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ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 

ЗАГИБЛИМ У ЗОНІ 

АТО/ООС ЧЕРКАСЦЯМ   

Меморіальна частина Галереї 

слави міста Черкаси 

28 жителям міста Черкаси відповідними рішеннями 

Черкаської міської ради посмертно нагороджено пам'ятними 

знаками «За заслуги перед містом Черкаси» I ступеня та 

присвоєно звання «Почесний громадянин міста Черкаси»  –за 

проявлені героїзм, мужність, відданість і вірність військовій 

присязі та народу України, безкорисливу любов  до 

Батьківщини, пожертвування власного життя задля 

відстоювання територіальної цілісності нашої держави, прав і 

свобод нинішнього і наступного поколінь українців, з метою 

патріотичного виховання учнів та молоді міста. 
  



 

1. Момот Ігор Федорович 
генерал-майор (звання присвоєно посмертно) Державної прикордонної 

служби України. Понад сім років очолював Навчальний центр підготовки 

молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України. Народився 

18.08.1965. Загинув 11.07.2014 під час обстрілу позицій українських 

прикордонників  поблизу с. Зеленопілля Свердловського району Луганської 

області. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1965
http://uk.wikipedia.org/wiki/2014


 
2. Вінніченко Віталій Павлович 

майор, викладач Навчального центру підготовки молодших спеціалістів 

Державної прикордонної служби України. Народився 01.08.1973. Загинув 

14.06.2014 від кульового поранення, яке отримав  на околиці м. Маріуполь 

Донецької області, в районі заводу «Азовсталь» 



 

3. Зайцев Микола Володимирович 
Майор, начальник відділення забезпечення спеціальними засобами 

Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної 

прикордонної служби України. Народився 09.03.1977. Загинув 14.06.2014 від 

кількох кульових поранень, які отримав  на околиці м. Маріуполь Донецької 

області, в районі заводу «Азовсталь» 



 

4. Гречаний Володимир Володимирович 
прапорщик, помічник начальника відділення забезпечення спеціальними 

засобами Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної 

прикордонної служби України. Народився 23.03.1978. Був смертельно 

поранений 14.06.2014 на околиці м. Маріуполь Донецької області, в районі 

заводу «Азовсталь» 
 

 



 

5. Єпіфанов Сергій Петрович 
старшина, начальник майстерні з ремонту спеціальних засобів Навчального 

центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби 

України. Народився 22.01.1983. Загинув 14.06.2014 від кульового поранення, 

яке отримав на околиці м.Маріуполь Донецької області, в районі заводу 

«Азовсталь». 



 

6. Лазаренко Павло Миколайович 

солдат Державної прикордонної служби України, патрульний-водій 

відділення інспекторів прикордонної служби мобільної прикордонної 

застави Навчального центру підготовки молодших спеціалістів. Народився 
11.01.1974. Загинув 11.07.2014 у дорозі до шпиталю, під час мінометного 

обстрілу колони Збройних Сил України, біля с. Зеленопілля Свердловського 

району Луганської області.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F


 

7. Петрів Ігор Олексійович 
майор, старший викладач групи спеціальної вогневої підготовки циклу 

тактико-спеціальної підготовки Навчального центру підготовки молодших 

спеціалістів Державної прикордонної служби України. Народився 

13.10.1967. Загинув 12.07.2014 у с. Маринівка Шахтарського району 

Донецької області, підірвавшись на фугасній міні 



 

8. Калашник Микола Олександрович 
боєць військової частини А2167 Збройних Сил України. Народився 

29.04.1989. Загинув 12.07.2014 біля села Червона Зоря Шахтарського району 

Донецької області під час мінометного обстрілу, внаслідок прямого 

влучання міни в самохідну артилерійську установку.  

 



 

9. Каравайський Богдан Ігорович 

молодший сержант військової частини А0759 Збройних Сил України. 

Народився 02.12.1990. Загинув 15.07.2014 в районі с. Провалля 

Свердловського району Луганської області під час мінометного обстрілу.  

 



 

10. Бойко Віктор Анатолійович 
старшина машинно-технічного забезпечення 34 батальйону територіальної 

оборони «Батьківщина» Збройних Сил України. Народився 14.08.1974. 

Загинув 18.07.2014 під час виконання бойового завдання, звільняючи від 

терористів село Олександрово-Калинове Костянтинівського району 

Донецької області. Куля снайпера  потрапила в гранату в нагрудній кишені 

жилета - розподільника. 



 

11. Лифар Сергій Іванович 
капітан Державної прикордонної служби України. Народився 17.02.1969. 

Загинув 07.08.2014 під час обстрілу колони при виході з оточення 

з «Довжанського котла» в районі кургану «Савур-Могила» неподалік смт. 

Нижній Нагольчик Луганської області та с. Дякове Донецької області 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1


 

12. Ложешніков Володимир Іванович 
капітан міліції у відставці, боєць батальйону Національної гвардії України 

«Донбас», старший оператор протитанкового взводу. Народився 23.05.1962. 

Після важкого поранення, отриманого 29 серпня 2014 року при виході з 

«Іловайського котла», потрапив у полон. Помер 31.08.2014. 



 

13. Тарасенко Юрій Геннадійович 
молодший сержант військової частини В0284 Збройних Сил України. 

