття відійшла. Група розвідки залиши-
лась сама. 

Олександр Новосельський відтягнув «Фіна» 
до дороги, залишив його, щоб розвідати ситу-
ацію за дорогою, але через втрату крові та зне-
воднення втратив свідомість. Коли він прийшов 
до тями і повернувся на місце, де залишався 
головний сержант Фінашин, його там не було. 
Солдат Новосельський чув наближення ворога, 
то ж прийняв рішення рухатися далі. 

Вже десь о 20:00 він вибрався на дорогу, де 
його знайшли військовослужбовці 8 полку спе-
ціального призначення.

Виводячи підрозділ з-під арти-
лерійського обстрілу на більш 
вигідні позиції сержант Орда-
тій натрапив на засідку ворога. 
У бою він знищив двох окупан-
тів. Отримав кілька поранень, 
попри те вміло керував діями 

підрозділу і зміг зберегти життя своїх по-
братимів. 

Антон Ордатій народився у селі Довжок Ям-
пільського району Вінницької області.  Проти 
росіян йому доводиться воювати не вперше. 
Ще у 2014 та 2015 роках він залучався до вико-
нання службово-бойових завдань у районі про-
ведення Антитерористичної операції на сході 
України. Проходить службу у 40-му полку імені 
полковника Данила Нечая Національної гвардії 
України. 

З лютого 2022 року до цього часу бере ак-
тивну участь у виконанні службово-бойових 
завдань у районі проведення Операції об’єдна-
них сил. Обіймає посаду командира відділення 
взводу на бронетранспортерах.  

В один із найзапекліших днів на фронті його 
підрозділ утримував позиції у селі Солодке, що 
на Донеччині. Ворог міцно закріпився у сусід-
ньому селі й почав обстрілювати наших воїнів 
із мінометів, артилерії та наносити авіаудари. 
Попри щільність вогню, бійці Нацгвардії вправ-
но утримували займаний рубіж та зупинили 
противника.  

У одному з боїв, коли сили окупантів поча-
ли значно переважати українських захисни-
ків, зведений підрозділ Антона змушений був 
відійти та зайняти більш вигідну позицію для 
подальшого ведення оборонних дій. Для збе-
реження життя особового складу він самотужки 
почав виводити своїх підлеглих. 

Тоді його підрозділ наткнувся на групу про-
тивника. Гвардієць розповідає як впав, почав 
повзти на спині та подавляти ворога вогнем. 
Був поранений у ліве стегно, нога заніміла, те 
що влучили у грудну клітину, навіть не відчу-
вав. В той момент думав лише, як знищити во-
рога. Спочатку ліквідував одного, його було по-
ранено в плече, згодом ще одного. Коли Антон 
здійснював перезарядження, його було пора-
нено з підствольного гранатомета. У тому кон-
такті боєць отримав контузію. Попри те, Антон 
Ордатій зумів зберегти життя своїх побратимів, 
внаслідок чого отримав тяжкі вогнепальні по-
ранення. 

Гвардієць пережив п’ять операцій. І хоч він 
не називає себе героєм, але впевнений, що 
найцінніше, що міг тоді зробити – зберегти жит-
тя своїм підлеглим. 

• Солдат.
• Старший водій роти оперативного 

призначення (насправді 
кулеметник).

НОВОСЕЛЬСЬКИЙ 
Олександр Вадимович

• Сержант.
• Командир  відділення взводу на 

бронетранспортерах.

ОРДАТІЙ  
Антон Романович

За героїзм і мужність виявлені 
під час виконання бойових 
завдань сержант Антон Ордатій  
нагороджений відзнакою 
Національної гвардії 
України – нагрудним знаком 
«За доблесну службу».

За особисту мужність і 
самовідданість, виявлені у захисті 
державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, 
зразкове виконання службового 
обов’язку Указом Президента 
України № 548/2022 Олександра 
Новосельського нагороджено 
орденом «За мужність» III ступеня. 
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В ході наступу знищив бойову 
броньовану машину «Тигр» 
та не допустив прориву про-
тивника через рубіж оборони. 
Через кілька тижнів, обороня-
ючи позиції, підкрався до во-
рожого танка противника та 

пострілом із РПГ-1 пошкодив поворотний 
механізм башти танка, що надало можли-
вість особовому складу вийти з-під шкваль-
ного вогню та організувати евакуацію пора-
нених.

Олександр Охрімовський народився у селі 
Гулі Барського району Вінницької області. Слу-
жив у ЗСУ. У 2015 році звільнився і вже на по-
чатку повномасштабного вторгнення мобілізу-
вався на військову службу до 40-го полку імені 
полковника Данила Нечая Національної гвардії 
України.

24 березня 2022 року під час несення служ-
би поблизу населеного пункту Новобахмутівка 
Донецької області разом зі своїм підрозділом 
Олександр замаскував свої позиції та очікував 
появи окупантів. За розвідданими в цьому на-
прямку повинні були підійти резервні ворожі 
сили чисельністю до взводу. Проте у напрямку 
блокпоста висунулись чотири одиниці броне-
техніки, з яких 2 – самохідні артилерійські уста-
новки та 2 – реактивні системи залпового вогню 
«Град». Чисельність ворожих бійців складала до 
2-ох рот. Незважаючи на 5-кратну перевагу у 
живій силі українські захисники вступили в бій.

Сержант Охрімовський із побратимами ге-
роїчно тримали зайняті позиції. Після влучної 
роботи артилерії, наші підрозділи сміливо пе-
рейшли у контрнаступ та змусили противника 
відступити. У тому бою Олександр особисто 
знищив ББМ «Тигр» та не допустив прориву 
противника через рубіж оборони.

6 квітня 2022 року поблизу населеного пунк-
ту Солодке Донецької області нацгвардієць 
вміло, використовуючи нерівності місцевості, 
підкрався до ворожого танка противника та 
влучним пострілом із РПГ-1 пошкодив поворот-
ний механізм башти танка, що надало можли-
вість особовому складу вийти з-під шквального 
вогню та організувати евакуацію поранених.

Перебуваючи під обстрілом ворога та попри 
смертельну небезпеку, молодший командир 
вміло скоригував вогонь артилерії Збройних 
сил України, внаслідок чого було знищено гру-
пу піхоти на БМП і один танк противника. Також 
Олександр витягнув з-під завалів 2-х поранених 
та одного загиблого побратима.

Сержант Панчук разом зі своїм 
підрозділом тримала оборону 
міст Сєвєродонецьк та Рубіжне, 
уміло керувала діями особово-
го складу в боях з регулярними 
військами рф та з підрозділами 
кадирівців. У ході одного з боїв 

під гранатометним обстрілом врятувала 
життя двом своїм підлеглим. 

Альона Панчук народилась у листопаді 
1992 року. З дитинства вона хотіла потрапити 
на військову службу. Довго йшла до своєї мрії. 
Війна для неї почалася не 24 лютого, а ще 8 ро-
ків тому. Напад на Україну під слоганом «русс-
кого міра» і весь терор та розруху, що він ніс, 
мобілізував дівчину.  З 2014 року почала за-
йматися волонтерством, тоді лише допомагала 
військовим. А уже в 2019 р. пішла служити за 
контрактом у 4-ту бригаду оперативного при-
значення імені Героя України сержанта Сергія 
Михальчука Національної гвардії України. 

Позивний у дівчини «Джейн». Вона та її під-
розділ з перших днів повномасштабного втор-
гнення рф брали участь в обороні українських 
міст. Серед них пекельні Сєвєродонецьк та Ру-
біжне. Сьогодні «Джейн» – командир відділення 
на фронті. Її чоловік теж виконує завдання на 
іншій ділянці «нуля». 

Саме у Рубіжному почалися найскладніші 
для неї бої. Там уже масово працювала ворожа 
артилерія. Там і почались прямі контакти з во-
рогом коли між сторонами було всього 30 ме-
трів. В одному з боїв, у її позицію влучив снаряд 
та сильно поранив її побратима. «Джейн» ра-
зом з її підлеглим, що має позивний «Аркус», ви-
тягли військовослужбовця з-під обстрілу. Коли 
Альона надавала побратиму першу домедичну 
допомогу, біля неї розірвався снаряд з РПГ та 
уламками поранив «Аркуса». Джейн витягла 
обох своїх підлеглих з поля бою.

Бої́ за місто Рубіжне у Луганській області за 
інтенсивністю не поступалися Сєвєродонецьку 
чи Маріуполю. Щоб зрозуміти масштаби боїв – 
«промислове місто зруйновано вщент, вцілілих 
будівель немає, багато будівель відновити не-
можливо.

На війні знаходиться і чоловік Альони. Він 
також боєць Нацгвардії, який виконує завдання 
у Бригаді швидкого реагування. 

Сьогодні сержант Альона Панчук продовжує 
захищати українську землю на передових пози-
ціях російсько-української війни. Вона каже, що 
все що вона робить – це для того щоб залиши-
тись живим і мати щасливе майбутнє. 

• Сержант.
• Командир  відділення взводу 

оперативного призначення.

ОХРІМОВСЬКИЙ 
Олександр Леонідович

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі Указом 
Президента України сержант 
Олександр Охрімовський 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

• Сержант.
• Командирка відділення піхоти.

ПАНЧУК  
Альона Павлівна

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі Указом 
Президента України сержанта 
Альону Панчук нагороджено 
орденом «За мужність» III ступеня.
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Відбиваючи атаку ворога, сол-
дат Тіхонков уразив близько 
трьох окупантів та врятував 
двох поранених військово-
службовців полку оперативно-
го призначення НГУ. Під вог-
нем мінометів Нацгвардієць 

отримав акубаротравму, але продовжив 
оборону, не даючи ворогу змоги просунути-
сь. Завдяки спільним діям підрозділу було 
зірвано просування ворога.

Ярослав Тіхонков народився в середині серп-
ня 2002 року. Родом хлопець із міста Борислава 
Львівської області. До війни закінчив медичний 
коледж, де здобув спеціальність фельдшера.  
Військову службу почав проходити у 2021 році. 
З першого дня повномасштабного вторгнення 
доєднався до оборони своєї батьківщини. Сьо-
годні Ярослав служить у 23-й окремій бригаді 
охорони громадського порядку «Хортиця» На-
ціональної гвардії України.

30 квітня 2022 року Тіхонков виконував 
бойові завдання на Запорізькому напрямку. 
Завдяки розвідувальним даним українськими 
військовими було виявлено скупчення ворога 
біля населеного пункту Ольгинське під Гуляй-
полем Запорізької області. Отримавши бойове 
завдання, нацгвардієць разом з особовим скла-
дом свого підрозділу зайняв оборону. При на-
ближенні ворога гвардійці відкрили вогонь по 
противнику, змусивши його зупинити наступ. 
Після невдалої спроби прориву, ворог розпо-
чав артилерійський та мінометний обстріли, 
чим змусив гвардійців відійти до укриття. Бійці 
зайняли запасні позиції. 

Під час чергової спроби наступу противника, 
гвардійці вмілими  діями зуміли відбити атаку 
та зупинити просування підрозділів російської 
федерації. У цьому бою солдат Тіхонков уразив 
близько трьох окупантів та врятував двох пора-
нених військовослужбовців 9 полку оператив-
ного призначення НГУ. 

Отримавши гідний бій, ворог в черговий раз 
здійснив мінометний обстріл українських пози-
цій. Під вогнем мінометів солдат Тіхонков отри-
мав акубаротравму внаслідок контузії та струсу 
головного мозку. Попри це, разом із побрати-
мами він продовжив боротись із ворогом, не 
даючи йому змоги ні на крок просунутись упе-
ред. Завдяки спільним діям особового складу 
було зірвано просування ворога.

Після контузії на лікарняному ліжку провів 
майже місяць. Сьогодні почуває себе добре. 
Хлопець мріє про кар’єру медика після перемо-
ги України у цій війні.

Під час кругової оборони 
блокпосту, позиції зведеного 
підрозділу НГУ та ЗСУ окупанти 
обстріляли з «Градів», у резуль-
таті чого було поранено особо-
вий склад. Владислав, швидко 
зорієнтувавшись, під обстрі-

лом надав медичну допомогу трьом побра-
тимам, чим врятував їхні життя. 

Народився 17 серпня 1998 року в м. Дніпро. 
До лав Нацгвардії прибув на другий день пов-
номасштабного вторгнення рф. Його направи-
ли проходити службу до 2-ї окремої Галицької 
бригади Нацгвардії. Там він обіймав посаду 
стрільця.

Солдат Владислав Філатов брав активну 
участь у виконанні службово-бойових завдань 
у складі батальйонної групи Західного опера-
тивно-територіального об’єднання угрупуван-
ня НГУ в ОТУ «Схід». 

26 квітня 2022 року, близько 9:30, підрозділ 
Владислава піддався ворожому обстрілу з сис-
тем залпового вогню «Град», артилерії та тан-
ків. Бійці зайняли кругову оборону блокпосту, 
який знаходився поблизу населеного пункту 
Новобахмутівка Донецької області.

Перебуваючи неподалік спостережного 
пункту, солдат Філатов ще під обстрілами почув 
стогін поранених побратимів. Не гаючи часу, 
він закликав на допомогу військовослужбовців, 
які ще знаходилися в укриттях, а сам побіг до 
спостережного пункту, де виявив трьох поране-
них побратимів. Миттєво оцінивши обстановку, 
Владислав почав надавати первинну медичну 
допомогу у послідовності відповідно до ступе-
нів важкості поранень. У одного з нацгвардій-
ців відірвало ногу, інші двоє бійців Збройних 
сил України отримали уламкові поранення різ-
ного ступеня важкості. 

На момент прибуття допомоги, солдат Фі-
латов вже надавав невідкладну медичну допо-
могу третьому військовослужбовцю і, ризику-
ючи власним життям, допоміг залишити йому 
спостережний пункт, який залишався в зоні 
ураження противником. Щойно військовослуж-
бовці евакуювали поранених із спостережного 
пункту, ворожим артилерійським вогнем згада-
ний спостережний пункт був знищений повні-
стю.

У результаті рішучих і вмілих дій Владислава 
вдалося запобігти критичній втраті крові бій-
ців, а завдяки своєчасним евакуаційним діям 
побратимів врятовано від загибелі.

• Солдат.
• Стрілець патрульного взводу.

• Солдат.
• Стрілець. 

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі Указом Президента 
України солдат Владислав Філатов 
нагороджений орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня.

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі Указом Президента 
України солдат Ярослав Тіхонков 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

ТІХОНКОВ  
Ярослав Сергійович

ФІЛАТОВ 
Владислав Сергійович
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У складі бойової групи стриму-
вав противника у ближньому 
бою. Отримав кілька тяжких  
поранень, дві доби виживав 
на полі бою, добираючись до 
своїх позицій. 

Дмитро народився наприкінці березня 
1994 року. Родом чоловік із Козятина, що на 
Вінниччині. Боєць має позивний «Фін». Має ве-
ликий бойовий досвід. З 2017 року виконував 
бойові завдання в районі проведення Антите-
рористичної операції на сході України в Доне-
цькій області в складі ротної групи батальйону 
оперативного призначення імені Героя Укра-
їни генерал-майора Сергія Кульчицького. На 
початок повномасштабного вторгнення росій-
ської федерації вже виконував бойові завдання 
на сході нашої держави.

Підрозділ, в якому «Фін» проходив службу, 
отримав завдання вийти на зачистку ділян-
ки місцевості біля Попасної, точніше, поблизу 
Яковлівки, що неподалік Соледару. Гвардійці 
виконували завдання, як придані сили 128-ї 
окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.  Там 
група бійців мала зайняти висоту «205.8», де 
повинні були знаходитися дружні сили. Але вже 
о 12:35 перша група натрапила на російських 
військових. 

Близько 13:00 побратим «Фіна» солдат Но-
восельський отримав два кульових поранен-
ня. Дмитро разом з іншими бійцями надали 
йому медичну допомогу та продовжили бій. 
Через пів години запеклого бою Фінашин от-
римав вогнепальне поранення спочатку в руку 
(травматична ампутація пальця), а після цього 
і численні поранення в іншу руку. Побратими 
надали йому медичну допомогу, а група про-
довжила бій. Десь о 17 годині у групи закінчили-
ся боєприпаси після чого вони були вимушені 
відійти. Крім того, розпочався вогонь ворожої 
артилерії. Під час відходу група розділилася, 
а він втратив свідомість. В проміжку під вечір 
«Фін» прийшов до тями, знайшов воду у калюжі 
на узбіччі. Частково відновив свої сили та по-
чав шукати когось із своїх, але не знайшов. З 
численними пораненнями рук він тримався 
майже дві доби під палючим сонцем та холод-
ними ночами. Його жага до життя перемогла! 

25 травня його знайшли бійці 80-ї бригади, 
надали йому допомогу та евакуювали. Дмитро 
повернувся додому, пройшов лікування та реа-
білітацію в Києві. 

Під ворожими обстрілами до-
ставляв побратимам життєво 
необхідну провізію і боєприпа-
си. Завдяки його професіоналіз-
му та злагодженим діям, наші 
воїни могли вдало вести бій, не 
задумуючись про забезпечення.

Олексій народився наприкінці березня 
1999 року в селі Грузьке Гайсинського району 
Вінницької області. У 2020 році він вступив на 
службу до лав Національної гвардії України. Був 
направлений проходити строкову службу у 8-му 
полку оперативного призначення імені Івана 
Богуна. З перших днів повномасштабного втор-
гнення й до нині хлопець продовжує боронити  
рідну землю. 

Олексій – водій. В перший час війни, його 
гвардійський підрозділ був направлений на 
Київщину, де точилися запеклі бої за прилеглі 
до столиці райони. Під час виконання бойових 
завдань солдат Царенко, як і його побратими, 
робив все, щоб вибити росіян з української зем-
лі та знищити його. Техніка гвардійця неодно-
разово потрапляла під ворожі обстріли, проте 
він вчасно та швидко доставляв провізію та бо-
єприпаси підрозділу. 

Як розповідає сам боєць, завдань було ба-
гато та з постійним ризиком для життя. Водій 
доставляв своїм побратимам життєво необхід-
ні  вантажі і вдень, і вночі, і під ворожими міно-
метними обстрілами.  Працювати доводилося 
швидко і непомітно.

Як зазначає сам нацгвардієць, страх швидко 
минає, коли ти розумієш, що твоя швидкість та 
оперативність може врятувати побратимів й 
дасть змогу краще знищувати ворога.

Завдяки професіоналізму та злагодженим 
діям таких захисників, наші воїни можуть вдало 
вести бій, не задумуючись про забезпечення. 
Війна без тилової підтримки – неможлива.

Завдяки професіоналізму та оперативності 
Олексія під час виконання завдань, його побра-
тими були забезпечені усім необхідним і росій-
ських окупантів на Київському напрямку було 
вибито з території України.

Після боїв на Київщині Олексій продовжив 
виконувати завдання у складі своєї військової 
частини. Він переконаний, що бійці, які забез-
печують постачання до передових позицій – 
надійний фундамент боєздатності країни. 

• Головний сержант.
• Cнайпер 1-ої категорії 1 відділення 

взводу снайперів.

ФІНАШИН 
Дмитро Русланович

• Солдат.
• Водій.

ЦАРЕНКО 
Олексій Михайлович

Представлений до відомчої 
нагороди МВС України.

Представлений до державної 
нагороди.
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Під час дій у складі зведеної 
групи прикордонної коменда-
тури швидкого реагування на-
магався врятувати пораненого 
командира під час бою.

За час військової служби в 
3-му прикордонному загоні Дер-

жавної прикордонної служби України на посаді 
старшого офіцера відділу організації прикор-
донної служби штабу офіцер доклав значних зу-
силь для забезпечення високого рівня бойової 
підготовленості особового складу загону. 

У період з 24.02.2022 р. по 06.03.2022 р. офі-
цер у складі зведеної групи прикордонної ко-
мендатури швидкого реагування «Новопсков» 
спільно з підрозділами Збройних сил України 
виконував військовий обов’язок у районі бойо-
вих дій – прикордоння Луганської області (міста 
Старобільськ та Кремінна).

06.03.2022 р. під час виконання бойового 
завдання на південно-східній околиці насе-
леного пункту Житлівка підполковник Віталій 
Власенко у складі зведеної групи від прикор-
донної комендатури швидкого реагування 
«Новопсков», на чолі з полковником Романом 
Гахом, висунувся в район залізничної колії з 
метою блокування просування військ про-
тивника. Підрозділ прикордонників першим 
прийняв бій. Утримання оборони на визначе-
ному рубежі проводилося під щільним зосе-
редженим вогнем противника зі стрілецької 
крупнокаліберної зброї та мінометів. Ворог за 
будь-яку ціну намагався прорвати бойові по-
рядки підрозділів Сил оборони України. І через 
свою слабкість і неможливість просуватися, ро-
сіяни відкривали все більш щільний вогонь по 
позиціях українських захисників. Підполковник 
Віталій Власенко пліч-о-пліч з побратимами 
протягом шести годин активно відбивав наступ 
ворога та утримував визначений рубіж.

