Наші захисники – учасники бойових дій в АТО/ООС
1.Федаш Юрій Петрович
Український військовий моряк, капітан III рангу ВМС України, командир мінного тральщика
«Черкаси».

Народився 25 серпня 1980 року.
У 2014 році нагороджений пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» II ступеня
– за героїчне протистояння команди мінного тральщика «Черкаси» у період початку окупації Криму
російськими військами.

2. Коцеруба Дмитро Михайлович
Полковник, начальник Навчального центру Державної прикордонної служби України.

Народився 15 квітня 1965 року.
У 2015 році нагороджений пам’ятним знаком ІІІ ступеня «За заслуги перед містом Черкаси»
– за вагомий внесок у розвиток обороноздатності держави, сприяння військово-патріотичному
вихованню молоді, проявлену активність у громадському житті міста Черкаси.

3. Корж Євгеній Павлович
Військовий комісар Черкаського об’єднаного міського військового комісаріату, полковник
Збройних Сил України, учасник бойових дій.

Народився 5 червня 1964 року.
У 2016 році нагороджений пам’ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» ІІ ступеня
– за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, мужність і героїзм,
проявлені під час проведення антитерористичної операції, забезпечення виконання завдань із
мобілізації військовозобов’язаних жителів м. Черкаси, вагому патріотично-виховну роботу серед
учнівської та студентської молоді.

Військовослужбовці – переможці та призери
Всеукраїнських змагань «Ігри нескорених»
2018 року

У 2018 році нагороджені пам’ятним знаком Черкаської міської ради «За заслуги перед містом
Черкаси» ІІ ступеня – за відданість і вірність військовій присязі, мужність і відвагу, проявлені при
захисті незалежності та відстоюванні територіальної цілісності нашої держави під час проведення
антитерористичної операції, що розпочалася з 14 квітня 2014 року в Донецькій та Луганській
областях і з 30 квітня 2018 року реінтегрована в операцію Об’єднаних сил, активну громадянську
позицію, твердість характеру і велику силу волі та прагнення до спортивних перемог,
популяризацію занять спортом поміж учасників АТО, молоді та дітей міста, підтримку спортивного
іміджу Черкас в Україні та на міжнародному рівні.

4. Фіщук Денис Вікторович

Народився 20 липня 1977 року.
Військовий пенсіонер, інвалід 2 групи, який 2014 року добровільно в підрозділі СБУ брав
безпосередню участь в АТО, має статус учасника бойових дій. Учасник Всеукраїнських змагань
«Ігри нескорених» 2018 року, на яких виборов срібну нагороду з плавання та золоту – з
велоспорту. У числі 15 українських спортсменів –
учасників бойових дій в АТО представляв
Україну на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», які 2018 року відбувалися в столиці
Австралії –Сіднеї та виборов бронзову нагороду.

5. Лукашук Артем Борисович

Народився 17 серпня 1994 року.
Учасник бойових дій в АТО, інвалід війни 2 групи. Із 2013 року служив у 25-й окремій
Дніпропетровській повітрянодесантній бригаді, бійці якої одними з перших вирушили захищати
Україну на Донбас. Артем пройшов ряд «гарячих точок» зони АТО: Слов’янськ, Ямпіль, Червоний
Лиман, Дебальцеве. 12 серпня 2014 року в запеклому бою з ворогом під містом Вуглегірськ
отримав контузію і поранення. Осколок 120 мм міни пошкодив ногу і стопу. Лікувався в Україні
та Литві, пройшов тривалу реабілітацію, після якої присвятив своє життя спорту. У квітні 2017 року
брав участь у Всеукраїнських змаганнях «Ігор нескорених», де виборов золоту нагороду у спринті
на 100 м та потрапив до збірної команди України (резерв). У жовтні 2017 року представляв
Черкаси та Україну в Марафоні морської піхоти у Вашингтоні (США), за що отримав медаль «За
силу волі». На Чемпіонаті України з легкої атлетики в лютому 2018 року виграв золото на дистанції
60 метрів та срібло на дистанції 200 м. У травні 2018 року отримав дві золоті нагороди на
Всеукраїнських змаганнях «Ігри нескорених»

6. Степаненко Віталій Володимирович

Народився 1 січня 1969 року.
Учасник Всеукраїнських змагань «Ігри нескорених» 2018 року, на яких він виборов золоту і
срібну нагороди з велоспорту і штовхання ядра, тренера-викладача КДЮСШ № 2 Черкаської
міської ради, вихованці якого Фонрабе Максим, Джабраїлов Ельдар, Леонтенко Юрій, Рибарук
Костянтин, Новаковський Максим досягли значних спортивних успіхів на чемпіонатах України та
різноманітних спортивних змаганнях.