Народився 29.10.1974. Загинув 04.09.2014., потрапивши в засідку під час 

виконання бойового завдання  в районі бойових дій біля м. Маріуполь 

Донецької області.   



 

14.   Ідель Ілля Євгенович 
солдат, старший оператор 24-го батальйону територіальної оборони 

«Айдар». Народився 13.01.1988. Помер 30.08.2014 в київському шпиталі від 

тяжких поранень, отриманих під час  бою біля м. Луганськ 



 

15. Подолянчук Євгеній Петрович 
старший лейтенант військової частини А0680 Збройних Сил України, 

командир групи спеціального призначення. Народився 04.07.1991. Загинув 

14.09.2014 при обороні  аеропорту м. Донецьк 



 

16. Терещенко Андрій Сергійович 
боєць 95-ї аеромобільної бригади Збройних Сил України. Народився 

23.06.1991. Загинув  02.12.2014 від тяжкого поранення, отриманого під час 

обстрілу в аеропорту  м. Донецьк  

 



 

17. Панченко Олексій Анатолійович  
боєць 95-ї аеромобільної бригади Збройних Сил України. Народився 

23.09.1974. Загинув 19.01.2015 під час виконання бойового завдання в 

аеропорту м. Донецьк 



 

18. Бойко Ігор Дмитрович 
розвідник 128-ої гірничо-піхотної бригади Збройних Сил України. 

Народився 23.08.1972. Загинув 30.01.2015 в бою під час розвідувальної 

операції в с. Рідкодуб Шахтарського району Донецької області 

 

 



 

19. Вергай Віталій Миколайович 
боєць 128-ої гірсько-піхотної бригади Збройних Сил України. Народився 

21.11.1969. Загинув 06.02.2015 під час виконання бойового завдання на 

взводно-опорному пункті поблизу села Рідкодуб Шахтарського району 

Донецької області 



 

20. Амброс Сергій Сергійович 
лейтенант полку Національної гвардії України «Азов». Народився 

16.05.1990. Помер 18.02.2015 в лікарні м. Маріуполь  від поранень,  

отриманих  під час  мінометного  обстрілу с. Широкине Новоазовського 

району Донецької області 



 

21. Чалий Ярослав Михайлович 
старший лейтенант 17-го окремого батальйону 57-ї механізованої бригади 

Збройних Сил України, командир розвідувального взводу. Народився 

25.06.1966. Помер 18.08.2015 року від поранень, отриманих внаслідок 

мінометного обстрілу позицій українських військових поблизу м. Горлівка 

Донецької області 



 
22. Галва В’ячеслав Анатолійович 

полковник ГУР МО України у відставці, інструктор із підготовки фахівців 

спецпризначення, консультант-розробник, керівник групи ГРТ «Кузьмич», 

спеціалізацією якої є розробка й тестування військового спорядження, 

інструктор з бойової підготовки бійців батальйону МВС «Азов». Народився 

04.01.1973. Загинув 26.08.2014, підірвавшись на вибуховому пристрої, під 

час війни на час сході України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB


 

23. Маламуж Олександр В’ячеславович 
боєць батальйону «Донбас»,  солдат резерву, стрілець 2-го батальйону 

спеціального призначення НГУ «Донбас». Народився 18.07.1985. Загинув 

29.08.2014  під час виходу т.зв. зеленим коридором із Іловайського котла в 

районі с. Червоносільське Амвросійського району Донецької області 



  

24. КАЧУР Олександр Миколайович 

полковник ГУР МО України у відставці, інструктор із підготовки фахівців 

спецпризначення, консультант-розробник, керівник групи ГРТ «Кузьмич», 

спеціалізацією якої є розробка й тестування військового спорядження, 

інструктор з бойової підготовки бійців батальйону МВС «Азов». Народився 

04.01.1973. Загинув 26.08.2014, підірвавшись на вибуховому пристрої, під 

час війни на час сході України 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB


 

 

25. Шаповал Олександр Сергійович 

капітан Збройних Сил України, командир взводу розвідки технічними 

засобами 74-го окремого розвідувального батальйону, учасник бойових дій. 

Народився 25.07.1992. Загинув 05.08.2015, виконуючи бойове завдання в 

зоні проведення антитерористичної операції 

 

 



 

26. Сиротенко Сергій Васильович 

заступник командира батальйону спеціального призначення «Донбас» 

військової частини 3035 Національної гвардії України, майор Збройних Сил 

України, командир взводу. Народився 24.12.1977. Загинув – 01.11.2017, 

виконуючи бойове завдання в районі м. Мар’їнка Донецької області 



 

27. Немцов Геннадій Євгенійович 

старший сержант 72-ої окремої механізованої бригади військової 

частини  А2167 Збройних Сил України. Понад 20 років пропрацював 

робітником у комунальному підприємстві «Комбінат  комунальних послуг» 

Черкаської міської ради. Народився 09.02.1969. Загинув 28.06.2018 – у бою 

на Світлодарській дузі Донецької області 



 

28. Моспан Антон Юрійович 

старший солдат, командир бойової машини-командир відділення 10-ї 

окремої гірсько-штурмової бригади Збройних Сил України. Народився 

24.12.1991. Загинув при виконанні бойового завдання 15.10.2018 в районі 

селища Кримське Новоайдарівського району Луганської області внаслідок 

смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців 

Російської  Федерації. 
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