Під час чергового обстрілу полковник Роман 
Гах отримав важкі поранення, а підполковник 
Віталій Власенко та лейтенант Олег Плясуля 
одразу намагалися відтягнути офіцера в укрит-
тя, але саме в цей момент окупанти знову роз-
почали мінометний обстріл позицій оборони. 
Одна з мін розірвалася в безпосередній близь-
кості від вже пораненого полковника Романа 
Гаха та підполковника Віталія Власенка. Внас-
лідок щільного вогню противника подальші 
спроби підійти до місця знаходження прикор-
донників були марними. Зведена група змуше-
но відступила на запасний рубіж. 

• Підполковник.
• Старший офіцер відділу організації 

прикордонної служби штабу 3-го 
прикордонного загону Державної 
прикордонної служби України.

ВЛАСЕНКО 
Віталій Миколайович
24.01.1973 – 06.03.2022

• Старший лейтенант.
• Заступник начальника відділу 

прикордонної служби «Велика 
Писарівка» з персоналу                         
5 прикордонного загону.

ВОЛИНКО 
Артем Юрійович

За мужність і героїзм, виявлені в 
захисті державного суверенітету й 
територіальної цілісності України, 
Указом Президента України 
підполковника Власенка Віталія 
Миколайовича нагороджено 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно).

За особисту мужність і самовідданість, 
виявлені під час виконання 
завдань з охорони та оборони 
державного кордону України, 
офіцер нагороджений відомчою 
заохочувальною відзнакою – 
нагрудним знаком «За мужність 
в охороні державного кордону».

24 лютого разом із побрати-
мами першим прийняв бій з 
російськими загарбниками на 
Сумщині. 

Артем продовжувач прикор-
донної династії. Народився і виріс 

на Сумщині. В 2015 році закінчив Державний лі-
цей-інтернат із посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» ім. І.Г. Хари-
тоненка, у 2020 році – Національну академію 
Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького. Службу розпочав у 
прикордонних підрозділах 5 прикордонного 
загону.

Прикордонний підрозділ – відділ «Велика 
Писарівка» 24 лютого першим прийняв бій з 
окупантами на Сумщині.

Вночі 24 лютого він спостерігав за ділянкою 
кордону на Великій Писарівці, яка першою ста-
ла до бою під час підступного вторгнення росії 
в Україну.

Офіцер розповідає, що о 4:30 пункт пропус-
ку почали «накривати» стрілецькою зброєю, 
гранатометами. Водночас із росії стала руха-
тися велика колона ворожої техніки. Там були 
БРДМи, УАЗи та інші бойові машини без відпо-
відних знаків розрізнення та надписів.

Прикордонники одразу прийняли бій. Він 
був складним. Зважаючи на темний час доби, 
важко було оцінити скільки ворогів і з якою ме-
тою вони здійснюють обстріл українських по-
зицій. Утім, коли стало відомо, що обстрілу під-
далися прикордонні підрозділи по всій ділянці 
кордону, стало зрозуміло – відбувається повно-
масштабне вторгнення російських збройних 
сил в Україну. Прикордонникам довелося відій-
ти для з’єднання з іншими силами підрозділу, 
щоб зайняти оборону у визначеному районі та, 
щонайголовніше – зберегти особовий склад.

1 березня передова група прикордонників 
спільно з підрозділами Збройних сил Украї-
ни повернулася на лінію державного кордону 
України на ділянці відповідальності підрозділу 
«Велика Писарівка». Досить потужною була до-
помога місцевого населення. Люди інформува-
ли про місце знаходження російських солдат та 
про місця підбитої ворожої техніки.

Коли прикордонники разом із бійцями ЗСУ 
зайшли у Велику Писарівку, ворог вже відійшов 
на територію рф, однак під час відходу підступ-
но піддавав селище обстрілам.

В умовах бойових дій важливою є злагодже-
ність між усіма службами й силовими структу-
рами. Саме так і діють прикордонники разом із 
побратимами Сил оборони.
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У складі підрозділу зупинив 
спробу переправи ворога че-
рез канал Дніпро–Донбас.  

Іван Волочій народився і виріс 
в Тернопільській області. Зі стар-
ших класів хлопець мріяв про 

навчання в Національній академії ДПСУ, адже 
його старший брат вже був курсантом-при-
кордонником. Мрія юнака здійснилися, і в 
2016 році він вдягнув зелений кашкет і погони 
лейтенанта. 

Спочатку офіцер проходив службу в Північ-
ному регіональному управлінні. Та в 2018 році 
офіцерська доля привела його до зони прове-
дення Операції об’єднаних сил, де він став на 
захист Батьківщини у складі одного з підрозді-
лів на Донеччині. 

Повномасштабне вторгнення ворога Іван зу-
стрів на лінії розмежування біля Мар’їнки. Потім 
група військовослужбовців під командуванням 
Івана відправилась на посилення підрозділів 
ЗСУ на іншому напрямку. 

7 березня захисники України зупинили про-
сування ворога біля села Грушеваха, що на Хар-
ківщині. 

Колона окупантів, яка сунула вглиб Украї-
ни, під час спроби переправитися через канал 
Дніпро–Донбас отримала жорсткий опір. Рух 
російських окупантів стримувала мобільна гру-
па прикордонників на чолі з капітаном Іваном 
Волочієм спільно з підрозділами Збройних сил 
України. Захисники України завдали масовано-
го ураження з усіх видів зброї по загарбниках.  

Молодий офіцер грамотно та професійно ке-
рував діями підлеглих у бою, з метою нанесен-
ня максимальних втрат ворогові і збереження 
при цьому здоров’я та життя підпорядкованих 
йому бійців мобільної групи.  

Злагоджені та професійні дії українських вої-
нів під час маневреної оборони дали гідний ре-
зультат. Війська ворога зазнали значних втрат 
в живій силі та техніці, а подальше просування 
противника стало неможливим. 

На жаль, під час запеклого бою командир 
мобільної групи прикордонників – капітан Іван 
Волочій  отримав смертельне поранення внас-
лідок розриву танкового уламково-фугасного 
снаряду окупантів. 

Активно прикривав вогнем по-
братимів із прикордонного під-
розділу під час вуличних боїв у 
Мар’янці. 

Руслан народився і виріс в Чер-
каській області. На момент пов-

номасштабного збройного вторгнення рф на 
територію України головний сержант Руслан 
Гаркуша вже понад п’ять років присвятив слу-
жінню Батьківщині в лавах Державної прикор-
донної служби. 

Молодий чоловік  проходив службу в одно-
му з прикордонних підрозділів на сході країни, 
де опікувався організацією і забезпеченням 
безперебійного зв’язку. У прикордонних під-
розділах це досить важливий аспект всебічно-
го забезпечення службово-бойової діяльності. 
Та раптом ситуація на ділянці відповідальності 
відділу склалася так, що абсолютно всі військо-
вослужбовці взяли безпосередню участь у бо-
йових діях.  

Руслан не злякався труднощів. Він сміливо 
йшов у бій, особистим прикладом мотивуючи 
побратимів на виконання бойових завдань. 
Колеги Руслана згадують, що не очікували від 
доволі молодого хлопця такої сміливості та са-
мовідданості.

21 березня група прикордонників спільно 
з військовослужбовцями ЗСУ вели в Мар’їнці 
вуличні бої з окупантами. Ворог використову-
вав танки, реактивну та ствольну артилерію, 
аби оволодіти не великим, але дуже важли-
вим містечком Донеччини. Російські снаряди 
буквально рівняли із землею міську забудову, 
посеред якої тримали оборону українські воїни. 
В одному з бойових епізодів головний сержант 
Руслан Гаркуша прикривав дії прикордонного 
підрозділу вогнем, стримуючи просування во-
рога. В ході бою Руслан опинився в епіцентрі 
перестрілки, діяв чітко та мужньо, але загинув, 
як справжній воїн. 

Наказом Голови Державної прикордонної 
служби України від 12 квітня 2022 року Русла-
ну Євгеновичу Гаркуші присвоєно чергове вій-
ськове звання «штаб-сержант» (посмертно).

• Капітан. 
• Заступник начальника відділу 

прикордонної служби, командир 
мобільної групи. 

ВОЛОЧІЙ 
Іван Миколайович
20.06.1995 - 07.03.2022

Указом Президента України 
за особисту мужність і само-
віддані дії, виявлені у захисті 
державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі 
Івана Миколайовича Волочія 
нагороджено орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

• Молодший інспектор 
прикордонної служби 1 категорії 
другого відділення інспекторів 
прикордонної служби відділу 
прикордонної служби «Мар’їнка».

• Штаб-сержант.

ГАРКУША
Руслан Євгенович
16.07.1996 - 21.03.2022

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, прикордонника 
Указом Президента України від 
2 квітня 2022 року нагороджено 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно).
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На чолі зведеної групи прикор-
донної комендатури швидкого 
реагування «Новопсков» бло-
кував просування військ про-
тивника.

У 2014 році під час проходження 
служби в 25 прикордонному загоні Державної 
прикордонної служби України офіцер з почут-
тям високої відповідальності забезпечував про-
ведення антитерористичної операції в районі 
міста Лисичанськ. 

У період з 24.02.2022 р. по 06.03.2022 р. офі-
цер у складі зведеної групи прикордонної ко-
мендатури швидкого реагування «Новопсков» 
спільно з  підрозділами Збройних сил України 
виконував військовий обов’язок у районі бойо-
вих дій – прикордоння Луганської області (міста 
Старобільськ та Кремінна).

06.03.2022 р. під час виконання бойового 
завдання на південно-східній околиці населе-
ного пункту Житлівка, зведена група від при-
кордонної комендатури швидкого реагування 
«Новопсков» на чолі з полковником Романом 
Гахом висунулась в район залізничної колії 
з метою блокування просування військ про-
тивника. Підрозділ прикордонників першим 
став до бою. Утримання оборони на визначе-
ному рубежі, проводилося під щільним зосе-
редженим вогнем противника зі стрілецької, 
великокаліберної зброї та мінометів. Полков-
ник Роман Гах понад шість годин вміло керував 
зведеним прикордонним підрозділом та утри-
мував визначений рубіж. 

Проте внаслідок ворожої кулеметної черги 
Роман Васильович отримав важкі поранення. 
З метою надання допомоги побратими нама-
галися евакуювати офіцера в укриття, але саме 
в цей момент окупанти знову розпочали міно-
метний обстріл позицій оборони. Одна з мін 
розірвалася в безпосередній близькості до пол-
ковника Романа Гаха та підполковника Віталія 
Власенка. Через щільний вогонь противника 
подальші спроби підійти до місця знаходження 
офіцерів були марними. Зведена група змуше-
но відступила на запасний рубіж. 

Полковник Гах Роман своїм особистим при-
кладом стійкості та незламності надихав під-
леглий особовий склад на виконання бойових 
завдань.

ГАХ 
Роман Васильович
20.07.1984 - 06.03.2022

За мужність і героїзм, виявлені в 
захисті державного суверенітету 
й територіальної цілісності 
України, Указом Президента 
України полковника Гаха Романа 
Васильовича нагороджено 
орденом  Богдана Хмельницького 
ІІІ ступеня (посмертно).

• Майор.
• Начальник прикордонного 

оперативно-розшукового відділу з 
місцем дислокації в м. Очаків.

ДАЦЮК 
Микола Іванович

Указом Президента України за 
особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі майор Дацюк Микола 
Іванович нагороджений медаллю        
«За бездоганну службу» III ступеня.
Наказом Головнокомандувача 
Збройних сил України нагороджений 
нагрудним знаком «За заслуги перед 
Збройними силами України».

• Полковник.
• Заступник начальника                      

3 прикордонного загону 
Державної прикордонної служби 
України.

Вміло забезпечив евакуацію 
військовослужбовців Збройних 
сил України з тимчасово захо-
плених територій Миколаїв-
ської області.

Микола Іванович – досвідчений 
офіцер. Народився і виріс на Волині. З 2008 року 
обрав службу в Державній прикордонній службі 
і вирішив пов’язати своє майбутнє із захистом 
держави. В 2015 році закінчив Національну ака-
демію Державної прикордонної служби України 
імені Б. Хмельницького. Після випуску прохо-
див службу в оперативних підрозділах Держав-
ної прикордонної служби України. 

Нині майор Дацюк – начальник прикордон-
ного оперативно-розшукового відділу з місцем 
дислокації н.п. Очаків. Має беззаперечний ав-
торитет серед підлеглих та у керівників. Опера-
тивний підрозділ, який очолює Микола, завжди 
демонстрував високі результати в професійній 
підготовці..

З початком повномасштабних бойових дій 
він зі своїм побратимами одразу посилили під-
розділи ЗСУ та разом протистояли ворогу. У 
зв’язку зі збройною агресією російської федера-
ції офіцер з перших днів опинився в зоні бойо-
вих дій. 

9 березня оперативний підрозділ під коман-
дуванням Миколи разом із бійцями ЗСУ орга-
нізував вивід з-під вогню противника 15 бійців 
ЗСУ. Підрозділ майора Дацюка вміло здобували 
розвідувальну інформацію про переміщення 
сил противника з точним вказанням коорди-
нат, що дозволило армійцям нанести ефектив-
не вогневе ураження та знищити значну кіль-
кість сил ворога. 

14 березня забезпечив евакуацію 2 військо-
вослужбовців-жінок підрозділів Збройних сил 
України з тимчасово захоплених територій на 
Кінбурнській косі Очаківського району Микола-
ївської області. Прикордонники, використовую-
чи оперативні можливості та дружні стосунки з 
місцевим населенням, забезпечували своєчас-
не надходження розвідувальної інформації про 
дії сил противника та корегували нанесення 
ударів по ворогу підрозділами ЗСУ. 

24 березня офіцер забезпечив здобуття роз-
відувальної інформації та корегування дій ЗСУ, 
що дозволило знищити близько 10 одиниць 
бронетехніки ворога в колоні, що рухалась з 
н.п. Геройське Херсонської області в напрямку 
н.п. Василівка Миколаївської області. На рахун-
ку підрозділу, який очолює майор Дацюк, ще 
багато епізодів успішних дій, що сприяли на-
ближенню перемоги над ворогом.
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Керуючи бронеавтомобілем, 
неодноразово рятував життя 
своїх товаришів по службі. 

24 лютого 2022 року, з початку 
протистояння повномасштабно-
му вторгненню країни-агресора 

на територію України, Роман у складі об’єдна-
ного загону від 5 прикордонного загону вибув 
на ділянку відповідальності 105 прикордонно-
го загону для захисту і оборони міста Черніго-
ва. Головний сержант Дегтяренко впевнено та 
мужньо діяв у складі одного із зведених при-
кордонних підрозділів, виконував службово-бо-
йові завдання на блокпостах, проявляючи при 
цьому особисту ініціативу та відвагу. 

На початку повномасштабного вторгнення 
Чергігівщина раптом перетворилася на суціль-
ну передову. Військовослужбовці тримали обо-
рону під численними масованими артилерій-
ськими обстрілами ворога.

26 лютого 2022 року, під час виконання бо-
йового завдання в районі Киселівки, що на око-
лиці Чернігова, був залучений до виконання 
спільних із військовослужбовцями Збройних 
сил України розвідувальних завдань, з метою 
перевірки інформації щодо намірів противника 
розгорнути переправу через річку Мена.

Під час повернення до місця базування під-
розділу, склад групи натрапив на засідку дивер-
сійно-розвідувальної групи. Бойовий броньова-
ний автомобіль «Козак» під керуванням Романа 
Дегтяренка був атакований, потрапив під щіль-
ний гранатометний та кулеметний обстріли зі 
сторони противника і був пошкоджений. Лише 
завдяки сміливості водія, його професійності, 
стресостійкості та  здатності маневрувати, вда-
лося вивезти розвідувальну групу з-під ворожо-
го вогню.

2 березня 2022 року, після надходження ін-
формації про те, що група розвідки 1 танкової 
бригади Збройних сил України потрапила у за-
сідку і веде бій поблизу тієї ж таки Киселівки, го-
ловний сержант Дегтяренко отримав завдання 
евакуювати розвідників і вирушив у вказаному 
напрямку на бойовому броньованому автомо-
білі «Кугуар». Під час слідування до місця бою, 
екіпаж машини натрапив на танкову колону та 
вступив у бій з важкою технікою противника. 
Сили, звісно, були нерівні, але, завдяки водій-
ській майстерності та особистим здібностям 
Романа, атака противника була відбита, а група 
розвідки доставлена у розташування.

• Головний сержант.
• Інспектор прикордонної служби 

2 категорії – водій відділення 
інспекторів прикордонної 
служби. У складі підрозділу брав 
участь у міжнародних військових 
навчаннях «Rapid Trident-2019» та 
навчаннях в рамках JMTG-U.

ДЕГТЯРЕНКО 
Роман Миколайович

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі головного 
сержанта нагороджено орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

ЖИГАЛІН 
В’ячеслав                                
Володимирович

За особисту мужність 
і самовідданість, виявлені під час 
виконання завдань з охорони 
та оборони державного кордону 
України, нагороджений медаль
«За військову службу Україні».

• Майор.
• Начальник протитанкової 

прикордонної застави.

Організував ведення бою без 
втрат особового складу та зі 
знищенням ворожої бронетех-
ніки.

Медаль «За військову службу 
Україні» вручається лише тим, хто 

проявляє мужність, відвагу, самовіддані дії у 
захисті державних інтересів України. Утім, при-
кордонники свої мужні вчинки роблять не за-
для нагород, а за покликом душі та заради рід-
ної України.

За плечима майора Державної прикордон-
ної служби України В’ячеслава Жигаліна  10-річ-
ний досвід служби. Він, як і більшість прикор-
донників, 24 лютого, з початком вторгнення 
російських військ, став на захист рідної землі. 

Ранок того дня у прикордонних пунктах про-
пуску Сумської області розпочався по тривозі, 
адже з сусідньої країни у бік українських при-
кордонників почали летіти ракети та міни. Вже 
о четвертій ранку з боку російського населено-
го пункту тьоткіно по українському пункту про-
пуску на кордоні були зафіксовані перші при-
льоти ракет.

І вже першого ж дня війни з росією застава 
майора Жигаліна у взаємодії з одним із підроз-
ділів Збройних сил України вступила у бій з пе-
реважаючими силами противника на Сумщині.

Завдяки вміло організованій офіцером обо-
роні, у ході бою розрахунком СПГ прикордон-
ників було знищено ворожу бронетехніку: одну 
БМП та два БТР-и. Бій був швидкоплинним, але 
результативним. Завдяки вишколу прикор-
донників,  цілі вдалося вразити за мінімальну 
кількість часу і з найвищою ефективністю. Во-
рог так і не зрозумів, звідки його так прицільно 
знищують. Проте, обмежений простір не доз-
волив продовжувати бій. Тож прикордонники 
без втрат зі свого боку, згорнули озброєння та 
змінили дислокацію.  

На своїх позиціях прикордонники тримали 
оборону протягом двох місяців. Увесь час про-
тивник постійно їх обстрілював із «Градів», мі-
нометів, наносив авіаудари та скидав бомби. І 
лише завдяки вмілим діям В’ячеслава Жигаліна 
вдалося уникнути втрат серед особового складу 
та військової техніки. 

Побратими В’ячеслава Володимировича го-
ворять, що подібних ситуацій на війні було чи-
мало. І кожного разу майор Жигалін приймав 
правильні, хоч іноді й нестандартні рішення. 
Головне, кажуть, що його аналітичний розум, 
відчайдушність, відважність та безмежна любов 
до Батьківщини врятували не лише військових 
із ввіреного йому підрозділу, а й рідну землю.
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Від початку війни пройшов 
бойовий шлях через населені 
пункти Донеччини. Обороняв 
місто-герой Волноваха.

Підполковник Володимир 
Іваньков народився і виріс в мі-

сті Деражня, що на Хмельниччині. У 2007 році 
закінчив Національну академію Державної 
прикордонної служби України та продовжив 
військову службу на офіцерських посадах в 
прикордонних загонах Західного та Північного 
регіональних управлінь.

У 2018 році Володимир Олександрович при-
йняв рішення продовжити службу в районі 
проведення ООС. Враховуючи досвід служби в 
прикордонних підрозділах, офіцер був призна-
чений на посаду заступника коменданта при-
кордонної комендатури швидкого реагування 
Донецького прикордонного загону. 

24 лютого прикордонники разом із побрати-
мами із Сил оборони стали до бою з переважа-
ючими силами ворога. З перших хвилин втор-
гнення Володимир Олександрович став на чолі 
однієї зі зведених бойових груп прикордонної 
комендатури. 

Вранці 14 квітня на околиці села Благодат-
не Волноваського району Донецької області 
противник розпочав штурмові дії на позиції 
прикордонників. Піхота військ рф за підтримки 
бронетехніки просувалася з кількох напрямків. 
Противник зосередив по наших позиціях масо-
ваний вогонь артилерії та танків, здійснював 
групові авіаційні удари. Відбиваючи атаку во-
рога Володимир організував маневр протитан-
кового підрозділу та особисто очолив бій на 
напрямку головного удару противника. Влуч-
ний вогонь прикордонників завдав втрат оку-
пантам у живій силі та техніці. Використовуючи 
паузу, група під керівництвом підполковника 
Іванькова покращила тактичне положення та 
евакуювала поранених.

При цьому надвечір цього ж дня підполков-
ник Володимир Іваньков, ризикуючи життям, 
сів за кермо евакуаційного автомобіля і під об-
стрілом ворожих реактивних систем залпового 
вогню вивіз поранених. Доставивши поранених 
до місця тимчасового базування підрозділу, офі-
цер зібрав підкріплення та повернувся на поле 
бою, де продовжив керувати обороною на од-
ному із напрямків. До завершення дня 14 квітня 
всі атаки противника були відбиті, ворог, не ма-
ючи успіху, відійшов з великими втратами.

Учасник запеклих битв на Схо-
ді країни. Віддано боронить су-
веренітет України у найгострі-
ших боях.

Народився в місті Києві, дитинство 
провів у м. Кам’янці-Подільсько-

му. У 2000 році закінчив Національну академію 
прикордонних військ України та розпочав офі-
церський шлях у Березинському прикордонно-
му загоні Південного регіонального управління.

Проходив службу в Азово-Чорноморському 
регіональному управлінні та Сімферопольсько-
му прикордонному загоні. Там Іван вперше 
зіткнувся з «братнім народом» під час вторгнен-
ня російських «ввічливих людей» у Крим.

Після того, як офіцер разом із дружиною та 
донькою був вимушений залишити півострів, 
він продовжив службу в Херсонському прикор-
донному загоні. Згодом Іван очолював різні 
прикордонні підрозділи в зоні проведення Ан-
титерористичної операції.

Після невеликої перерви він повернувся вже 
до зони проведення Операції об’єднаних сил, 
де і зустрів широкомасштабне російське втор-
гнення, мужньо тримаючи рубежі на півдні До-
нецької області.

Волноваха, Степне, Ольгінка Ці та інші на-
селені пункти з важкими боями пройшов під-
розділ Івана. На цьому бойовому шляху при-
кордонники  знищили чимало росіян та їхньої 
ворожої техніки.

Підлеглі Івана кажуть, що він, як ніхто, заслу-
говує мати позивний «Перший», бо він довів це 
неодноразово.

«За ним ми готові піти куди завгодно!» – ка-
жуть бійці.

Це й не дивно, адже Іван неодноразово зі 
своїм підрозділом самовіддано приймав бій, 
особисто очолював бойові групи на позиціях у 
найгарячіших районах – Солодкого та Новоми-
хайлівки.

Указом Президента України за особисту 
мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної ці-
лісності України, вірність військовій присязі 
офіцер нагороджений медаллю «За військову 
службу Україні».

• Підполковник.
• Заступник коменданта 

прикордонної комендатури 
швидкого реагування з персоналу.

ІВАНЬКОВ 
Володимир 
Олександрович

Указом Президента України за 
особисту мужність і самовідданість, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, зразкове 
виконання службового обов’язку 
підполковник Володимир 
Олександрович  Іваньков 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

• Полковник.
• Командир прикордонного 

підрозділу.

ІВАН 
позивний «Перший» 

Указом Президента України 
«За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі» офіцер нагороджений 
медаллю «За військову службу 
Україні».
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Врятував життя трьох підлег-
лих, які потрапили під масова-
ний мінометний обстріл.

Майор Олег Кібель народив-
ся в Івано-Франківській області. 
В 2014 році закінчив Національ-

ну академію Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького. Такий 
життєвий вибір був не випадковим, а свідомим і 
виваженим, адже про суворі військові будні він 
знав не з розповідей, а був їх живою часткою.

За плечима  залишились наполегливі роки 
навчання в альма-матер.  Незабутніми та 
найяскравішими спогадами на все  подальше 
життя стали: присяга та отримання першого 
офіцерського звання. Ця подія здавалася такою 
недосяжною для курсанта новобранця, якому 
вперше в його житті перед строєм командир  
вручив  погони. Отримавши омріяне перше 
офіцерське звання прибув для проходження 
служби в підрозділ охорони кордону Півден-
ного регіонального управління. Вихований 
в патріотичному дусі, він  володів головними 
професійними рисами прикордонника такими, 
як честь, гідність, відповідальність за доручену 
справу.

Офіцер завжди був прикладом для насліду-
вання молодому поповненню прикордонників, 
передавав свій досвід, службові та бойові тра-
диції «зелених кашкетів» та дбав про належний 
побут підрозділу. Мабуть саме ці риси і щира 
віра в перемогу та світле майбутнє стали вирі-
шальними в житті Олега та його товаришів по 
службі, бо доля приготувала для них неабиякі 
випробування.

Відповідно до бойового розпорядження 
128 ГШБ майор Олег Кібель перебував у районі 
опорного ротного пункту, де і здійснював охо-
рону та оборону визначених рубежів.  

31 травня підрозділ потрапив під масований 
мінометний обстріл, під час якого було пора-
нено трьох військовослужбовців відділу. Не 
розгубившись у складній ситуації, враховуючи 
загрозу життю, Олег відреагував миттєво. Ор-
ганізувавши взаємодію з підрозділами Націо-
нальної гвардії України, в найкоротші терміни 
було проведено евакуацію тяжкопоранених то-
варишів та направлено їх на лікування.  Завдя-
ки умілим та професійним діям майора Кібеля, 
життя його підлеглих було врятоване. 

Майстерно керує прикордон-
ною заставою вогневої підтрим-
ки на північному кордоні нашої 
країни. У складі підрозділу збив 
винищувач-бомбардувальник 
Су-34 у небі над Черніговом.

Бойовий досвід Владислав отримав ще у 
2014 році у складі мотоманевреної групи під 
керівництвом Героя України генерал-майора 
Ігоря Момота. Тоді він служив на первинних по-
садах у ДПСУ, пройшов пекло боїв у прикордон-
ні. Тож його готовність продовжувати кадрову 
службу було виваженим та невипадковим. Піс-
ля подій 2014 року військовослужбовець при-
ймає рішення навчатися у Національній ака-
демії Державної прикордонної служби України, 
яку успішно закінчив, отримавши перше офі-
церське звання лейтенант. З 2019 р. по 2020 р. 
офіцер за власним бажанням перебував у зоні 
Операції об’єднаних сил. 

Повномасштабне вторгнення застав на 
українсько-білоруському кордоні разом із своїм 
підрозділом.

24 лютого ворожі дрони-камікадзе о чет-
вертій ранку атакували один із прикордонних 
підрозділів Чернігівщини. У перші хвилини се-
меро прикордонників, у тому числі і заступник 
командира підрозділу, отримали поранення 
різного ступеня. Вже тоді начальнику вогневої 
застави стало зрозуміло, що зенітна установка, 
яка перебувала на озброєнні підрозділу, має не-
впинно працювати по ворожих цілях, аби захи-
стити українське небо і землю. 

На початку березня 2022 року Чернігів чи не 
щоденно, а часом і двічі на добу бомбардува-
ли російські літаки. Били росіяни не вибірково, 
просто по житлових будинках, використовуючи 
авіаційні боєприпаси великої потужності. Внас-
лідок цих варварських бомбардувань десятка-
ми гинули мешканці міста.

5 березня, бойовий підрозділ під керівниц-
твом капітана Криволапа влучним вогнем із 
зенітної установки назавжди  «приземлив» ро-
сійський винищувач-бомбардувальник Су-34. 
Штурман ворожого літака загинув, намагаю-
чись катапультуватися. Як згодом стало відо-
мо, прізвище окупанта було Криволапов. Пілот 
приземлився та був заарештований правоохо-
ронцями. Від того дня ворожих літаків над Чер-
ніговом більше не чули.

• Майор.
• Заступник начальника 

відділу прикордонної служби 
«Приморськ» з персоналу.

КІБЕЛЬ 
Олег Ігорович

Указом Президента України від 
01.08.22 р. № 548/2022 майор Олег 
Кібель нагороджений медаллю 
«За військову службу Україні».

• Капітан.
• Командир прикордонного 

підрозділу.

КРИВОЛАП 
Владислав Олегович

Указом Президента України за 
особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі офіцер нагороджений 
медаллю «Захиснику Вітчизни».
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На бронеавтомобілі врятував 
багато життів побратимів та 
цивільних людей.

Роман Паламарчук разом із 
сотнями побратимів сміливо став 
до бою з російськими окупан-

тами у Київській, Чернігівській, Харківській та 
інших областях України – і все це під шаленим 
натиском нападників.

Бойовий шлях Романа розпочався в районі 
ЧАЕС, де мобільна група, у складі якої він пере-
бував, виконувала завдання зі знищення сил 
ворога та техніки, що значно сповільнювало 
темпи просування окупантів до Києва. Після 
виконання завдань і виходу із зони відчуження, 
бійці отримали новий бойовий наказ – достав-
ка боєкомплекту та провізії у Чернігів, який на 
той час був у частковому оточенні. Штаб-сер-
жант Паламарчук одним із перших подав свою 
кандидатуру на виконання цих нелегких за-
вдань. Роман добре пам’ятає ці маршрути під 
обстрілами, але всі завдання виконував спокій-
но і виважено. На зворотному шляху бійці заго-
ну евакуйовували із зони активних бойових дій 
цивільне населення Чернігівської та Київської 
областей. Далі Роман у складі зведеного при-
кордонного загону брав участь у боях за столи-
цю України. А наприкінці квітня, після закінчен-
ня активної фази боїв за Київ, він бере участь у 
визволенні Харківщини. 

Завдання були різними. Розвідка та дороз-
відка місцевості, бойові патрулі та надання до-
помоги місцевим, а головне – контрнаступаль-
на операція. В одному із боїв на підступах до 
Харкова бійцям припало нелегке і максималь-
но ризиковане завдання. Окупанти при відсту-
пі замінували шляхи і щільно прострілювали 
поле, яке було єдиним шляхом для просування 
бойової групи. Але треба було рухатись вперед. 
І рухатись швидко. Роман із непохитною відва-
гою, через мінне поле та під вогнем противни-
ка доставляв десант до точки спішування та 
контакту з противником, а на зворотному шля-
ху доставляв поранених до медиків. Завдяки рі-
шучим діям бійців загону було звільнено низку 
населених пунктів Харківщини, а штаб-сержант 
Паламарчук врятував багато життів побратимів 
та цивільного населення.

• Штаб-сержант.
• Інспектор прикордонної 

служби – водій 10 мобільного 
прикордонного загону Державної 
прикордонної служби України.

ПАЛАМАРЧУК 
Роман Миколайович

За особисту мужність, героїзм та 
відданість Українському народові 
28 липня, у День української 
державності, штаб-сержант Роман 
Паламарчук був нагороджений 
відзнакою Президента України 
«Хрест бойових заслуг».

• Майор.
• Начальник прикордонної застави 

прикордонної комендатури 
швидкого реагування.

РОЩУПКІН
Сергій Васильович

Указом Президента України 
«За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі» офіцер нагороджений 
медаллю «За військову службу 
Україні».

Прикордонний підрозділ під 
командуванням офіцера зни-
щив чотири вогневі точки про-
тивника, пошкодив п’ять оди-
ниць ворожого транспорту та 
завдав чималих втрат живій 
силі ворога.

Сергій досвідчений офіцер. Народився і ви-
ріс на Харківщині. В 1998 році закінчив Хар-
ківський інститут танкових військ і після цього 
кілька років проходив службу в танкових підроз-
ділах Збройних сил України. Потім доля склала-
ся так, що Сергій залишив службу у війську та на 
самому початку 2015 року був призваний за мо-
білізацією до лав ДПСУ. Майже одразу офіцер 
відправився до зони проведення Антитерорис-
тичної операції в один із відділів прикордонної 
служби на Донеччині. І з того часу проходив 
службу на лінії розмежування.

Нині Сергій – начальник прикордонної за-
стави прикордонної комендатури швидкого ре-
агування. Має беззаперечний авторитет серед 
підлеглих та повагу серед керівників. Прикор-
донна застава, яку очолює Сергій, завжди де-
монструвала високі результати у професійній 
підготовці. І це стало в нагоді з початком пов-
номасштабних бойових дій.

Прикордонники одразу посилили підрозділи 
ЗСУ та разом із побратимами зустріли ворога.

27 березня застава під командуванням Сер-
гія разом із бійцями ЗСУ дала бій загарбникам, 
які зайняли одне із селищ на межі Донецької та 
Харківської областей. Прикордонники вогнем 
зі станкових гранатометів знищили 4 вогневі 
точки противника, пошкодили п’ять одиниць 
ворожого транспорту та завдали чималих втрат 
живій силі росіян. Вогнем у відповідь окупанти 
змусили прикордонників змінити позиції. В ході 
бою група бійців укрилася в підвалі будівлі, яку 
невдовзі зруйнував артснаряд, заблокувавши 
прикордонникам вихід. Один воїн отримав по-
ранення, йому надали допомогу. Решта про-
бивали вихід з-під завалів, біля яких вибухали 
міни та снаряди. Розібравши завали для прохо-
ду та вирахувавши проміжки між ворожими об-
стрілами, прикордонники хутко евакуювалися. 
Серед перших винесли пораненого товариша. 
Після бою вночі Сергій разом із двома підлегли-
ми під самим носом у ворога винесли з недав-
нього поля бою ПТРК «Фагот».

Сергій не любить розповідати про себе та 
бойові дії, лише каже, що спочатку треба зро-
бити свою справу, а потім почесті́ Спокій, врів-
новаженість та впевненість у будь-якій ситуації 
передаються і підлеглим Сергія. Тому вони без 
вагань виконують під його керівництвом над-
складні завдання.
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Підрозділ під управлінням офі-
цера відбив атаку ворожої ДРГ.

Ярослав Стус народився в 
селі на Вінниччині 1995 року. У 
2016 році закінчив Національну 
академію Державної прикордон-

ної служби України імені Богдана Хмельницько-
го. Після закінчення навчання в Академії офіцер 
розпочав службу на Волині, де у прикордонних 
підрозділах опанував як первинні, так і керівні 
посади підрозділів охорони кордону. Колеги ха-
рактеризують Ярослава як мужнього, рішучого 
військовослужбовця надійного та відповідаль-
ного керівника.

Ярослав – керівник одного з підрозділів при-
кордонників, який у складі зведеного загону із 
Сумщини боронив Чернігів. Разом із побрати-
мами йому довелося прийняти бій із переважа-
ючими силами противника у перші ж дні війни 
рф проти України.

Користуючись значною перевагою у важ-
кому озброєнні, окупанти обрушили всю міць 
вогневого ураження на бойові порядки Сил 
оборони України. Прикордонники мужньо три-
мали рубежі під масованими артилерійськими 
обстрілами ворога на Чернігівщині. З’явилися 
перші поранені, які потребували негайної ме-
дичної допомоги. Розуміючи це, офіцер при-
йняв рішення про їхню евакуацію, а сам і ще з 
декількома прикордонниками залишився при-
кривати відхід групи.

Згодом, об’єднавшись із військовослужбов-
цями Збройних сил України, підлеглі капіта-
на Стуса вступили у бій з диверсійно-розвіду-
вальним підрозділом ворога. Бій тривав понад 
годину. Завдяки злагодженим діям та відвазі 
прикордонників та командирським здібностям 
Ярослава Стуса, атака окупантів була відбита. В 
цьому бою Ярослав отримав кульове та уламко-
ве поранення ноги, обох рук, а також уламкове 
поранення голови. Незважаючи на свій стан, 
мужній офіцер продовжував керувати підрозді-
лом до евакуації у медичний заклад.

Вже сьогодні, після лікування, капітан Ярос-
лав Стус знову у строю. Його відданість справі 
охорони державного кордону, особиста відпо-
відальність, цілеспрямованість та дисципліна 
стали для підлеглого особового складу прикла-
дом вірного служіння українському народові та 
інтересам держави.

• Капітан.
• Начальник відділення інспекторів 

прикордонної служби відділу 
прикордонної служби.

СТУС
Ярослав Іванович

• Старший лейтенант.
• Офіцер прикордонної комендатури 

швидкого реагування.

ТЕМІР
Федір Миколайович
28.11.1992 – 07.03.2022

Брав участь у бойових поряд-
ках Сил оборони у боях за Вол-
новаху. 

Лейтенант Федір Темір наро-
дився в місті Маріуполь 28 листо-
пада 1992 року. З початку бойо-

вих дій  він проходив службу в прикордонній 
комендатурі швидкого реагування «Новотро-
їцьке» на посаді заступника начальника при-
кордонної застави з персоналу. З початком 
повномасштабного вторгнення росії в Украї-
ну його підрозділ виконував бойове завдання 
щодо прикриття підступів до міста Волноваха 
від атак противника. 

Прикордонна комендатура з перших хви-
лин війни вела запеклий бій із ворогом, який 
за будь-яку ціну намагався прорвати бойові по-
рядки прикордонників на тактичну глибину.

7 березня ворог спробував прорвати обо-
рону підрозділу й завдавати ударів із двох на-
прямків одночасно, обійшовши прикордонні 
підрозділи з флангів.  Вправно маневруючи 
бойовими порядками, прикордонники змусили 
агресора зупинитися та відступити. Після не-
вдалої спроби оточення прикордонників ворог 
зазнав втрати в живій силі та техніці.

Протягом дня противник не полишав спроб 
наступати під прикриттям вогню артилерії і тан-
ків. У взаємодії з артилерійськими підрозділами 
Збройних сил України, прикордонники вико-
ристали БПЛА та нанесли вогневе ураження по 
ворожим підрозділам, знищивши 1 УРАЛ із боє-
припасами.

Під прикриттям артилерійських обстрілів 
розлючений ворог направив у район зіткнення 
диверсійні групи та бронетехніку. У запеклому 
бою, прикриваючи дії прикордонних підрозді-
лів вогнем,  лейтенант Федір Темір загинув від 
прямого  влучання танкового снаряду.

У пам’яті колег прикордонник назавжди за-
лишився енергійним, позитивним і надзвичай-
но відважним. Федір активно займався кросфі-
том, плаванням, греблею, стрільбою. Війна в 
мить обірвала шлях до великої кількості нових 
спортивних досягнень, нових перемог... Та Ге-
рой віддав своє життя задля найголовнішого – 
перемоги України у війні з окупантом.

Лейтенанту Федору Миколайовичу Теміру 
за проявлений героїзм, незламність та холод-
нокровність у прийнятті рішень присвоєно вій-
ськове звання «старший лейтенант» посмертно.

Указом Президента України за 
особисту мужність і самовідданість, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, зразкове 
виконання службового 
обов’язку Стус Ярослав Іванович 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.
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Підрозділ очолюваний офіце-
ром під час виходу на лінію 
державного кордону знищив 
російську систему раннього 
виявлення та моніторингу об-
становки АПТН «Гренадер».

Народився в селі Ярмолинецького району 
Хмельницької області 1987 року. У 2008 році 
закінчив Національну академію Державної 
прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького, у 2009 році – Хмельницький 
національний університет. У 2019 році в На-
ціональній академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького 
здобув вищий ступінь освіти – магістр.

У 2008–2020 роках проходив службу на різ-
них посадах у підрозділах охорони державного 
кордону 6, 11, 31 та 105 прикордонних загонів.

24 лютого, о 4:30, з території росії було здійс-
нено обстріли пунктів пропуску та місць дис-
локації прикордонних підрозділів на Сумщині, 
одним із перших був обстріляний пункт про-
пуску «Велика Писарівка». Уникаючи ворожих 
артилерійських обстрілів охоронці державних 
рубежів перемістилися у визначені райони та 
продовжили виконання завдань. 

А вже 1 березня передова група прикордон-
ників відділу «Велика Писарівка» спільно з під-
розділами 93-ї окремої механізованої бригади 
«Холодний Яр» Сухопутних військ Збройних сил 
України вийшла на лінію державного кордону 
України на Сумщині.

Відділ, який очолює Дмитро, одним із пер-
ших розпочав заходи з відновлення контролю 
за державним кордоном України.

Під час проведення розвідки місцевості під-
розділи 93 бригади Збройних сил України та 
прикордонники відділу прикордонної служби 
«Велика Писарівка» в районі населеного пункту 
Олександрівка вогнем БМП, ПТРК, РПГ знищи-
ли вщент ворожу систему раннього виявлення 
та моніторингу обстановки АПТН «Гренадер». 

За його плечима 18-річний досвід служби в 
ДПСУ, що допомагає діяти професійно, мудро 
і сміливо. Саме цьому підполковника навчали 
в прикордонній академії у далекому 2004 році. 
Тож той момент можна вважати відліком почат-
ку служби. За цей період було багато досвіду, на-
працювань, які й допомогли офіцерові діяти пра-
вильно та впевнено під час російської навали.

Очолив групу прикордонни-
ків, яка відбила прорив ДРГ 
противника на стратегічному 
напрямку оборони міста-героя 
Чернігів.

Сергій Тунда понад 15 років 
свого життя присвятив захисту державного 
кордону. У мирний час він виконував службові 
обов’язки у прикордонних нарядах, був фахів-
цем із прикордонного контролю та паспортної 
роботи і з перших хвилин повномасштабного 
вторгнення російського війська проявив не-
абияку мужність та героїзм. 

11 березня 2022 року, виконуючи завдання 
з оборони Чернігова, Сергій разом із побрати-
мами вступив у нерівний ближній бій із дивер-
сійно-розвідувальною групою противника, яка 
намагалася пройти лінію оборони непоміче-
ною. Кількість противника значно переважала 
кількість особового складу поста спостережен-
ня прикордонників. 

Окупанти застосовували стрілецьку зброю 
та гранати, але прикордонники виконали своє 
найголовніше на той момент завдання – не 
допустили прориву оборони та проникнення 
ворога в глибину бойових порядків, а саме такі 
моменти є переламними у будь-якій обороні мі-
ста. 

Лише завдяки сміливості та мужності, вмі-
лим та рішучим діям старшого групи штаб-сер-
жанта Тунди, прикордонники дали гідну відсіч 
та відбили наступ росіян. Противник відступив 
та поніс втрати. Таким чином доля напівоточе-
ного міста була врятована від цілком реальної 
загрози прориву диверсійної групи противни-
ка, яка могла гарантовано накоїти чимало лиха.

Сергія шанують друзі та поважають колеги 
за його легку вдачу та сміливість. Кожного дня 
прикордонник виконує свої завдання відпові-
дально та мужньо, особливо під час виходу на 
кордон в бойових умовах, адже знає, що від дій 
кожного військовослужбовця, залежить життя 
усієї команди.

Охорона державного кордону – це велика та 
складна щоденна праця, яка під силу не кожно-
му, але  Сергій із честю та гідністю виконує свій 
конституційний обов’язок вже багато років.

• Підполковник.
• Начальник відділу прикордонної 

служби.

ТРЕТЯК
Дмитро Анатолійович

За мужність і героїзм, проявлені 
під час відсічі збройної агресії, 
підполковника Дмитра Третяка 
нагороджено орденом Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня.

• Штаб-сержант.
• Інспектор прикордонної служби. 

ТУНДА 
Сергій Миколайович

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі Сергія Миколайовича Тунду 
нагороджено орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня.
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У складі підрозділу утримував 
позиції біля Мар’їнки. 

Віктор Ципящук народився 
і виріс на Волині. Життя із при-
кордонними військами чоловік 
пов’язав ще зі строкової служби. 

Потім підписав контракт і з того часу проходив 
службу в прикордонних підрозділах у Волин-
ській, Львівській, Житомирській та Сумській об-
ластях. 

Нині Віктор Миколайович - військовослуж-
бовець із 25-річним стажем. Із перших років 
нападу на Україну він протистоїть російським 
окупантам на Донеччині. 

Тут підрозділ під його командуванням зу-
стрів повномасштабне вторгнення російських 
військ та вступив із ворогом у запеклий бій. 

Оборонні споруди, які облаштували прикор-
донники на позиціях Мар’їнки, були практично 
нездоланні. Тому ворогу довелось тут поламати 
не один свій «залізний зуб». Два тижні оборони, 
безперервних боїв та атак. І результат – знище-
на бронетехніка росіян, новітній танк та десят-
ки окупантів у пеклі.  

Під час одного з боїв, два прикордонника 
отримали тяжкі уламкові поранення. Не вага-
ючись, штаб-сержант Віктор Ципящук провів 
дві евакуації побратимів із поля бою під безпе-
рервними артилерійськими та мінометними 
обстрілами, врятувавши життя пораненим. 

Нападникам довго не вдавалося зруйнувати 
укріплення прикордонників. Навіть під масова-
ними артилерійськими обстрілами, змінивши 
позиції, бійці продовжували вести бої. Під час 
одного з них Віктор отримав уламкове пора-
нення та був змушений відправитись до шпи-
талю. 

Штаб-сержант Віктор Ципящук своїм осо-
бистим прикладом патріотизму, мужності та 
незламності, холоднокровності при виконанні 
поставлених наказів, надихає як підлеглий осо-
бовий склад, так і товаришів по службі до вико-
нання бойових завдань. 

На думку штаб-сержанта, інтенсивність та 
жорстокість боїв зараз не йде ні в яке порівнян-
ня навіть із пекельною зимою 2014-2015 ро-
ків, але він повністю переконаний у Перемозі 
та рветься у свій підрозділ, аби продовжувати 
справу звільнення українських земель від за-
гарбників.

Керував прикордонним підроз-
ділом, який стримував ворога 
на Київському напрямку.

На підрозділ під керівництвом 
Володимира Шубравого поклада-
лися завдання з охорони і оборо-

ни ділянки державного кордону на Київщині.

Вранці 24 лютого під опорами мосту на трасі 
Мозир–Київ   пролунав потужний вибух. Разом 
із бетонним полотном у прірву полетіли ворожі 
танки з екіпажами.

Це був один із перших боїв на початку росій-
ського вторгнення. Завдяки прикордонникам 
та бійцям ЗСУ, наступ на Київ багатокілометро-
вої колони агресора зупинився на декілька го-
дин – критично важливих для оборони столиці.

Так, на окремій ділянці протистояння ро-
сійській навалі були зірвані плани окупантів 
вдертись на територію України  за кілька годин 
дістатися до Києва. Прикордонники та прикор-
донниці за підтримки побратимів зі Збройних 
сил України п’ять годин мужньо тримали обо-
рону ввіреної їм ділянки державного кордону.

Захисники України зупинили танки та БМП 
противника, які в основному складали ударний 
авангард. Після підриву мосту, плани окупантів 
на швидке просування на цій ділянці зруйнува-
лися повністю. Ворог втратив десятки одиниць 
живої сили і техніки. А Володимир Шубравий 
вивів на нові позиції живими і здоровими понад 
півтори сотні підлеглих, серед яких героїчно 
били загарбників і військовослужбовці-жінки, і 
строковики. Нині Володимир Володимирович 
та його підлеглі продовжують виконувати бо-
йові завдання 

За особисту мужність і самовіддані дії, ви-
явлені у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, вірність вій-
ськовій присязі Шубравого Володимира Воло-
димировича нагороджено орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня. 

За визначні заслуги в забезпеченні оборо-
ноздатності України, зміцнення національної 
безпеки, бездоганну військову службу, зразкове 
виконання військового обов’язку під час зброй-
ної агресії російської федерації проти України 
та виявлені при цьому високий професіона-
лізм, честь і доблесть полковника Шубравого 
нагороджено відзнакою Міністерства оборони 
України «Вогнепальна зброя».

• Штаб-сержант. 
• Командир прикордонного 

підрозділу.

ЦИПЯЩУК 
Віктор Миколайович

• Полковник.
• Керівник прикордонного 

підрозділу.

ШУБРАВИЙ  
Володимир 
Володимирович

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі Володимира Володимировича 
Шубравого нагороджено орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі Віктора 
Миколайовича Ципящука  
нагороджено медаллю 
«За військову службу Україні».
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Допоміг військовим знищити 
ворожі позиції та техніку. До 
окупантів «кордівець» підій-
шов фактично впритул. Понад 
добу боєць залишався на місці 
фактично нерухомим. Боєць 
визначив місце розташуван-

ня ворожих позицій, техніки та особового 
складу.

29-річний прикарпатський спецпризначень 
із позивним «Опер» – один із тих, хто звільняв 
Київщину, Сумщину та Харківщину від росій-
ських окупантів.

Війна для спецпризначенця почалася в 
2014 році. На  рахунку  бійця – не одна ротація 
і десятки успішних виїздів на бойові завдан-
ня. З першого дня широкомасштабного втор-
гнення росії на територію України, з 24 лютого 
2022 року, він був готовий зустрічати ворога, 
чекав наказу.  

«Кордівець» брав участь у зачистках на Київ-
щині. Ці зачистки відрізнялись від тих, що бійці 
проводили під час АТО. В Ірпені спочатку пра-
цювала артилерія, а вже потім йшли спецпри-
значенці. 

Разом з колегами «Опер» боронив Харківщи-
ну. Там втратив двох побратимів. 

«Опер» разом із побратимами допоміг вій-
ськовим знищити ворожі позиції та техніку. 
До окупантів «кордівець» підійшов фактично 
впритул. Понад добу боєць залишався на місці 
фактично нерухомим. Все для того, щоб зали-
шатися для ворогів та ворожих дронів непоміт-
ним. І йому це вдалося. Боєць визначив місце 
розташування ворожих позицій, техніки та осо-
бового складу.  Координати ворога оперативно 
передав військовим. Завдяки точному коригу-
ванню українська артилерія спрацювала «на 
відмінно». 

Пройшовши реабілітацію після контузії 
спецпризначенець готовий повернутися до 
зони бойових дій вже зараз. Каже, що знає за 
що б’ється: за свою землю і своїх дітей.

У складі зведеного загону роз-
міновував Київщину. Він разом 
із колегами, похоронною ко-
мандою та слідчо-оперативною 
групою щодня оглядали та ви-
возили до моргу близько двох 
десятків тіл. У перші дні Ігор із 

колегами збирали від 200 до 500 вибухоне-
безпечних предметів за добу. Він особисто 
виявив авіабомбу 60-х років, яка важила пів 
тонни. Вона не здетонувала й застрягла в 
будівлі, вивезти та знешкодити її – справа 
не для слабкодухих.

25 березня з метою оперативного розміну-
вання Київщини було сформовано зведений за-
гін і вже на наступний день Ігор прибув в Ірпінь. 
На той момент вулиці були вкриті тілами уби-
тих росіянами мирних мешканців. Вибухотехні-
ки ретельно оглядали тіла загиблих людей, бо 
навіть після смерті вони могли бути замінова-
ними. Майже тиждень Ігор Васьків разом із ко-
легами, похоронною командою та слідчо-опе-
ративною групою щодня оглядали та вивозили 
до моргу близько двох десятків тіл.

Довелося Ігорю працювати і з розмінуван-
ням залишених позицій росіянами. Вони боя-
лися, що будуть атаковані нашими Збройними 
силами, тому замінували все навколо себе. Там, 
де проживали «специ» з ворожих повітряно-де-
сантних військ, було встановлено ряд мін, які 
можуть «вистрибувати» з місця установки на ви-
соту до метра і здійснювати підрив на 360 гра-
дусів. Тож вибухотехнік розумів небезпеку.

Після зачистки Ірпеня Ігор Васьків працював 
у Гостомелі. Там було дуже багато техніки росі-
ян і, коли відбулися бої, боєприпаси, унаслідок 
детонації, були розкидані на великій терито-
рії. Наприклад, була колона з 5–10 автомобілів, 
згадує Ігор, у кожному автомобілі близько 200 
снарядів, кожен снаряд важить від 30 до 50 кг. 
Під’їхати до цієї колони було неможливо, вибу-
хотехніку доводилося виносити їх руками та з 
поля нести до спецавто.

У перші дні Ігор із колегами збирали від 200 
до 500 вибухонебезпечних предметів за добу. 
Він особисто виявив авіабомбу 60-х років, яка 
важила пів тонни. Вона не здетонувала й за-
стрягла в будівлі, вивезти та знешкодити її – 
справа не для слабкодухих.

Вибухотехніки працювали без вихідних по 
10–12 годин, адже на звільнені території потріб-
но було повертати мирне життя.

ПОЗИВНИЙ 
«ОПЕР»  
Боєць КОРДу

ВАСЬКІВ 
Ігор Ярославович

• Начальник відділу вибухотехнічної 
служби ГУНП в Тернопільській 
області.

 • Полковник поліції.

В якості заохочення отримав 
достроково спеціальне звання 
полковника поліції, на ступінь 
вище займаній посаді.
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ЗОЗУЛЯ  
Віталій Вікторович

КИСЬКО 
Артем Іванович

• Старший дільничний офіцер 
поліції Харківського райуправління 
поліції № 3.

• Орден  «Богдана Хмельницького» 
ІІІ ступеня, 17.05.2022 р.

• Відзнака МВС України – 
«Вогнепальна зброя» 2022 р.

• Начальник ГУНП 
в Запорізькій області.

Під час одного з бомбардувань 
Харкова, знаходячись поза служ-
бою, врятував подружжя літніх 
людей із палаючого після обстрі-
лу будинку. Спочатку він вивів з 
квартири жінку, але повернувся 
та врятував і її чоловіка. 

Народився в 8 квітня 1975 року в м. Харків. 
Майор поліції, старший дільничний офіцер по-
ліції Харківського райуправління поліції № 2. 
Коли почалося повномасштабне вторгнення 
росії на територію України Віталій знаходився 
вдома у Харкові. 

В умовах воєнного часу харківські поліцей-
ські працюють у надважких умовах. Обстановка 
у Харкові потребує від правоохоронців витрим-
ки, моральної стійкості, спроможності швидко 
реагувати на ситуацію та приймати нестандарт-
ні рішення. У Харкові є райони, які найбільше 
відчули на собі руйнівну силу «руського міра».  

Одним із таких житлових масивів є Салтівка. 
Майже усі багатоповерхівки цього колись спо-
кійного, зеленого району зруйновані ворожи-
ми снарядами. Через постійні обстріли тут ча-
сто виникають пожежі.

25 квітня 2022 року Віталій Зозуля проходив 
повз багатоповерхівку, в яку щойно влучив во-
рожий снаряд. Почувши звуки перших обстрілів, 
правоохоронця переповнили гнів, тривога, неві-
ра, що це відбувається насправді. Потім ці емоції 
змінилися на увагу, зосередженість та відчуття 
неймовірної відповідальності. Правоохоронець 
продовжив виконувати свої обов’язки.

Спалахнув вогонь, поліцейський почув ви-
бух, а потім – крик людей про допомогу. Поже-
жа поширювалася, тож поліцейський кинувся на 
допомогу. Підійшовши до під’їзду, Віталій поба-
чив на четвертому поверсі рух у кімнаті. Він зняв 
футболку, щоб прикрити нею обличчя, оскільки 
вже весь під’їзд був у диму, не гаючи часу побіг 
до людей. У квартирі на четвертому поверсі Віта-
лій спочатку врятував жінку, вивів її на вулицю. 
Там вона сказала поліцейському, що в охопле-
ному вогнем приміщенні залишився її чоловік. 
Віталій Зозуля повернувся в палаючу квартиру, 
в дальній кімнаті знайшов літнього чоловіка. 
Пересувався він дуже повільно, тож правоохо-
ронець взяв його за руку та повів у низ.

Потім на місце обстрілу приїхали рятуваль-
ники та поліцейські, а Віталій Зозуля, переко-
навшись, що з врятованим ним подружжям все 
гаразд, надягнув футболку та пішов далі.

Через деякий час поліцейський зустрівся 
з людьми, яких він врятував, і переконався, 
що з ними все добре. Тепер подарована ними 
синьо-жовта стрічка назавжди буде для Віта-
лія оберегом. Людина не планує заздалегідь 
героїчний вчинок або подвиг. Вона старанно 
працює, чесно виконує свої обов’язки, планує 
наступний день. Але настає мить, яка вирішує 
чиюсь долю, і за лічені хвилини від її рішучості 
залежить життя людей. Саме в такий вирішаль-
ний момент проявив мужність та відвагу офіцер 
поліції Віталій Зозуля.

Забезпечував публічну безпе-
ку у блокадному Маріуполі. Під 
масованими обстрілами росіян 
разом із колегами патрулював 
вулиці, забирав поранених і від-
возив до лікарень, які ще пра-
цювали. Забезпечував питною 

водою, продуктами, теплими речами бом-
босховища. 

Народився 27 вересня 1977 року в м. Запо-
ріжжя Запорізької області, але більшість життя 
прожив на Донеччині. У 2001 році закінчив нав-
чання в Донецькому юридичному інституті та 
прийшов на службу до райвідділу міліції. Пер-
ший час працював дільничним, а весь його по-
дальший життєвий шлях пов’язаний з карним 
розшуком.

Зараз Артем Кисько заступник начальника 
поліції Донецької області – начальник кримі-
нальної поліції. У 2014-15 роках бойовий офі-
цер разом із колегами виконував завдання в 
Іловайську та Дебальцевому, де під час прори-
ву з оточення був поранений. У 2022 році Ар-
тем Кисько з групою найдосвідченіших полі-
цейських опинився в блокадному Маріуполі.

24 лютого 2022 року Артема Киська розбу-
дили по тривозі – почалось повномасштаб-
не вторгнення Росії. Поліцейський виконував 
завдання в нових реаліях. Окупанти почали 
знищувати Маріуполь, з кожним днем обстріли 
ставали все частішими. Росіяни знеструмили 
місто, залишили людей без газу та водопоста-
чання. На очах у поліцейського окупанти скида-
ли бомби на житлові масиви, згодом до авіації 
додалася корабельна артилерія. Люди гинули 
сотнями. Попри напружену обстановку Артем 
Кисько разом із колегами патрулював вулиці, 
забирав поранених і відвозив до лікарень, які 
ще працювали. Вони забезпечували питною 
водою, продуктами, теплими речами бомбо-
сховища. 

Тоді Артем Кисько відчув, як змінилося став-
лення громадян до поліції – мешканці повністю 
довірилися правоохоронцям. Поліцейський 
був для людей і владою, і батьком. За словами 
Артема, часто співробітники приїжджали після 
розвезення їжі та води зі сльозами на очах від 
почутих слів подяки. Це надавало сил працюва-
ти в тих умовах, яких вони опинилися. 

Зараз поліцейський виконує напіввійськові 
функції, також долучений до організації кон-
трдиверсійної роботи, щоб запобігти ударам 
ДРГ у тил наших військових. Очолюваний ним 
підрозділ разом з іншими документує  злочини 
громадян, які перейшли на бік ворога та спів-
працюють з окупаційною владою.
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Забезпечував публічну безпеку 
в блокадному Чернігові. Коли 
росіяни скинули бомби на жит-
лові будинки в центрі Черніго-
ва, рятував людей з-під завалів 
і переносив потерпілих до ка-
рет швидкої допомоги. 

Народився в м. Чернігів Чернігівської облас-
ті. Оперативник кримінальної поліції Чернігова. 

23 лютого 2022 року Сергій  забрав з поло-
гового будинку дружину з новонародженим 
сином, приїхав додому, а вже близько 4-ї ранку 
24 лютого поліцейського підняли по тривозі – 
почалося повномасштабне вторгнення. Сергій 
Клименко з першого дня перебував на служ-
бі. Основні задачі – боротьба з мародерством, 
підтримка правопорядку на ввіреній території, 
перевірка підозрілих осіб, затримання дивер-
сійно-розвідувальних груп.

Особовий склад був розбитий на групи, Сер-
гій у складі групи з чотирьох чоловік патрулю-
вав район ТЕЦ. Коли приївав на маршрут одра-
зу почалося бомбардування. Для поліцейського 
це був новий досвід несення служби, тож він 
хвилювався, але, розуміючи, що громадянам 
необхідна допомога, зміг зібратися з думками.  

3 березня 2022 року разом із колегами-полі-
цейськими допомагав рятувальникам діставати 
людей з-під завалів зруйнованих російськими 
бомбами будинків. Ворог здійснив авіаналіт і 
скинув бомби на житлові будинки в центрі Чер-
нігова. На місці ударів залишились величезні 
вирви від бомб, стовпи диму від знищених бу-
динків, навколо на асфальті розкидані частини 
людських тіл. Сергій Клименко рятував людей і 
переносив потерпілих до карет швидкої допо-
моги. 

Діяти треба було дуже швидко, але й обереж-
но. Коли Сергій виводив людей, побачив, що 
панельна плита будинку ніби зависла у повітрі 
і трималася за основну конструкцію однією ар-
матурою. Ця стіна могла завалитися в будь-який 
момент, тож поліцейський прийняв рішення зу-
пинитися та застерігав людей, аби не підходили 
ближче. 

Бомбардування багатоповерхового житло-
вого масиву стало однією з найтрагічніших сто-
рінок періоду облоги Чернігова. Десятки людей 
загинули та зазнали травм. Сотні людей зали-
шилися без даху над головою.

КІРДЯПКІН   
Дмитро 
Олександрович

КЛИМЕНКО 
Сергій Володимирович

• Підполковник поліції. 
• Начальник відділу поліції № 3 

Маріупольського районного 
управління поліції Головного 
управління Національної поліції 
в Донецькій області.

• Старший оперуповноважений 
сектору розкриття злочинів проти 
власності відділу кримінальної 
поліції Чернігівського районного 
управління поліції Головного 
управління Національної поліції в 
Чернігівській області. 

• Капітан поліції, нагород не 
отримував.

Має відомчі заохочувальні відзнаки:
• відзнака МВС – «Вогнепальна зброя» 

(2022 р.);
• відзнака МВС – нагрудний знак 

«За відзнаку в службі» (2016 р.).

В Маріуполі рятував породіль 
із пологового будинку, на який 
росіяни скинули авіабомбу. 
Поліцейський одним із пер-
ших прибув на місце події. Ра-
зом із напарниками він ряту-
вав людей, невтомно діставав 

з-під завалів поранених пацієнтів, лікарів, 
медсестер, інших мирних мешканців.

Народився 29 вересня 1987 року в м. Горлів-
ка Донецької області. В 2014 році після окупації 
Горлівки переходить на службу до міліції, а по-
тім – поліції в Маріуполі. У січні 2022 року Дми-
тра Кірдяпкіна призначили т.в.о. начальника 
відділу поліції № 3 Маріупольського районного 
управління поліції. Нині правоохоронець очо-
лює поліцію Дружківки.

З початку повномасштабного вторгнення 
росії на територію України Дмитро залишався в 
Маріуполі та виконував свої обов’язки до остан-
ньої можливості. 

9 березня 2022 року Дмитро Кірдяпкін за ви-
кликом прибув до спального району Маріупо-
ля, який щойно обстріляли окупанти. На місці 
він побачив трьох людей, які загинули внаслі-
док обстрілу, та ще одного чоловіка, який був 
притомний, але тяжко поранений. Поліцей-
ський надав потерпілому першу допомогу, за-
тягнув його до машини і привіз до лікарні у 17-му 
мікрорайоні. У цей час почався мінометний об-
стріл території лікарні. Тоді Дмитро виніс пора-
неного з автомобіля, дотягнув його до укриття 
та передав військовослужбовцям.

У цей час росіяни підступно скинули авіа-
бомбу на територію 3-ї міської лікарні Маріу-
поля, а саме біля пологового будинку в центрі 
міста. Поліцейський одним із перших прибув 
на місце події. Разом із напарниками він ряту-
вав породіль, невтомно діставав з-під завалів 
поранених пацієнтів, лікарів, медсестер, інших 
мирних мешканців. 

Дмитро Кірляпкін разом з іншими поліцей-
ськими та рятувальниками діяли надзвичайно 
швидко, але коли почали розбирати завали, 
другий поверх впав на перший. Діставши всіх 
з-під завалів та надавши медичну допомогу, 
людей намагалися якнайшвидше евакуювати. 
Дмитро все фіксував на камеру телефону, щоб 
світ бачив, що відбувається в Маріуполі. І це 
була лише частина того, що тоді відбувалося в 
місті. 

У червні-липні Дмитро Кірдяпкін продовжив 
службу в Дружківці, яка знаходилася під щіль-
ним вогнем окупантів. Там Дмитро допомагав 
евакуюватися місцевим мешканцям. 

Своїм званням оперативника карного роз-
шуку Дмитро Кірдяпкін неймовірно пишається. 
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На початку повномасштабного 
вторгнення росії на територію 
України Максим отримав тяжке 
поранення, мужньо забезпечу-
ючи бойове прикриття колони 
спецтехніки Збройних сил Укра-
їни. Зараз Максим Колісник про-

ходить реабілітацію, щоденно працює над 
собою у спортзалі та вдома і надихає на бо-
ротьбу інших. 

Народився 30 січня 1996 року в селі Галущи-
на Гребля Новосанжарського району Полтав-
ської області. З 2002 по 2013 рік навчався у Ку-
столівському закладі загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Драбинівської сільської ради Ново-
санжарського району Полтавської області. 

Максим з дитинства мріяв бути частиною іс-
торії своєї країни, бути корисним для суспільства 
та займатися важливою справою. На кожному 
етапі свого життя він докладав чимало зусиль 
для інтелектуального та фізичного зростання. 
Тому не дивно, що любов до спорту та активна 
життєва позиція Максима Колісника вплинули 
й на професійний вибір. 

З 2013 по 2017 рік навчався у Харківському 
Національному університеті внутрішніх справ 
на факультеті підготовки фахівців для підроз-
ділів кримінальної міліції. У період навчання 
брав участь у регіональних та Всеукраїнських 
чемпіонатах і турнірах зі змішаних бойових 
єдиноборств. В 2017 році, закінчивши універси-
тет за спеціальністю «правознавство», вирішив 
змінити профіль діяльності через неоголошену 
війну на Донбасі. Максим вирішив боронити 
територіальну цілісність України у складі ба-
тальйону патрульної служби поліції особливого 
призначення «Полтава». До 2019 року забезпе-
чував охорону стратегічно важливих об’єктів у 
зоні проведення Антитерористичної операції, а 
також ніс службу на фільтраційних блокпостах. 

На початку 2019 року старший лейтенант Ко-
лісник вирішив використати здобутий бойовий 
досвід у сфері протидії організованій злочинно-
сті. Після успішного фізичного відбору Максим 
став частиною команди спеціального взводу 
батальйону поліції особливого призначення, 
який займається затриманням особливо небез-
печних злочинців.

На початку повномасштабного вторгнення 
Росії на територію України Максим отримав 
тяжке поранення, мужньо забезпечуючи бойо-
ве прикриття колони спецтехніки Збройних сил 
України. Лікарям, на жаль, не вдалося зберегти 
Максимові ліву ногу. Однак головне – врятува-
ли йому життя, подарувавши другий шанс для 
продовження боротьби.

Зараз Максим Колісник проходить реабіліта-
цію, щоденно працює над собою у спортзалі та 
вдома. І навіть зараз Максим готується до вико-
нання нових завдань із неймовірним завзяттям.

Очолює групу поліцейських 
«Білий Янгол», які щодня, ри-
зикуючи власним життям, під 
обстрілами виїздять до приф-
ронтових містечок Донеччи-
ни – евакуюють громадян та 
привозять допомогу тим, хто 

відмовляється виїжджати. Туди, куди по-
ліцейський не може дістатися на авто, йде 
пішки, робить все можливе, аби вивести 
людей на безпечну територію.  

Народився 28 липня 1976 року в с. Єлизаве-
тівка Мар’їнського району Донецької області. 
Поліцейський СРПП ВП № 2 Покровського РУП. 
В правоохоронних органах служить 24 роки. 

Повномасштабне вторгнення Росії на тери-
торію України застало Рустама у відпустці. Про-
те 24 лютого 2022 року він з’явився на службі з 
готовністю виконувати свій обов’язок.

Рустам Лукомський очолює групу поліцей-
ських «Білий Янгол», які щодня, ризикуючи 
власним життям, під обстрілами виїздять до 
прифронтових містечок Донеччини, надають 
людям допомогу. З першого дня повномасш-
табної війни Рустам провозить місцевим меш-
канцям ліки, їжу, воду та інші предмети пер-
шої необхідності. Повертаючись, він евакуює 
цивільних, поранених і забирає тіла загиблих. 
Назву «Білий Янгол» група отримала завдяки 
кареті швидкої допомоги білого кольору, на 
якій пересуваються поліцейські.

Надавати людям допомогу у прифронтових 
районах Рустам почав ще з 2014 року в складі 
зведенного загону, тому до роботи під час пов-
номасштабного вторгнення був морально під-
готовлений. 

Рустам із колегами намагається вивозити 
з-під обстрілів якомога більше людей. Громадя-
ни у прифронтових зонах без зв’язку, повністю 
деморалізовані і не розуміють, що там роблять. 
Тому екіпаж Рустама Лукомського їздив у деякі 
райони по три-чотири рази, стільки скільки по-
трібно, щоб вивезти людей. Куди не могли дібра-
тися на авто, ходили пішки – забирали людей. 

Під час одного з чергових виїздів Рустам із 
колегами завозив борошно чоловіку, який ви-
пікає хліб для себе та інших, і врятували літню 
жінку. Росіяни завдали чергового удару – по-
ранення отримала пенсіонерка, вже через де-
кілька хвилин Рустам був на місці обстрілу. Вия-
вилось, що у жінки важке уламкове поранення 
легені, вона не могла дихати та хрипіла. Їй на-
дали першу допомогу та вивезли з-під обстрілу. 
Жінці ставало гірше, і Рустам зрозумів, що до-
везти її до лікарні без спецобладнання не вий-
де. Тому швидко передав поранену військовим 
медикам. З машини в машину, де їй дали ки-
сень. Рятувати життя – стало їхньою роботою, 
з якою вони добре справляються. Це лише епі-
зод тієї мужньої та героїчної роботи, яка набли-
жає нашу перемогу і рятує життя мирних грома-
дян. Найбільше розчарування для Рустама – не 
встигнути вчасно надати допомогу.

КОЛІСНИК   
Максим  Сергійович 

ЛУКОМСЬКИЙ
Рустам Васильович

• Старший лейтенант.
• Інспектор взводу № 1 роти № 2 

Батальйону поліції особливого 
призначення ГУНП в Полтавській 
області.

• Старший сержант поліції. 
• Поліцейський сектору реагування 

патрульної поліції відділу поліції № 2 
Покровського районного управління 
поліції Головного управління 
Національної поліції 
в Донецькій області.

Нагороджений відзнакою МВС – 
«Вогнепальна зброя» (2022 р.).

Колісник Максим, інспектор взводу 
№ 1 роти № 2 Батальйону поліції 
особливого призначення ГУНП в 
Полтавській області, нагороджений: 
державною нагородою України – 
• медаллю «Захиснику Вітчизни», 

Указ Президента України від 
10.03.2022 р. № 124/2022; 

• медаль «За участь в АТО»,  Указ 
Президента від 17.02.2016 р. № 53/2016. 
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Указом Президента України від 
10 квітня 2022 р. полковник поліції 
Підгайний Олександр Юрійович 
нагороджений державною нагородою 
орденом «За мужність» II ступеня.

Нагороджений відомчою 
відзнакою МВС України 
(подяка НПУ від 14.04.2022 р.).

ПАЦИКІВСЬКИЙ  
Микола Миколайович

ПІДГАЙНИЙ
Олександр Юрійович

• Оперуповноважений сектору 
кримінальної поліції відділу 
поліції № 2 Оболонського 
управління поліції м. Києва.

• Полковник поліції.
• Начальник управління 

«Корпусу оперативно-раптової 
дії» Головного управління 
Національної поліції в Харківській 
області.

Забезпечив евакуацію 1000 лю-
дей на Київщині. Микола ра-
зом із колегами обходив усі 
будинки, нежитлові примі-
щення, підвали, для того, щоб 
подивитися чи там хтось є. 
Вмовляв евакуйовуватися тих, 

хто залишився. Усіх, хто вирішив залиша-
тись у своїх домівках, поліцейські намага-
лися забезпечувати гуманітарною допомо-
гою, ліками та усім необхідним.

Народився 19 жовтня у 1986 році в селі Ясе-
нів-Пільний Городенківського району Івано-Фран-
ківської області. В лавах поліції Микола несе 
службу з 2008 року. Починав із посади оперупов-
новаженого групи кримінальної міліції у справах 
дітей Снятинського районного відділу Міністер-
ства внутрішніх справ України в Івано-Франків-
ській області. Наразі оперуповноважений сектору 
кримінальної поліції відділу поліції № 2 Оболон-
ського управління поліції м. Києва.

З першого дня повномасштабного втор-
гнення росії виконував свої службові обов’язки. 
Микола разом із колегами евакуювали мешкан-
ців населених пунктів Київщини: Мощун, Мос-
тище та Горенки. Вони обходили всі будинки, 
нежитлові приміщення, підвали, для того, щоб 
подивитися чи там хтось є. Вмовляли еваку-
йовуватися тих, хто залишився. Поліцейський 
привозив громадян до евакуаційних автобусів. 
Врятованих зустрічали медики та волонтери. 
Людям надавали необхідну допомогу і везли 
далі в більш безпечні міста України та до кор-
дону. Ці населені пункти Київщини перебували 
у повній блокаді російських військ, але право-
охоронця це не зупиняло, він знав: люди чека-
ють на допомогу. Миколі Пациківському разом 
із колегами вдалося вивезти з-під обстрілу по-
над 1000 громадян. З того часу в них доля скла-
лася по-різному: хтось поїхав до родичів, хтось 
залишився у місті. Чим могли, тим і допомагали

Евакуюватися хотіли не всі мешканці, дехто 
залишався заради майна. Поліцейський нама-
гався переконати людей, що заради матеріаль-
них цінностей не варто ризикувати життям і 
дуже нервував, коли місцеві все ж таки прийма-
ли рішення залишитися. Проте змусити людей 
поїхати правоохоронці не могли. Тож усіх, хто 
вирішив залишатись у своїх домівках, вони на-
магалися забезпечувати гуманітарною допомо-
гою, ліками та усім необхідним.

Вивозив Микола також поранених. Під час од-
нієї з чергових поїздок, він в одному з будинків 
знайшов жінку похилого віку, якій під час обстрі-
лу уламком снаряду пошкодило живіт. Вона сті-
кала кров’ю та перебувала майже без свідомості 
від болю. Поліцейський надав їй першу домедич-
ну допомогу та доставив до медичного закладу.

Організував і бере безпосеред-
ню участь у контрдиверсійних 
заходах в місті Харків. Під ко-
мандуванням на початку пов-
номасштабного вторгнення 
бійці харківського «КОРД» зни-
щили ворожу колону десантни-

ків, їхню техніку та живу силу, затримали та 
взяли в полон учасників маршу. В результа-
ті ДРГ була повністю знищена. Ворог так і не 
зміг закріпитися у Харкові.

Народився 13 червня 1972 року у Харкові. В 
органах внутрішніх справ працює 28 років. На 
момент представлення до державної нагороди 
обіймав посаду начальника управління «Кор-
пус оперативно-раптової дії» Головного управ-
ління Національної поліції в Харківській облас-
ті, спеціальне звання – полковник поліції.

Під його безпосереднім керівництвом особо-
вий склад штурмових відділів здійснює зачистку 
секторів міста від диверсійно-розвідувальних 
груп противника. Працівники спецпідрозділу 
разом з операторами БпЛА спільно з бійцями 
Нацгвардії та ЗСУ здійснюють аеророзвідку по-
зицій ворожих військ на тимчасово окупованих 
територіях для проведення спецоперацій по 
знищенню позицій російських окупантів. Олек-
сандр Підгайний контролює роботу підпоряд-
кованих поліцейських-снайперів по виявленню 
та знешкодженню живої сили противника.

В ніч з 24 на 25 лютого у Харкові зав’язалися 
перші запеклі бойові зіткнення, в місті фактич-
но крім ЗСУ, НПУ та Нацгвардії правоохоронних 
органів не залишилося. Олександр Підгайний 
особисто брав участь у пошуку ворожої ДРГ, яка 
проникла на територію Харкова.

27 лютого бійці харківського «КОРД» зни-
щили ворожу колону десантників, їхню техні-
ку та живу силу, затримали та взяли в полон 
учасників маршу. У центральному районі міста 
колона була знищена. Діями своїх підлеглих 
безпосередньо керував командир спецзагону 
Олександр Підгайний.

27 лютого до будівлі ГУНП в Харківській об-
ласті прорвалася диверсійно-розвідувальна 
група ворога. Вони намагалися заїхати у воро-
та, але їх зустрів блокпост зі спецпризначенця-
ми, які прийняли бій. Атаку було відбито. Після 
цього ДРГ вирушила в бік оперного театру, де 
потрапила під вогонь резервної групи полку 
поліції особливого призначення, та була зму-
шена відступити в бік вулиці Клочківської, де в 
подальшому була знищена. Там близько 7 го-
дин тривав бій за участі представників теробо-
рони, Нацгвардії, спецпідрозділу «КОРД» і вій-
ськовослужбовців 92 бригади ЗСУ. Олександр 
Підгайний керував групою своїх підлеглих. В 
результаті ДРГ була повністю знищена. Ворог 
так і не зміг закріпитися у Харкові.
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Поліцейський із Бородянки Ки-
ївської області на другий день 
повномасштабного вторгнення 
втратив усю родину – в його бу-
динок влучила російська бом-
ба. Не дивлячись на загибель 
шести членів родини, продо-

вжив виконувати свої обов’язки із забезпе-
чення публічної безпеки. 

Народився 5 лютого 1996 року в селищі Бо-
родянка Київської області. У 2017 році Іван за-
кінчив Національну академію внутрішніх справ 
України. Відразу після випуску вступив до лав 
Національної поліції на посаду оперуповнова-
женого в управління карного розшуку до Боро-
дянського районного відділу ГУМВС України в 
Київській області, який у 2021 році у зв’язку зі 
створенням Бучанського району було перейме-
новано у відділення № 2 (смт Бородянка) Бучан-
ського РУП ГУНП в Київській області. Там стар-
ший лейтенант несе службу й дотепер.

З першого дня  повномасштабного втор-
гнення Іван на стражі порядку. Коли на другий 
день війни в його будинок влучила бомба він 
перебував на робочому місці в райвідділку по-
ліції. Іван почав телефонувати рідним, але всі 
вони були в зоні недосяжності. Поліцейський 
спільно з колегами прибув додому і побачив 
лише руїни. В результаті удару загинула вся 
сім’я поліцейського, він втратив матір, батька, 
бабусю, брата, дружину. Загинула й одноріч-
на дочка Івана Поліна. Дитину серед завалів 
знайшли ще живу, вона ледь дихала. Невдовзі 
Поліна померла в лікарні.

Після того, що сталося, поліцейський  взяв 
лише три дні відпустки. За словами Івана, тіль-
ки робота, допомога людям та підтримка колег 
допомагають йому жити далі. Робота допома-
гає Івану пережити своє горе. Коли жителі Бо-
родянки та поліція почали відбудовувати місто, 
Іван зустрів людей, які пережили схожі трагедії. 
У кожного в Бородянці є біда та проблеми, лю-
дям потрібна допомога.  

Він відкрита, привітна, неймовірно мораль-
но стійка, талановита та зосереджена людина.

ПЛАХТІЙ  
Артем Петрович

СІМОРОЗ
Іван Васильович 

• Старший інспектор-черговий 
ВП № 2 (Курахове) Покровського 
районного управління поліції 
Головного управління поліції 
в Донецькій області.

У складі екіпажу «Білий Янгол» 
евакуює цивільних із зони бо-
йових дій, розвозить гуманітар-
ну допомогу. Серед врятованих 
Артемом – 70-річний чоловік, 
який отримав поранення ноги 
під час обстрілу. Артем разом 

із напарником виїхав на місце удару та до-
правив постраждалого до лікарні. Чоловік 
майже втрачав свідомість від болю, полі-
цейський наклав пов’язку та всю дорогу до 
лікарні розмовляв з ним, щоб той залишав-
ся при тямі.

Народився 3 жовтня 1980 року місті Свалява 
Закарпатської області. З 1981 року проживає в 
селі Новомихайлівка Донецької області. Стар-
ший інспектор-черговий ВП № 2 (Курахове) 
Покровського районного управління поліції Го-
ловного управління поліції в Донецькій облас-
ті. З початком повномасштабного вторгнення 
росії на територію України поліцейський під 
постійними обстрілами евакуює людей, приво-
зить гуманітарну допомогу та рятує поранених. 
Входить до групи поліцейських «Білий Янгол».

Артем вважає себе корінним новомихайлів-
цем, прожив тут все життя, тож дуже пережи-
ває за місцевих мешканців, які опинилися під 
постійними обстрілами та не хоче їх залишати. 
Село залишилось без водопостачання та світла. 
Люди, особливо літні, потребують допомоги. 

Серед врятованих Артемом - 70-річній чоло-
вік, який отримав поранення ноги під час обстрі-
лу. Поліцейському зателефонували мешканці 
Новомихайлівки та повідомили про тяжкопора-
нену людину. Артем разом із напарником виї-
хав на місце удару та доправив постраждалого 
до лікарні. Чоловік майже втрачав свідомість 
від болю, поліцейський наклав пов’язку та всю 
дорогу до лікарні розмовляв з ним, щоб той за-
лишався при тямі. З пораненим поліцейський 
був знайомий особисто, проте чоловік навіть не 
впізнавав Артема, настільки сильним був біль, і 
весь час повторював лише: «Допоможіть».

Артем хвилюється, коли мешканці відмовля-
ються виїжджати з небезпечних місць. Адже ри-
зикувати життям заради майна недоцільно. У 
таких випадках він вмовляє людей, просить по-
думати про майбутнє дітей та їхнє життя. Часто 
буває таке, що люди не дослухаються вмовлянь 
поліцейських, але телефонують на наступний 
день, коли екіпаж вже поїхав. Після важкої ночі 
під ворожими обстрілами, вони все ж таки змі-
нюють свою думку та кажуть, що готові виїхати.  

Для Артема родина на першому місці. Дру-
жині про свої заплановані рейси він не розпо-
відає, береже. Що їздив в Новомихайлівку та 
проводив евакуацію, говорить вже коли повер-
тається з рейсу. 

Правоохоронців називають «білими янго-
лами», бо вони пересуваються на автомобілі 
швидкої допомоги білого кольору, який асоці-
юється у мешканців прилеглих населених пунк-
тів із порятунком.

• Оперуповноважений в управлінні 
карного розшуку відділення № 2 
(смт Бородянка) Бучанського РУП 
ГУНП в Київській області.

За відданість роботі Івана 
нагороджено:
• «Знаком пошани»,
• орденом «За мужність»  III ступеня,
• нагрудним знаком 

«За відвагу в службі». 

Нагороджений: 
відзнака МВС України – медаль 
«10 років сумлінної служби» (2014 р.). 
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Самотужки затримав збито-
го російського пілота, який 
приземлився на двір мирного 
мешканця, застрелив господа-
ря та намагався втекти. Також 
під обстрілами доставляв їжу 
військовослужбовцям ЗСУ, які 

знаходилися в одному з населених пунк-
тів біля Чернігова. Допомагав людям, па-
трулював територію, перевіряв документи 
у підозрілих осіб.

Народився в м. Чернігів Чернігівської облас-
ті. В органах – з вересня 2013 року. Під час масш-
табного вторгнення з першого дня брав участь 
у бойових діях. На цей момент знаходиться на 
посаді оперуповноваженого Управління бо-
ротьби з наркозлочинністю в Чернігівській об-
ласті ДБН НПУ, спеціальне звання – старший 
лейтенант.

Війна для Владислава почалась важко – 
йому зателефонував знайомий та сказав, що в 
нього біля будинку вже стоять російські танки 
та ходить російська піхота. Згодом біля будин-
ку поліцейського влучили чотири снаряди від 
«Граду». В цей час Владислав Скрипка вже от-
римував зброю та чекав команди керівництва. 

Владислав ніс службу в Чернігові та прилег-
лих населених пунктах. Допомагав людям, па-
трулював територію, перевіряв документи у 
підозрілих осіб. Він під обстрілами доставляв 
їжу військовослужбовцям ЗСУ, які знаходилися 
в одному з населених пунктів біля Чернігова. 

5 березня 2022 року протиповітряна оборона 
збила в Чернігові ворожий літак – штурмовик СУ-
34, який нещадно бомбив мирні квартали міста 
некерованими фугасними бомбами ФАБ-500. Пі-
лоти встигли катапультуватися. Один з них за-
гинув, а другий вижив і приземлився на житло-
вий будинок. Пілот приземлився на дах будинку 
і потрапив у чужий двір. Коли господар вийшов 
на гамір, льотчик холоднокровно застрелив 
чоловіка з пістолета. Після цього намагався за-
ховатися. Поліцейський Владислав Скрипка од-
ним з перших прибув на місце події. Затримав 
льотчика у сусідському сарайчику, відібрав піс-
толет. Участь у затримці росіянина також брали 
військові і бійці тероборони. 

Побратими кажуть, що Владислав - дуже від-
повідальна та позитивна людина, який своїм 
прикладом довів, що він не лише професіонал, 
справжній оперативний співробітник, він – 
славний син свого міста та надійний побратим. 

В Харківський області разом із 
побратимами, помітивши коло-
ну ворожої техніки, із застосу-
ванням протитанкового ракет-
ного комплексу Javelin знищив 
три російскі танки. А також вря-

тував життя пораненому бійцю ЗСУ, забрав-
ши його з поля бою, при цьому сам отримав 
уламкове поранення. 

Народився в місті Харків 5 червня 1986 року, 
однак своє дитинство провів в смт Золочів Хар-
ківської області. В органах внутрішніх справ з 
2006 року. Під час масштабного вторгнення з 
першого дня брав участь у бойових діях. На цей 
момент знаходився на посаді інспектора секто-
ру реагування патрульної поліції відділу поліції 
№ 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській 
області, спеціальне звання – капітан поліції.

7 березня 2022 року Сергій Філоненко разом 
із військовими Збройних сил України заступив 
на охорону публічного порядку. Поблизу одно-
го із сіл Харківської області захисники помітили 
колону ворожої техніки. Із застосуванням про-
титанкового ракетного комплексу Javelin сило-
вики знищили три російські танки.

Під час бою військовослужбовець ЗСУ отри-
мав поранення. Поліцейський Сергій Філонен-
ко відразу ж кинувся до пораненого товариша, 
щоб забрати його з поля бою, але також отри-
мав уламкове поранення. Та ризикуючи влас-
ним життям, він все ж врятував побратима з-під 
російського обстрілу. 

СКРИПКА  
Владислав Сергійович

ФІЛОНЕНКО
Сергій Володимирович

• Оперуповноважений Управління 
боротьби з наркозлочинністю 
в Чернігівській області 
Департаменту боротьби з 
наркозлочинністю Національної 
поліції України.

• Старший лейтенант поліції. 

• Капітан поліції.
• Інспектор сектору реагування 

патрульної поліції відділу поліції № 3 
Харківського РУП № 3 ГУНП 
в Харківській області.

За особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військовій 
присязі Указом Президента № 141/2022 
капітана поліції Сергія Філоненко 
нагороджено медаллю 
«Захиснику Вітчизни».

15.04.2022 р. нагороджений відомчою 
заохочувальною відзнакою 
МВС України – нагрудним знаком 
«За відвагу у службі».
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Під час ворожих бомбардувань 
Чернігова організував евакуа-
цію 1500 людей. Під постійни-
ми обстрілами, неодноразово 
ризикуючи власним життям, 
вивозив людей вантажівками 
та навіть човнами. Під час од-

ного з евакуаційних рейсів, коли росіяни 
почали обстрілювати берег, звідки плану-
валася евакуація, врятував дітей. 

Народився в м. Любомль Волинської області. 
Начальник управління стратегічних розсліду-
вань у Чернігівській області, полковник поліції. 

3 березня російська авіація вдарила по 
спальному району Чернігова, тоді загинуло 
47 осіб, а сотні родин втратили своє житло. Ро-
сіяни рівняли з землею буквально все – бом-
били інфраструктурні об’єкти, цивільні помеш-
кання громадян. Руслан Хомічук розумів, що 
місто знаходиться в оточенні й іншого виходу 
не було, окрім знаходити шляхи та вивозити 
людей.

Поліцейські спочатку вивозили людей ванта-
жівкою. В населені пункти завозили продукти, а 
звідти забирали людей. Вони їхали прямо сидя-
чи на підлозі, застеленою картоном. Вже потім 
облаштували фуру кріслами з актової зали, аби 
людям було хоч якось комфортніше їхати.

Після того як зруйнували автомобільний 
міст, переправляли людей через річку човном, 
адже іншої дороги просто не було. Поліцейські 
робили один рейс, а потім і цей шлях росіяни 
починали підступно обстрілювати. 

Руслан Хомічук згадує, як росіяни почали об-
стріл, коли поліцейські рятували дітей: коли по-
чули свист, стало зрозуміло, що негайно треба 
лягати на землю й тікати у ліс. Переважно по лісу 
не стріляли, стріляли точково по берегу. На човні 
навіть було написано «ДІТИ» і було видно, що в 
човен саджають дітей, але це не зупиняло росіян.

Упродовж березня «дорогою життя», попри 
обстріли, поліцейські допомогли евакуювати 
1500 мешканців. Для них люди в українській фор-
мі були своєрідними оберегами. Вони не стави-
ли багато питань, просто вірили, що поліцейські 
обов’язково допоможуть і зроблять усе можливе, 
аби кожен був у безпеці. Але і в правоохоронців 
є свої талісмани. Наприклад, дитяча пустушка 
та іграшка. Співробітник підрозділу отримав їх 
від своєї дворічної донечки і це – найцінніші для 
нього речі. Улюблені дитячі іграшки завжди з 
ним, оберігають його, надаючи сил і віри. 

ХОМІЧУК  
Руслан Миколайович

• Начальник управління 
стратегічних розслідувань 
в Чернігівській області.

Державна служба 
України з надзвичайних 
ситуацій



ГЕРОЇ
МВС

Державна 
служба України 
з надзвичайних 
ситуацій
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Гідно та сміливо виконував 
свої посадові обов’язки.

Народився 03 серпня 1967 року у 
м. Біла Церква Київської області. 
В структурі пожежно-рятувальної 
служби перебуває з 1984 року. 

Під час повномасштабного вторгнення воро-
жих військ із першого дня брав участь у бойо-
вих діях. На даний час знаходиться на посаді 
рятувальника Спеціального авіаційного загону 
Оперативно-рятувальної служби цивільного за-
хисту ДСНС України. 

23 лютого 2022 року Олег Волинець - майор 
служби цивільного захисту заступив на бойове 
чергування. В його обов’язки входило метео-
рологічне забезпечення авіаційної діяльності 
в єдиній системі з пошуку та рятування на ае-
родромі «Ніжин» Чернігівської області. Вночі 
24 лютого з боку російської федерації розпо-
чався масований ракетний обстріл по об’єктах 
інфраструктури міста Ніжина. Перше пряме 
влучання крилатої ракети типу «Калібр» стало-
ся близько 5:30 ранку. Ворог ударив по команд-
но-диспетчерському пункту, щоб унеможливи-
ти або ж ускладнити зліт та посадку українських 
літаків. Олег Волинець згадував, що його з коле-
гою врятувало те, що вони знаходились в торці 
будівлі, старій споруді ще 1950-х років, яка мала 
дуже міцні стіни. І, мабуть, це і допомогло їм ви-
жити.  

Не залишаючи свій пост, Олег Волинець 
гідно та сміливо продовжував виконувати свої 
посадові обов’язки. Однак, внаслідок другого 
прямого влучення російської ракети у команд-
но-диспетчерський пункт аеродрому, будівля 
зазнала серйозних руйнувань. Розпочалася 
пожежа. Майор служби цивільного захисту 
Олег Волинець опинився під уламками будів-
лі на другому поверсі, згодом йому вдалося 
звільнитися та через вікно на другому поверсі 
евакуюватися назовні. На щастя, він отримав 
лише незначні ушкодження, тому активно до-
помагав витягати з-під уламків своїх поранених 
товаришів. Тіла хлопців, які загинули, не одразу 
знайшли, будівля довго тліла і на другий чи тре-
тій день знаходили просто їх останки: частини 
тіла, відірвані кінцівки. Це було жахіття. Деякі 
тіла вціліли, але люди не вижили: хтось із них, 
опинившись під завалами просто помер від за-
духи, хтось від отриманих травм, деяких хлоп-
ців відвезли в лікарню і вони відійшли на небо 
від отриманих травм. Загалом тоді загинуло 
5 людей, живими залишилось 6 чоловік.

До останнього перебував 
на своєму бойовому посту. 
Загинув у ході самовідда-
них дій при захисті дер-
жавного суверенітету та 
територіальної цілісності 

України під час російського вторгнен-
ня в Україну.

Народився 29 серпня 1988 року в 
м. Ніжині Чернігівської області. В ДСНС 
України перебував з 2008 року. 

З першого дня повномасштабного 
вторгнення рф Анатолій В’ялий узяв 
участь у бойових діях. Під час загибелі 
знаходився на посаді інструктора-ряту-
вальника пошуково-рятувальної групи 
пошуково-рятувальної і парашутно-де-
сантної служби Спеціального авіаційно-
го загону Оперативно-рятувальної служ-
би цивільного захисту ДСНС України.

Прапорщик служби цивільного захи-
сту В’ялий Анатолій Анатолійович 23 лю-
того 2022 року заступив на бойове чер-
гування щодо пошуково-рятувального 
забезпечення в єдиній системі прове-
дення авіаційних робіт з пошуку, ряту-
вання та пожежогасіння на аеродромі 
«Ніжин». Уночі 24 лютого з боку росій-
ської федерації розпочався масований 
ракетний обстріл по об’єктах інфраструк-
тури міста Ніжин. Ворог ударив по ко-
мандно-диспетчерському пункту, щоб 
унеможливити або ж ускладнити зліт та 
посадку українських літаків. Не залиша-
ючи свій пост, Анатолій В’ялий гідно та 
сміливо продовжував виконувати свої 
посадові обов’язки. Проте, пряме влу-
чання крилатої ракети типу «Калібр» ста-
лося близько 5:30 ранку. Ворог поцілив 
у командно-диспетчерський пункт. Була 
дуже сильна вибухова хвиля. Двері і вік-
на одразу повилітали. У будівлі розпоча-
лася масштабна пожежа. Стіни падали 
і руйнувалися на очах. Ракетне паливо 
дуже їдке, отруйне і через кілька хвилин 
тим, хто залишився під уламками, стало 
дуже важко дихати. Анатолій В’ялий - 
мужній герой, від отриманих травм заги-
нув на місці події.

•  Майор служби цивільного захисту.
•  Рятувальник Спеціального 

авіаційного загону Оперативно-
рятувальної служби цивільного 
захисту ДСНС України.

ВОЛИНЕЦЬ
Олег Степанович

Нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

• Прапорщик служби цивільного 
захисту.

• Інструктор-рятувальник пошуково-
рятувальної групи пошуково-
рятувальної і парашутно-десантної 
служби Спеціального авіаційного 
загону Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту ДСНС 
України.

В’ЯЛИЙ
Анатолій Анатолійович
29.08.1988 - 24.02.2022

Нагороджений орденом
 «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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Проявив рішучість та на-
полегливість під час над-
звичайної події. Діяв са-
мовіддано при захисті 
державного суверенітету 
та територіальної цілісно-

сті під час російського вторгнення в 
Україну. 

Народився 10 липня 1990 року в 
м. Жовті Води Дніпропетровської облас-
ті. На службі в структурі ДСНС України пе-
ребуває з 16.08.2007 року. Під час масш-
табного вторгнення ворожих військ з 
першого дня війни Ігор Габієвський брав 
участь у бойових діях та ліквідації наслід-
ків російської агресії.

10.04.2022 р. надійшло повідомлен-
ня про вибухи та горіння за адресою: 
Комплекс будівель та споруд, 19Д, що у 
Новоолександрівській сільській терито-
ріальній громаді Дніпровського району. 
До місця надзвичайної ситуації негай-
но було направлено відділення пожеж-
но-рятувальних підрозділів міста Дніпра, 
чергову зміну Оперативно-координаці-
йного центру Головного управління, на-
чальника чергової зміни та оперативну 
групу 8 державного пожежно-рятуваль-
ного загону Головного управління.

На місці події було встановлено, що 
внаслідок ворожого обстрілу зруйнова-
но дах та численні приміщення будівлі, 
вогнем охоплено інші прилеглі споруди. 
Силами особового складу було негайно 
розпочато гасіння масштабної пожежі та 
обстеження постраждалих будівель та 
споруд. 

Капітан Ігор Габієвський брав безпо-
середню участь у проведенні аварій-
но-рятувальних робіт, діяв професійно 
та мужньо, виявляючи рішучість та на-
полегливість, підтримував товаришів 
по службі, чітко виконував накази свого 
керівництва. Під час виконання служ-
бового обов’язку, внаслідок повторного 
ворожого ракетного обстрілу отримав 
контузію, рвану рану спини та плеча, че-
рез що був госпіталізований до обласної 
лікарні. 

Проявив рішучість та наполег-
ливість під час надзвичайної 
події. Діяв самовіддано при за-
хисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності під 
час російського вторгнення в 
Україну. 

Народився 19.03.1992 року в м. Полтава Пол-
тавської області. На службі в структурі ДСНС 
України з 15.08.2010 року. 

11 березня 2022 року був здійснений ра-
кетний удар по одному з житлових районів мі-
ста. Майор Гетало прибув на місце події і брав 
участь у пожежогасінні та проведенні аварій-
но-рятувальних робіт, займався розбором за-
валів багатоквартирного житлового будинку та 
підприємства, які зазнали пошкоджень внаслі-
док ракетних ударів, де було виявлено одного 
загиблого та одного постраждалого, якому було 
надано першу домедичну допомогу та переда-
но працівникам швидкої медичної допомоги.

10.04.2022 р. надійшло повідомлення про 
вибухи та горіння за адресою: Комплекс бу-
дівель та споруд, 19Д, що у Новоолександрів-
ській сільській територіальній громаді Дніпров-
ського району. До місця надзвичайної ситуації 
негайно було направлено відділення пожеж-
но-рятувальних підрозділів міста Дніпра, черго-
ву зміну Оперативно-координаційного центру 
Головного управління, начальника чергової 
зміни та оперативну групу 8 ДПРЗ Головного 
управління.

На місці події було встановлено, що внаслі-
док ворожого обстрілу зруйновано дах та чис-
ленні приміщення будівлі, вогнем охоплено 
інші прилеглі споруди. Силами особового скла-
ду було негайно розпочато гасіння пожежі та 
обстеження постраждалих будівель та споруд. 

Майор Ігор Гетало брав безпосередню участь 
у проведенні аварійно-рятувальних робіт, діяв 
професійно та мужньо, виявляючи рішучість 
та наполегливість, підтримував товаришів по 
службі, чітко виконував накази керівництва. Під 
час виконання службового обов’язку, внаслідок 
повторного ворожого ракетного обстрілу, отри-
мав контузію та зазнав численних осколкових 
поранень, через що був госпіталізований до 
обласної лікарні.

• Капітан служби цивільного 
захисту.

 • Начальник караулу 19 державної 
пожежно-рятувальної частини 
8 державного пожежно-
рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області.

ГАБІЄВСЬКИЙ 
Ігор Сергійович

Указом Президента України 
№ 276/2022 від 25.04.2022 року 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

• Майор служби цивільного захисту.
 • Начальник чергової зміни 

8 державного пожежно-
рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області.

ГЕТАЛО 
Ігор Олегович 

Указом Президента України 
№ 276/2022 від 25.04.2022 року 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.
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Проявив рішучість та на-
полегливість під час над-
звичайної події. Діяв са-
мовіддано при захисті 
державного суверенітету 
та територіальної ціліс-
ності під час російського 

вторгнення в Україну.

Народився 12 вересня 1983 року в 
м. Дніпро Дніпропетровської області. 
На службі в структурі ДСНС України з 
15.08.2010 року. 

10.04.2022 р. надійшло повідомлен-
ня про вибухи та горіння за адресою: 
Комплекс будівель та споруд, 19Д, що у 
Новоолександрівській сільській терито-
ріальній громаді Дніпровського району. 
До місця надзвичайної ситуації негай-
но було направлено відділення пожеж-
но-рятувальних підрозділів міста Дніпра, 
чергову зміну Оперативно-координаці-
йного центру Головного управління, на-
чальника чергової зміни та оперативну 
групу 8 ДПРЗ Головного управління.

На місці події було встановлено, що 
внаслідок ворожого обстрілу зруйнова-
но дах та численні приміщення будівлі, 
вогнем охоплено інші прилеглі споруди. 
Силами особового складу було негайно 
розпочато гасіння пожежі та обстеження 
постраждалих будівель та споруд. 

Майор Дмитро Грибанов брав без-
посередню участь у проведенні аварій-
но-рятувальних робіт, діяв професійно 
та мужньо, виявляючи рішучість та на-
полегливість, підтримував товаришів 
по службі, чітко виконував накази керів-
ництва. Під час виконання службового 
обов’язку, внаслідок повторного воро-
жого ракетного обстрілу, зазнав забою з 
ускладненнями ІІІ ступеня правої гоміл-
ки, від госпіталізації відмовився.

За мужність та професіона-
лізм під час надзвичайної 
події. Діяв самовіддано при 
захисті державного сувере-
нітету та територіальної ці-
лісності під час російського 
вторгнення в Україну.

Народився 17 квітня 1990 року в с. Ва-
силівка Солонянського р-ну Дніпропе-
тровської області. На службі в структурі 
ДСНС України з 27.02.2014 року. 

10.04.2022 р. надійшло повідомлен-
ня про вибухи та горіння за адресою: 
Комплекс будівель та споруд, 19Д, що у 
Новоолександрівській сільській терито-
ріальній громаді Дніпровського району. 
До місця надзвичайної ситуації негай-
но було направлено відділення пожеж-
но-рятувальних підрозділів міста Дніпра, 
чергову зміну Оперативно-координаці-
йного центру Головного управління, на-
чальника чергової зміни та оперативну 
групу 8 ДПРЗ Головного управління.

На місці події було встановлено, що 
внаслідок ворожого обстрілу зруйнова-
но дах та численні приміщення будівлі, 
вогнем охоплено інші прилеглі споруди. 
Силами особового складу було негайно 
розпочато гасіння пожежі та обстеження 
постраждалих будівель та споруд. 

Старшина Олександр Дерманець 
брав безпосередню участь у проведенні 
аварійно-рятувальних робіт, діяв профе-
сійно та мужньо, виявляючи рішучість 
та наполегливість, підтримував товари-
шів по службі, чітко виконував накази 
керівника. Під час виконання службо-
вого обов’язку, внаслідок повторного 
ворожого ракетного обстрілу, отримав 
контузію та осколкові поранення, через 
що був госпіталізований до лікарні. 

• Майор служби цивільного захисту. 
• Головний фахівець відділу 

цивільного захисту Дніпровського 
районного управління Головного 
управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області.

ГРИБАНОВ 
Дмитро 
Володимирович

Указом Президента України 
№ 276/2022 від 25.04.2022 року 
нагороджений орденом
«За мужність» ІІІ ступеня.

• Старшина служби цивільного 
захисту.

• Командир відділення 
19 державної пожежно-
рятувальної частини 8 державного 
пожежно-рятувального загону 
Головного управління ДСНС 
України у Дніпропетровській 
області.

ДЕРМАНЕЦЬ 
Олександр Вікторович 

26 травня 2022 року нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня.
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До останнього перебував 
на своєму бойовому посту. 
Загинув у ході самовідда-
них дій при захисті дер-
жавного суверенітету та 
територіальної цілісності 
під час російського втор-

гнення в Україну. 

Народився 14 жовтня 1992 року у с. Дес-
нянка Чернігівського району Чернігів-
ської області. На службі в структурі ДСНС 
України з 2010 року. Під час масштабного 
вторгнення з першого дня брав участь у 
бойових діях. Знаходився на посаді на-
чальника відділення радіаційного та хі-
мічного захисту аварійно-рятувальної 
частини Аварійно-рятувального загону 
спеціального призначення Головного 
управління ДСНС України у Чернігівській 
області.

 Старший лейтенант служби цивільного 
захисту Довбиш Ігор Іванович 27 люто-
го 2022 року знаходився на бойовому 
чергуванні, під час якого безпосеред-
ньо брав участь у ліквідації масштаб-
них наслідків масових авіаційних ударів 
та артилерійських обстрілів російських 
військ по житлових будинках та об’єк-
тах критичної інфраструктури, розборах 
завалів, наданні допомоги мирному по-
страждалому населенню. Наступного 
дня після зміни чергування, об 11:00, 
повертаючись додому зі служби на своє-
му власному транспорті, Ігор Довбиш 
потрапив під ворожий артилерійський 
обстріл в районі вулиці Квітневої у місті 
Чернігові. Від отриманих травм старший 
лейтенант служби цивільного захисту 
Ігор Довбиш загинув на місці пригоди. 

Виявила рішучість та на-
полегливість під час над-
звичайної події. Діяла 
самовіддано при захисті 
державного суверенітету 
та територіальної ціліс-
ності під час російського 

вторгнення в Україну. 

Народилася 17 січня 1991 року в 
м. Верхівцево Дніпропетровської облас-
ті. На службі в структурі ДСНС України з 
29.11.2013 року. 

10.04.2022 р. надійшло повідомлен-
ня про вибухи та горіння за адресою: 
Комплекс будівель та споруд, 19Д, що у 
Новоолександрівській сільській терито-
ріальній громаді Дніпровського району. 
До місця надзвичайної ситуації негай-
но було направлено відділення пожеж-
но-рятувальних підрозділів міста Дніпра, 
чергову зміну Оперативно-координаці-
йного центру Головного управління, на-
чальника чергової зміни та оперативну 
групу 8 ДПРЗ Головного управління.

На місці події було встановлено, що 
внаслідок ворожого обстрілу зруйнова-
но дах та численні приміщення будівлі, 
вогнем охоплено інші прилеглі споруди. 
Силами особового складу було негайно 
розпочато гасіння пожежі та обстеження 
постраждалих будівель та споруд. 

Майор Євгенія Дудка одразу прибула 
на місце надзвичайної ситуації та розпо-
чала збір інформації для засобів масової 
інформації щодо оперативної обстанов-
ки в місці потрапляння ворожої ракети, 
готувала фотозвіти з місця роботи під-
розділів для висвітлення оперативної 
обстановки на місці події. Організовува-
ла взаємодію за своїм напрямом діяль-
ності з ДСНС, НГУ та ЗСУ. Під час вико-
нання службового обов’язку, внаслідок 
повторного ворожого ракетного обстрі-
лу, майор Дудка зазнала поранення че-
ревної порожнини та стегна, після чого 
була госпіталізована до лікарні.

• Майор служби цивільного захисту, 
начальник відділу зв’язків із 
засобами масової інформації та 
роботи з громадськістю Головного 
управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області.

ДУДКА
Євгенія Василівна

Указом Президента України 
№ 276/2022 від 25.04.2022 року 
нагороджена орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня.

• Старший лейтенант служби 
цивільного захисту.

• Начальник відділення 
радіаційного та хімічного захисту 
аварійно-рятувальної частини 
Аварійно-рятувального загону 
спеціального призначення 
Головного управління ДСНС 
України у Чернігівській області. 

ДОВБИШ 
Ігор Іванович
14.10.1992 - 28.02.2022

Нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно).
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До останнього перебував на 
своєму бойовому посту. Заги-
нув у ході самовідданих дій 
при захисті державного су-
веренітету та територіальної 
цілісності під час російського 
вторгнення в Україну. 

Народився 25 травня 1989 року у місті Ніжин 
Чернігівської області. Навчався в ЗОШ № 3 та 
в авіаційному ліцеї при ЗОШ № 15. Після закін-
чення ліцею вступив до Київського Національ-
ного авіаційного університету на спеціальність 
«інженер авіаційного руху». По закінченні НАУ 
Ігор Козубенко проходив стажування в Одесько-
му міжнародному аеропорту. В липні 2012 року 
прийняв військову присягу, отримав звання 
молодшого лейтенанта та посаду «помічника 
керівника польотів» на Ніжинський авіабазі. На 
службі в структурі ДСНС України з 2014 року. 

Під час масштабного вторгнення з першого 
дня брав участь у бойових діях. Під час загибе-
лі знаходився на посаді старшого помічника 
керівника польотів групи керівництва польо-
тів Спеціального авіаційного загону Опера-
тивно-рятувальної служби цивільного захисту 
ДСНС України.

Капітан служби цивільного захисту Ігор Ко-
зубенко 23 лютого 2022 року заступив на бойо-
ве чергування щодо пошуково-рятувального 
забезпечення в єдиній системі проведення авіа-
ційних робіт із пошуку, рятування та пожежога-
сіння на аеродромі «Ніжин». Вночі 24 лютого з 
боку російської федерації розпочався масова-
ний ракетний обстріл по об’єктах інфраструкту-
ри міста Ніжин.

Пряме влучання крилатої ракети типу «Калібр» 
сталося близько 5:30 ранку. Ворог поцілив у ко-
мандно-диспетчерський пункт. Ігор Козубенко 
встиг наказати покинути палаюче приміщення. 
Рятувальник залишився у пункті, щоб знайти 
своїх поранених товаришів і забрати службову 
документацію. В цей час по приміщенню вдари-
ла ще одна крилата ракета. Сильною вибуховою 
хвилею зруйновано стелю. Розпочалася масш-
табна пожежа. Ігор Козубенко - мужній герой, 
від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Проявив рішучість та на-
полегливість під час над-
звичайної події.

Народився 20 лютого
1983 року в місті Одеса. На 

службі в структурі ДСНС України перебу-
ває з 2020 року.

Старший сержант служби цивільного 
захисту Кривко Ігор Вікторович зареко-
мендував себе як грамотний, досвідче-
ний співробітник, що має високий рівень 
професійної підготовки та досвід прак-
тичної роботи. Він вміє чітко й швидко 
аналізувати оперативну обстановку, 
приймати оптимальні рішення. Стар-
ший сержант Ігор Кривко брав безпосе-
редню участь в Антитерористичній опе-
рації, захисті незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України.  За 
час служби в ДСНС неодноразово брав 
участь у ліквідації надзвичайних ситуа-
цій та гасінні  складних пожеж.

Добре знає тактико-тактичну характе-
ристику пожежної техніки та пожеж-
но-технічного обладнання. Вчасно та 
якісно проводить технічне обслугову-
вання та поточний ремонт закріпленої 
техніки. 

З початку  воєнної агресії російської фе-
дерації на території України старший 
сержант служби цивільного захисту Ігор 
Кривко особисто брав участь у гасінні 
14 складних та небезпечних пожеж, які 
виникли внаслідок артилерійських об-
стрілів міста Попасна, здійснював достав-
ку гуманітарної допомоги населенню, 
рятував з-під завалів людей, виявляючи 
при цьому мужність та професіоналізм.

• Капітан служби цивільного 
захисту.

• Старший помічник керівника 
польотів групи керівництва 
польотів Спеціального авіаційного 
загону Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту ДСНС 
України.

КОЗУБЕНКО 
Ігор Сергійович
25.05.1989 - 24.02.2022

• Старший сержант служби 
цивільного захисту.

• Водій 30-ї Державної пожежно-
рятувальної частини Головного 
управління ДСНС України у 
Луганській області

КРИВКО
Ігор Вікторович

Указом Президента України 
№ 144/2022 від 17.03.2022 року 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня. 

Нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно).
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За сумлінне виконання 
службового обов’язку під 
час ліквідації масштабної 
пожежі.

Народився 29 грудня 
1997 року в м. Заліщики Тер-

нопільської області. В структурі ДСНС 
України служить з початку 2020-го року. 
Після повномасштабного вторгнення 
російських військ на територію України 
брав участь у ліквідації наслідків ворожих 
обстрілів житлових будинків, складських 
та виробничих приміщень, торговель-
но-розважального центру «Ретровіль» у 
м. Київ. 

Рятувальники частини, в якій слу-
жить сержант служби цивільного захи-
сту Олександр Кучер, найчастіше з усіх 
таких підрозділів столиці виїжджали на 
ліквідацію наслідків ворожих обстрілів 
та неодноразово була в епіцентрі не-
безпеки. Це і гасіння пожежі на складах 
велосипедного магазину «Ардіс», тор-
говельно-розважальний центр «Ретро-
віль», житлові будинки на вулиці Чор-
нобильській, житлові будинки по вулиці 
Газопровідній.

У ніч з 20 на 21 березня 2022 року піс-
ля обстрілу ворогом приміщень ТРЦ «Ре-
тровіль» сержант служби цивільного 
захисту Олександр Кучер був одним із 
перших, хто прибув до місця виклику та 
приступив до гасіння окремих осередків 
пожежі, що виникли на території торго-
во-розважального центру та в офісних 
приміщеннях, тим самим не допуска-
ючи подальшого поширення вогню. У 
ТРЦ «Ретровіль»  сержант служби ци-
вільного захисту пропрацював дві доби, 
починаючи з одинадцятої вечора та до 
ранку, потім особовий склад замінили 
на деякий час та після чого Олександр 
Кучер у складі свого відділення приїхав 
знову. Масштаби цієї трагедії і робіт, які 
були проведені важко усвідомити, але 
мужній рятувальник виконав свій служ-
бовий обов’язок. 

За проявлений героїзм та 
особисту мужність під час 
ліквідації надзвичайної си-
туації.

Народився 22 червня
1989 року у м. Золочів Львівської облас-
ті. На службі в структурі ДСНС України пе-
ребуває з 2006 року.  

31-ї Державної пожежно-рятуваль-
ної частини смт Бородянка виїжджав 
на ліквідацію наслідків надзвичайних 
подій, що спричинила армія ворога. 

Іван Мариць особисто очолював ко-
лектив караулу, який займався ліквіда-
цією наслідків обстрілів цивільної інф-
раструктури у смт Бородянка – одному 
з найбільш ушкоджених населених 
пунктів Київщини. Під час вторгнення 
окупантів, ударами російської авіації 
в смт. Бородянка було зруйновано де-
кілька житлових будинків та центральні 
вулиці. Завдяки героїзму та вмілим діям 
майора служби цивільного захисту Івана 
Мариця на чолі з караулом, було звіль-
нено мешканців, які спустилися в укрит-
тя й опинилися під завалами будівель. 
5 березня 2022 року майор Мариць до-
помагав евакуювати техніку та особовий 
склад з небезпечної зони до смт Пісківка.

• Сержант служби цивільного 
захисту.

• Старший пожежний-рятувальник 
7-ї Державної пожежно-
рятувальної частини ГУ ДСНС 
України у м. Києві. 

КУЧЕР 
Олександр Петрович

• Майор служби цивільного захисту.
• Головний інспектор відділу 

організації профілактичної 
роботи Бучанського районного 
управління Головного управління 
ДСНС України у Київській області.  

МАРИЦЬ
Іван Петрович

Указом Президента України 
від 17 березня 2022 року майора 
служби цивільного захисту Мариця 
Івана Петровича нагороджено 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

30.05.2022 року старшого 
пожежного-рятувальника 
Олександра Кучера нагороджено 
нагрудним знаком Служби 
«За відвагу в надзвичайній 
ситуації»
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До останнього перебував 
на своєму бойовому посту. 
Загинув у ході самовідда-
них дій при захисті дер-
жавного суверенітету та 
територіальної цілісності 
під час російського втор-

гнення в Україну. 

Народився 27 березня 1996 року у 
с. Верескуни Ічнянського району Черні-
гівської області. В структурі ДСНС Украї-
ни перебував з 2016 року.

Під час масштабного вторгнення з 
першого дня брав участь у бойових діях. 
Знаходився на посаді фельдшера-ряту-
вальника пошуково-рятувальної групи 
пошуково-рятувальної і парашутно-де-
сантної служби Спеціального авіаційно-
го загону Оперативно-рятувальної служ-
би цивільного захисту ДСНС України. 

Прапорщик служби цивільного захи-
сту Миколенко Вадим Сергійович 23 лю-
того 2022 року заступив на бойове чер-
гування щодо пошуково-рятувального 
забезпечення в єдиній системі проведен-
ня авіаційних робіт із пошуку, рятування 
та пожежогасіння на аеродромі «Ніжин». 
Вночі 24 лютого з боку російської феде-
рації розпочався масований ракетний 
обстріл по об’єктах інфраструктури м. 
Ніжин. Не залишаючи свій пост, Вадим 
Миколенко гідно та сміливо продовжу-
вав виконувати свої посадові обов’язки. 
Проте, пряме влучання крилатої ракети 
типу «Калібр» сталося близько 5:30 ран-
ку. Ворог поцілив у командно-диспетчер-
ський пункт. Була дуже сильна вибухова 
хвиля. Двері й вікна одразу повилітали. У 
будівлі розпочалася масштабна пожежа. 
Стіни падали і руйнувалися на очах. Ра-
кетне паливо дуже їдке, отруйне і через 
кілька хвилин тим, хто залишився під 
уламками, стало дуже важко дихати. Ва-
дим Миколенко - мужній герой, від отри-
маних травм загинув на місці пригоди.

До останнього перебував 
на своєму бойовому посту. 
Загинув у ході самовідда-
них дій при захисті дер-
жавного суверенітету та те-
риторіальної цілісності під 

час російського вторгнення в Україну. 
Народився 14 жовтня 1980 року у м. Ніжин 
Чернігівської області. В структурі ДСНС 
України перебував з 1999 року.  Під час 
масштабного вторгнення з першого дня 
брав участь у бойових діях. Знаходився 
на посаді начальника радіостанції – тех-
ніка групи зв’язку і телемеханіки команд-
но-диспетчерського пункту радіотехнічно-
го центру вузла зв’язку, автоматизованих 
систем управління та радіотехнічного за-
безпечення Спеціального авіаційного за-
гону Оперативно-рятувальної служби ци-
вільного захисту ДСНС України. 

Прапорщик служби цивільного захисту 
Москаленко Олег Миколайович 23 лю-
того 2022 року заступив на бойове чер-
гування щодо пошуково-рятувального 
забезпечення в єдиній системі проведен-
ня авіаційних робіт із пошуку, рятуван-
ня та пожежогасіння на аеродромі «Ні-
жин». Вночі 24 лютого з боку російської 
федерації розпочався масований ракет-
ний обстріл по об’єктах інфраструктури 
м. Ніжин. Не залишаючи свій пост, Олег 
Москаленко гідно та сміливо продовжу-
вав виконувати свої посадові обов’язки, 
зокрема щодо забезпечення належно-
го зв’язку та передачі інформації. Проте 
пряме влучання крилатої ракети типу 
«Калібр» сталося близько 5:30 ранку. Во-
рог поцілив у командно-диспетчерський 
пункт. Була дуже сильна вибухова хвиля. 
Двері і вікна одразу повилітали. У будівлі 
розпочалася масштабна пожежа. Стіни 
падали і руйнувалися на очах. Ракетне 
паливо дуже їдке, отруйне і через кілька 
хвилин тим, хто залишався під уламками, 
стало дуже важко дихати. Олег Москален-
ко - мужній герой, від отриманих травм 
загинув на місці пригоди.

МИКОЛЕНКО
Вадим Сергійович
27.03.1996 - 24.02.2022

• Прапорщик служби цивільного 
захисту.

• Начальник радіостанції – технік 
групи зв’язку і телемеханіки 
командно-диспетчерського пункту 
радіотехнічного центру вузла 
зв’язку, автоматизованих систем 
управління та радіотехнічного 
забезпечення Спеціального 
авіаційного загону Оперативно-
рятувальної служби 
цивільного захисту 
ДСНС України.

МОСКАЛЕНКО
Олег Миколайович
14.10.1980 - 24.02.2022

• Прапорщик служби цивільного 
захисту.

• Фельдшер-рятувальник пошуково-
рятувальної групи пошуково-
рятувальної і парашутно-десантної 
служби Спеціального авіаційного 
загону Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту ДСНС 
України.

Нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня 
(посмертно).

Нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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За особисту мужність під 
час виконання бойового 
завдання з розмінування 
територій Харківщини.

Народився 4 липня 1980 року 
в с. Кужелова Дунаєвецького 

району Хмельницької області. В структурі 
ДСНС України перебуває з 2005 року. Під 
час масштабного вторгнення з першого 
дня брав участь у бойових діях. 

24 лютого 2022 року, у день військового 
вторгнення ворога на територію України, 
після нанесення ракетно-бомбових уда-
рів по військовому аеродрому м. Чугуїв 
Харківської області Ігор Овчарук одним із 
перших на чолі піротехнічного розрахун-
ку здійснив виїзд для ліквідації наслідків 
бомбардування, знешкодження, знищен-
ня вибухонебезпечних предметів та їх за-
лишків. 

З початку інтервенції Ігор Овчарук май-
же пів тисячі разів виїжджав на розміну-
вання по місту Харків та Харківській облас-
ті, ліквідовував наслідки обстрілів, виявляв 
вибухонебезпечні предмети, залишки ро-
сійських ракет, артилерійських снарядів, 
що не вибухнули. Разом із піротехнічним 
розрахунком ліквідував загрозу вибуху 
майже 400 одиниць вибухо-небезпечних 
предметів, які в разі детонування могли 
завдати значних людських втрат, руйнації 
будівель та збитків цивільному населен-
ню. 

9 травня під час виконання бойового 
завдання з розмінування територій Хар-
ківщини Ігор Овчарук зазнав поранень, а 
саме підірвався на протипіхотній міні рф. 
Сапер отримав поранення ніг, уламки за-
чепили обличчя та руки. Все сталося в ра-
йоні Лісного у напрямку Руської Лозової. 
Після звільнення там проводилася зачист-
ка території.  

Тож деякий час підполковник служби 
цивільного захисту проходив лікування і 
вже на сьогодні знаходиться в строю. По-
шматований  мінними уламками Ігор не 
втрачає оптимізму і впевненості, що він 
вичистить Харків від снарядів і все буде 
Україна.

За особисту мужність і самовід-
дані дії, виявлені у захисті дер-
жавного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України.

Народився 5 травня 1996 року у 
с. Бистрі Житомирської області. 

На службі у різних підрозділах ДСНС України 
з 2013 року. З першого дня російської агресії 
проти України він працює на розмінуванні те-
риторій Житомирської області від вибухоне-
безпечних предметів. Перебуває на посаді на-
чальника відділення групи піротехнічних робіт 
аварійно-рятувальної частини аварійно-ряту-
вального загону спеціального призначення 
Головного управління ДСНС України у Жито-
мирській області. Спеціальне звання – старший 
лейтенант служби цивільного захисту.

З першого дня російської агресії проти 
України Олександр Павленко щодня на розмі-
нуванні. Після нанесення ворожих ударів по 
Житомирській області на чолі піротехнічного 
розрахунку прибирав небезпечні боєприпаси, 
які не розірвалися, знешкоджував і знищував їх. 
Були й повітряні бої, часто падали ракети кла-
су «повітря-повітря», а піротехніки виїжджали 
та знешкоджували їх, тим самим забезпечуючи 
безпеку населення. На території Народицької 
та Малинської громад, що на Житомирщині, під 
його керівництвом знищені касетні елементи 
від РСЗО «Ураган».  

За перші три місяці війни він набрався досвіду 
з розмінування більше ніж за останні три роки. 
Така робота для них не нова, рятувальники все 
це вивчали, однак із деякими боєприпасами до-
велося зіштовхнутися вперше в житті. Загалом у 
Житомирській області найбільше було знешкод-
жено касетних боєприпасів, а також авіаційних, 
адже на півночі регіону йшли інтенсивні пові-
тряні бої та ворожі обстріли. Піротехніки ДСНС - 
скромні, мовчазні, зосереджені. Вони не мають 
права на помилку. Щодня ходять по лезу ножа, 
ризикуючи власним життям.

Нині розрахунок Олександра Павленка про-
водить на півночі Житомирщини гуманітарне 
розмінування територій, де велися активні бо-
йові дії та обстріли.

Піротехніки завжди попереду інших. Нада-
ють можливість населенню безпечно пересу-
ватися дорогами, а службам, що забезпечують 
життєдіяльність, – повертати до життя звільнені 
території.

• Підполковник служби цивільного 
захисту.

 • Начальник групи піротехнічних 
та спеціальних водолазних 
робіт частини гуманітарного 
розмінування Міжрегіонального 
центру гуманітарного 
розмінування та швидкого 
реагування ДСНС України.

18 травня 2022 року міністр 
внутрішніх справ України 
Денис Монастирський 
під час робочої поїздки 
до Харкова  за мужність 
і героїзм, виявлені під час відсічі 
збройної агресії російської федерації 
проти України, захист державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності Держави, указами 
Президента України та наказами 
Міністра внутрішніх справ 
України Ігор Васильович Овчарук 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

ОВЧАРУК
Ігор Васильович

ПАВЛЕНКО
Олександр Русланович

• Старший лейтенант служби 
цивільного захисту.

• Начальник відділення групи 
піротехнічних робіт аварійно-
рятувальної частини аварійно-
рятувального загону спеціального 
призначення Головного 
управління ДСНС України у 
Житомирській області.

За особисту мужність і 
самовіддані дії, виявлені 
у захисті державного 
суверенітету та 
територіальної цілісності України, 
Указом Президента України  від 
10 березня 2022 року № 124 старшого 
лейтенанта служби цивільного 
захисту Павленка Олександра 
Руслановича нагороджено 
державною нагородою України – 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
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За особисту мужність і са-
мовіддані дії, виявлені у 
захисті державного сувере-
нітету та територіальної ці-
лісності України.

Народився 25 лютого 1978 року в м. ма-
гадан, росія. В структурі ДСНС України пе-
ребуває з 2005-го року. 

Майор Максим Петрушкевич із перших 
днів війни брав участь у бойових діях та 
ліквідації наслідків російської агресії. 

Коли Харків потерпав від ворожих об-
стрілів, пліч-о-пліч із харківськими колега-
ми на межі людських можливостей розби-
рали завали зруйнованих будівель, гасили 
пожежі після ракетних ударів, рятували лю-
дей і полтавські рятувальники. 

Напередодні їхнього приїзду один із сна-
рядів влучив у  п’ятиповерхівку на вули-
ці Танкопія. І як результат – знищено два 
верхні поверхи, вижити нікому не вдалося. 
Розбирали те, що ще вчора було домівкою 
багатьох людей, а сьогодні стало їхньою ж 
могилою.

Жодного вцілілого не було і під час роз-
бору завалів Харківської обласної дер-
жавної адміністрації, будівля якої зазнала 
значних ушкоджень. А вже 18 березня під 
час розбору завалів Харківського регіо-
нального інституту державного управління 
Національної академії державного управ-
ління при Президентові України з підваль-
ного приміщення почули голос і зрозуміли, 
що є жива людина. Потім постраждалий 
побачив і світло ліхтаря, яким було пода-
но знак. Дістатися до чоловіка було важ-
ко – пробиралися через вузьку шахту, яку 
крок за кроком самі собі пробивали. Шість 
годин кропіткої роботи здавалися вічністю, 
але результат того вартий – чоловіка вря-
товано.

«Це наша звичайна робота, хоча зараз 
вона набула певних особливостей», – так 
сказав рятувальник, майор Петрушкевич, 
якому 40-річний харків’янин нині завдячує 
життям.

За мужність та особистий 
героїзм, проявлені під час 
ліквідації масштабної по-
жежі після ракетного об-
стрілу. 

Народився 11 серпня 1992 року в се-
лищі Недра Баришівського району Київ-
ської області.

Старший лейтенант служби цивільно-
го захисту Вадим Попсуй за період про-
ходження служби в підрозділах ДСНС 
України зарекомендував себе кваліфі-
кованим фахівцем, дисциплінованим 
та грамотним керівником. Він ретельно 
ставиться до виконання своїх функці-
ональних обов’язків. Має необхідний 
рівень теоретичної підготовки і прак-
тичний досвід роботи. В повному обсязі 
знає і правильно застосовує на практиці 
нормативні документи, які регламенту-
ють діяльність підрозділів ДСНС України. 
Вимогливий до себе. Відданий справі 
служіння Українському народу.

26 лютого 2022 року в результаті ра-
кетного удару по складах із боєприпаса-
ми, які знаходились у м. Запоріжжя, ста-
лася масштабна пожежа. Внаслідок цієї 
надзвичайної події почали вибухати бо-
єприпаси і не було можливості дістатись 
до осередку пожежі та почати гасіння. 

Ризикуючи життям, Вадим Попсуй 
швидко оцінив обстановку та,  вико-
ристовуючи складки рельєфу місцевості, 
разом із старшим прапорщиком служби 
цивільного захисту Шевченком Сергієм 
Олександровичем підібралися до осе-
редку пожежі та ліквідували її. 

Увесь час поки тривало гасіння поже-
жі лунали вибухи боєприпасів та існувала 
загроза ураження вогнеборців елемен-
тами снарядів, що вибухнули. Завдяки 
героїчному вчинку старшого лейтенанта 
Вадима Попсуя вдалося ліквідувати по-
жежу та не допустити розповсюдження 
полум’я на інші склади з боєприпасами.

• Старший лейтенант служби 
цивільного захисту, 

• Начальник караулу 4 державної 
пожежно-рятувальної частини 
4 державного пожежно-
рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у 
Запорізькій області. 

ПОПСУЙ
Вадим Григорович

• Майор служби цивільного захисту.
• Провідний фахівець відділу 

організації пожежогасіння та 
роботи з об’єктовими підрозділами 
управління реагування на 
надзвичайні ситуації ГУ ДСНС 
України у Полтавській області.

ПЕТРУШКЕВИЧ
Максим 
Олександрович

Указом Президента України 
№ 256/2022 від 17 квітня 2022 року 
за особисту мужність і самовіддані 
дії, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, нагороджено 
орденом «За мужність» III ступеня.

Указом Президента України 
№ 124/2022 від 10.03.2022 року 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня. 
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Проявив мужність та геро-
їзм під час евакуації біль-
ше 500 людей.

Народився 22 серпня
 1986 року в місті Горлівка До-

нецької області. Проживав у містах До-
нецьк та Одеса. В структурі ДСНС України 
перебуває з 2020 року. Обіймає посаду 
фахівця відділу запобігання та виявлен-
ня корупції Головного управління ДСНС 
України у Луганській області. 

З початку повномасштабного вторгнен-
ня з перших днів брав участь в евакуації 
мирного населення з території Луганщи-
ни. Після того, як евакуація потягами ста-
ла неможлива, а ворожі війська щодня 
обстрілювали Сєвєродонецьк артилері-
єю, Леонід Суходольський продовжував 
розвозити гуманітарну допомогу людям, 
що залишалися в укриттях міста та ева-
куйовував жителів на службовому тран-
спорті.  

Після окупації Сєвєродонецька війська-
ми рф, в місті Бахмут Донецької облас-
ті було організовано штаб Головного 
Управління ДСНС України у Луганській 
області, який очолив саме Леонід Сухо-
дольський. 

Майже щодня він зі своїми колегами ви-
їжджав до Лисичанська по «дорозі жит-
тя» − Лисичанськ-Бахмут, доставляючи 
людям їжу, питну воду та медикаменти. 
Вмовляв людей виїжджати з небезпеч-
ної зони бойових дій і тих, хто наважу-
вався, вивозив до міста Бахмут.  

Всього Леоніду Суходольському разом 
зі своїми побратимами вдалося евакую-
вати із зони бойових дій на Луганщині 
більше ніж півтисячі людей.

За проявлений особливий ге-
роїзм та мужність під час лікві-
дації надзвичайної події.

Народився 30 серпня 1987 року 
в смт Степногірськ Василівсько-
го району Запорізької області. У 
структурі ДСНС України перебу-

ває з 2008 року. 

З початку повномасштабного вторгнення 
російської федерації у лютому 2022 року, окрім 
виконання основних завдань, які покладені на 
пожежно-рятувальні підрозділи, додалися ще й 
специфічні, що пов’язані із наданням допомо-
ги населенню, яке постраждало від військової 
агресії. Валентин Стеценко одним із перших 
висловив бажання допомогти людям. Він су-
проводжував евакоколони з Оріхова, Гуляй-
поля, Токмака, Бердянська і Маріуполя. Через 
десятки ворожих блок-постів, часто ризикуючи 
власним життям, рятувальникам вдалося допо-
могти тисячам громадян, серед яких діти, жінки 
та інваліди, дістатися до Запоріжжя.

Перша гуманітарна колона для евакуації 
мирного населення, яку супроводжував Вален-
тин Стеценко, рушила у напрямку міста Бер-
дянськ 12 березня. Тоді на підконтрольні Укра-
їні території вдалося доправити 500 громадян. 

Валентин Стеценко брав участь в евакуації 
людей з території заводу «Азовсталь». Задача 
стояла евакуювати 165 людей із «Азовсталі», 
яких вивезли у фільтраційні табори на непід-
контрольну Україні територію. Люди були втом-
лені та знесилені, діти пригнічені, бо за один 
день їм довелося подорослішати на ціле життя. 
Майже тиждень тривала ця гуманітарна опера-
ція з 29 квітня по 3 травня 2022 року. 

До усіх небезпек, які пов’язані із безпосе-
редньою ворожою агресією, додавалися ще й 
випробування спричинені несприятливими 
погодними умовами, яким треба було теж про-
тистояти. Одним із таких випробувань стала 
так звана «Дорога життя». Це відрізок дороги 
поблизу села Кам’янське, де аби продовжити 
рух до пункту призначення в обласний центр, 
потрібно об’їжджати по бездоріжжю. В одній 
із таких поїздок рятувальники дісталися цього 
відрізку уночі, але напередодні пройшов силь-
ний дощ. Потрібно було висадити громадян 
і перевести їх пішки на тверде покриття авто-
шляху. Тим часом рятувальники буксували ав-
тобуси. У будь-який момент могли розпочати-
ся обстріли, тому існувала реальна загроза для 
життя людей. Силами особового складу та без-
посередньо завдяки участі Валентина Стеценка 
громадян вдалося швидко перевести у безпеч-
не місце і жодна людина не постраждала. 

• Капітан служби цивільного 
захисту. 

• Начальник караулу 1-ї державної 
пожежно-рятувальної частини 
м. Запоріжжя.

СТЕЦЕНКО
Валентин 
Володимирович

• Фахівець відділу запобігання та 
виявлення корупції Головного 
управління ДСНС України 
у Луганській області.

СУХОДОЛЬСЬКИЙ
Леонід Юрійович

Указом Президента України 
№ 124/2022 від 10.03.2022 року 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня. 

За рішенням Головного управління 
ДСНС України у Запорізькій 
області кандидатура Стеценка 
Валентина Володимировича 
подається до МВС України як 
співробітника, який проявив 
особливий героїзм та мужність 
під час виконання завдань за 
призначенням, які пов’язані із 
ліквідацією наслідків ворожої 
агресії з боку рф, надання 
допомоги населенню, супроводі 
евакуаційних колон.
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За особисту мужність та відва-
гу проявлені під час ліквідації 
надзвичайної ситуації. 

Народився у 1995 році в Старо-
костянтинові Хмельницької об-
ласті. Після випуску з Львівського 

Державного університету безпеки життєдіяль-
ності повернувся до рідного міста та став пра-
цювати рятувальником у 19-ій Державній по-
жежно-рятувальній частині. Згодом молодого 
фахівця призначили заступником начальника. 
А з листопада 2021 року Віталій Тимощук за-
ймає посаду начальника цієї частини.  

24 лютого 2022 року, з початку повномасш-
табного вторгнення російської федерації, крім 
виконання основних завдань, які покладені на 
пожежно-рятувальні підрозділи, додалися ще й 
специфічні, що пов’язані із наданням допомо-
ги населенню, яке постраждало від військової 
агресії. 

О 6 годині ранку диспетчер служби повідо-
мила про ракетний обстріл одного з об’єктів 
міста Старокостянтинова. Згодом місто зазна-
ло ще кілька разів ворожих авіаударів. Коман-
да Віталія Тимощука за сигналом «збір-аварія» 
виїхала ліквідовувати пожежу, що виникла піс-
ля чергового авіаудару ворога. Робота тривала 
кілька годин. Втомлені, з нерівного двобою, 
вийшли переможцями. По прибуттю у розта-
шування частини встигли лише перевести дух, 
коли диспетчер сповістила про влучення воро-
жої ракети у промисловий об’єкт міста.  

Робота із гасіння пожежі на промисловому 
об’єкті була надскладна. Майже добу вогнебор-
ці долали страшне полум’я. А рятувальники, 
попри втому та знемогу, впевнено та чітко ви-
конували важливе завдання. І зрештою все вда-
лося: локалізували та загасили. 

Гасіння пожеж, після влучання ворожих ра-
кет, капітан служби цивільного захисту Віта-
лій Тимощук, не визначає героїчним вчинком. 
Каже:   «Виконували свою щоденну роботу, але, 
коли у спину стріляють, про небезпеку не за-
мислювалися». 

За проявлену мужність та 
професіоналізм під час лік-
відації надзвичайної події.

Народився 9 липня 1977 року 
в селі Нижньотепле Станич-

но-Луганського району Луганської об-
ласті. На службі в структурі ДСНС України 
перебуває з 1994 року.

За час проходження служби  полковник  
служби цивільного захисту Туркін Євген 
Петрович характеризується позитив-
но. До виконання службових обов’язків 
ставиться сумлінно, виявляє при цьому 
принциповість та високу вимогливість 
до себе й підлеглих. 

Зарекомендував себе як грамотний, до-
свідчений керівник, що має високий рі-
вень професійної підготовки та великий 
досвід практичної роботи. Вміє чітко й 
швидко аналізувати обстановку, при-
ймати оптимальні рішення. Брав без-
посередню участь в Антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, 
захисті незалежності, суверенітету та те-
риторіальної цілісності України. За час 
служби неодноразово брав участь у лік-
відації надзвичайних ситуацій та гасінні  
складних пожеж. Протягом 2021-2022 
років неодноразово брав участь у лікві-
дації наслідків надзвичайних ситуацій та 
пожеж, брав безпосередню участь у лік-
відації небезпечних  лісових пожеж  в ра-
йонах  Луганської області,  в місцевості  з 
наявністю вибухонебезпечних предме-
тів, де на високому професійному рівні  
виконував обов’язки на доручених ді-
лянках проведення гасіння пожеж.

Під час масштабного вторгнення воро-
жих військ з першого дня війни Євген 
Туркін брав участь у бойових діях та лік-
відації наслідків російської агресії. Осо-
бисто гасив 15 пожеж, які виникли внас-
лідок артилерійських обстрілів, врятував 
7 осіб із-під завалів у місті Щастя.

На початку червня 2022 року 
Міністр внутрішніх справ 
України Денис Монастирський 
вручив трьом рятувальникам 
Хмельниччини державні 
нагороди, у тому числі Віталію 
Тимощуку, ордени «За мужність» 
ІІІ ступеня. 

Указом Президента України № 79/2022 
від 28.02.2022 року нагороджений 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

• Полковник служби цивільного 
захисту.

• Заступник начальника 
управління − начальник відділу 
цивільного захисту Щастинського 
районного управління Головного 
управління ДСНС України у 
Луганській області.

ТУРКІН
Євген Петрович

• Капітан служби цивільного 
захисту.

• Начальник 19-ої Державної 
пожежно-рятувальної частини. 

ТИМОЩУК
Віталій Миколайович
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За проявлену мужність та 
особистий героїзм під час 
ліквідації надзвичайної си-
туації та врятуванні людей.

Народився 27 березня 
1982 року в м. Кіровськ Луганської об-
ласті. На службі в структурі ДСНС України 
перебуває з 2005 року.  

За період проходження служби в під-
розділах ДСНС України старший лейте-
нант служби цивільного захисту Хриник 
Андрій Валерійович зарекомендував 
себе позитивно. Володіє  добрими  ор-
ганізаторськими здібностями, принци-
повий керівник і вихователь особового 
складу.

Постійно брав участь у ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій та гасінні 
складних пожеж, виявляючи в екстре-
мальних ситуаціях холоднокровність, 
витримку і самовідданість.

Під час масштабного вторгнення во-
рожих військ з першого дня війни Ан-
дрій Хриник взяв участь у бойових діях 
та ліквідації наслідків російської агресії. 
18 разів виїжджав на ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій, брав участь у га-
сінні семи великих та складних пожеж.

З початку воєнної агресії рф на тери-
торії України організовував захист  ци-
вільного населення на території міста 
Попасна. Брав участь у ліквідації пожеж 
і наслідків руйнувань під час обстрілів 
міста Попасна російськими агресорами.  
Безпосередньо брав участь в організації 
евакуації населення з території ведення 
бойових дій. Особисто врятував понад 
20 людей.

Проявив рішучість та наполег-
ливість під час надзвичайної 
події. Діяв самовіддано при за-
хисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності під 
час російського вторгнення в 
Україну. 

Народився 4 лютого 1986 року в смт Комишува-
ха Попаснянського району Луганської області. 
На службі у структурі ДСНС України перебуває 
з 2006 року.

За час проходження служби майор служби 
цивільного захисту Шахов Віталій Олександро-
вич характеризується позитивно. До виконан-
ня службових обов’язків ставиться сумлінно, 
виявляє при цьому принциповість та високу 
вимогливість до себе й підлеглих. 

Зарекомендував себе як грамотний, досвід-
чений керівник, що має високий рівень профе-
сійної підготовки та великий досвід практич-
ної роботи. Вміє чітко й швидко аналізувати 
оперативну обстановку, приймати оптимальні 
рішення. Брав безпосередню участь в антите-
рористичній операції, забезпеченні її прове-
дення, захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України. За час служ-
би неодноразово брав участь у ліквідації над-
звичайних ситуацій та гасінні  складних пожеж. 
Професійні здібності майора служби цивіль-
ного захисту Шахова Віталія Олександровича 
сприяють  своєчасному виконанню завдань за 
призначенням. 

Протягом 2021-2022 років неодноразово 
брав участь у ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій і пожеж на території міста та області, 
брав безпосередню участь в ліквідації небез-
печних  лісових пожеж  в районах  Луганської 
області,  в місцевості з наявністю вибухонебез-
печних предметів, де на високому професійно-
му рівні  виконував обов’язки на доручених ді-
лянках проведення гасіння пожеж.

З початку  воєнної агресії рф на території 
України організовував укриття цивільного насе-
лення на території міста Попасна. Брав участь у 
ліквідації пожеж і наслідків руйнувань під час об-
стрілів міста Попасна російськими агресорами. 

Безпосередньо брав участь в організації гу-
манітарної допомоги та евакуації населення з 
території ведення бойових дій. Особисто орга-
нізував евакуацію понад 800 осіб.

• Майор служби цивільного захисту.
• Начальник 30-ї Державної 

пожежно-рятувальної частини 
Головного управління ДСНС 
України у Луганській області.

ШАХОВ
Віталій Олександрович

• Старший лейтенант служби 
цивільного захисту.

• Заступник начальника 30-ї 
Державної пожежно-рятувальної 
частини Головного управління 
ДСНС України у Луганській області.

ХРИНИК
Андрій Валерійович

Указом Президента України 
№ 144/2022 від 17.03.2022 року 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня. 

Указом Президента України 
№ 144/2022 від 17.03.2022 року 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.
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За героїчний вчинок при лік-
відації пожежі. Проявив рішу-
чість та наполегливість під 
час надзвичайної події. Діяв 
самовіддано при захисті дер-
жавного суверенітету та тери-
торіальної цілісності під час 

російського вторгнення в Україну. 

Народився 8 січня 1988 року в смт Малокате-
ринівка Запорізького району Запорізької області. 

Старший прапорщик служби цивільного за-
хисту Сергій Шевченко зарекомендував себе 
як грамотний, працьовитий, старанний, дисци-
плінований співробітник. Ретельно ставиться 
до виконання своїх функціональних обов’язків, 
вимогливий до себе. Завжди вміє виділити в ро-
боті головне і спрямувати зусилля на виконан-
ня поставленого завдання.

У службовій діяльності накази та розпоря-
дження керівництва виконує якісно і в зазна-
чений час. За характером спокійний, врівно-
важений. Має розвинуте почуття особистої 
відповідальності.

26 лютого 2022 року, в результаті ракетного 
удару по складах із боєприпасами, які знаходи-
лись у м. Запоріжжя, сталася пожежа. В резуль-
таті цієї пожежі почали вибухати боєприпаси і 
не було можливості дістатись до осередку поже-
жі та почати гасіння. 

Старший прапорщик служби цивільного за-
хисту Сергій Шевченк, незважаючи на великий 
ризик для життя, визвався допомогти начальни-
ку караулу Вадиму Попсую у гасінні цієї пожежі. 

Так, використовуючи складки рельєфу міс-
цевості, під керівництвом старшого лейтенанта 
служби цивільного захисту Вадима Попсуя, вони 
підібрались до осередку пожежі та ліквідували її. 

Увесь час поки тривало гасіння пожежі лунали 
вибухи боєприпасів та існувала загроза ураження 
вогнеборців елементами снарядів, що вибухнули.

Завдяки героїчному вчинку Сергія Шевченка, 
вдалося ліквідувати пожежу та не допустити по-
ширення полум’я на інші склади з боєприпасами.

За сумлінне виконання 
службових обов’язків. Діяв 
самовіддано при захисті 
державного суверенітету 
та територіальної ціліс-
ності під час російського 

вторгнення в Україну. 

Народився 17.05.1994 року в м. Павло-
град , Дніпропетровської області.

На службі з 15.08.2011 року.

10.04.2022 надійшло повідомлен-
ня про вибухи та горіння за адресою: 
Комплекс будівель та споруд, 19Д, що у 
Новоолександрівській сільській ТГ Дні-
провського району. До місця надзвичай-
ної ситуації було направлено відділення 
пожежно-рятувальних підрозділів міста 
Дніпро, чергову зміну ОКЦ Головного 
управління. На місці було встановлено, 
що внаслідок ворожого обстрілу зруйно-
вано дах та численні приміщення будівлі, 
вогнем охоплено складські приміщення. 
Силами особового складу було негайно 
розпочато гасіння пожежі та обстеження 
постраждалих будівель та споруд.

Яковлєв М.А. прибув на місце надзви-
чайної ситуації та розпочав збирання ін-
формації щодо оперативної обстановки 
в місці потрапляння ворожої ракети та 
готував фотозвіт з місця роботи підрозді-
лів для висвітлення на офіційному сайті 
Головного управління. Під час виконан-
ня службового обов’язку внаслідок пов-
торного ворожого ракетного обстрілу 
зазнав поранення стегна, після чого був 
госпіталізований до лікарні.

• Капітан служби цивільного 
захисту. 

• Помічник начальника зміни 
чергової зміни оперативно-
координаційного центру 
Головного управління ДСНС 
України у Дніпропетровській 
області. 

• Старший прапорщик служби 
цивільного захисту.

 • Командир відділення 8-ї державної 
пожежно-рятувальної частини 
4-го державного пожежно-
рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у 
Запорізькій області.

Указом Президента України 
№ 124/2022 від 10.03.2022 року 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

Указом Президента України 
№ 276/2022 від 25.04.2022 року 
нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

ЯКОВЛЄВ
Микола Анатолійович

ШЕВЧЕНКО
Сергій Олександрович



ГЕРОЇ
МВС

Державна прикордонна 
служба України 

Національна гвардія  
України 

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Національна поліція  
України 

Слава Україні! 
Героям Слава!