7. Толмачов Олег Анатолійович

Народився 29 жовтня 1989 року.
Доброволець окремого загону спеціального призначення Нацгвардії України полку «Азов»,
учасник бойових дій, бронзовий призер Всеукраїнських змагань «Ігри нескорених», під час яких
він виборов дві нагороди з веслування на тренажерах – на дистанціях 4 хвилини і 1 хвилина.

8. Мазніченко Вадим Олександрович

Народився 16 лютого 1986 року.
Рядовий 14-го окремого мотопіхотного батальйону «Черкаси», учасник бойових дій, тяжко
поранений внаслідок ворожого мінометного обстрілу 30.09.2014 року біля с. Старогнатівка
Волноваського району Донецької області. Після тривалого лікування та курсу реабілітації в США
за спеціальною програмою брав участь у проектах «Переможці», «Ігри нескорених», «Сила нації»
та «Invictus Games», демонструючи світовій спільноті величезну силу волі і мужності українського
воїна-захисника та прославляючи на міжнародній арені Українську державу. І нині продовжує
активно займатися спортом, навчається в ЧНУ імені Богдана Хмельницького та очолює ОСББ.

Наші волонтери

Вербицька Альона Миколаївна
Голова благодійного фонду «З вірою в себе», заступник керівника штабу з інформаційної
діяльності обласного громадського формування «Черкаський автомайдан»

Народилася 25 травня 1981 року.
У 2015 році нагороджена пам’ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси»

ІІІ ступеня – за особистий вклад у розвиток волонтерського руху в Україні, організацію збору та
постачання гуманітарної допомоги безпосередньо в зону проведення АТО, надання підтримки
Центрам біженців, загальноосвітнім закладам східних областей та військовим частинам Збройних
Сил України, тісну співпрацю з польовими шпиталями, допомогу в поліпшенні медичного
забезпечення на передовій та Головному військово-медичному клінічному ордена Червоної Зірки
центру «Головний військовий клінічний госпіталь», дієву співпрацю з військово-цивільними
адміністраціями Донецької та Луганської областей, підрозділами інформаційно-психологічних
операцій в наданні допомоги й проведенні роз’яснювальної роботи щодо важливості підтримки
місцевим населенням українських цінностей та збереження цілісності держави.

Плащенкова Іннеса Миколаївна
Плащенкова Іннеса Миколаївна – активіст громадської організації «Самооборона Майдану
у Черкаській області».

Народилася 20 травня 1972 року.
У 2015 році нагороджена пам’ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» ІІІ ступеня –
за активну волонтерську діяльність, патріотизм, організацію збору гуманітарної допомоги та
особисту участь у доставці її безпосередньо в зону проведення АТО, зокрема, бійцям батальйонів
«Айдар», «Торнадо», структурних підрозділів Збройних Сил України.

Каїрцева Альона Валентинівна
Каїрцева Альона Валентинівна – координатор гуманітарного відділу допомоги воїнам АТО
ГО «Самооборона Майдану у Черкаській області».

Народилася 13 вересня 1980 року.
У 2015 році нагороджена пам’ятним знаком ІІІ ступеня «За заслуги перед містом Черкаси» –
за активну волонтерську діяльність, організацію збору гуманітарної допомоги та особисту участь

у доставці її безпосередньо в зону проведення АТО, зокрема, бійцям батальйонів «Айдар»,
«Торнадо»,
структурних
підрозділів
Збройних
Сил
України,
відстоювання
прав
військовослужбовців.

Безсонова Валентина Ігорівна
Активіст громадської організації «Самооборона Майдану у Черкаській області», учасник
АТО.

Народилася 25 липня 1970 року.
У 2015 році нагороджена пам’ятним знаком ІІІ ступеня «За заслуги перед містом Черкаси» –
за високу громадянську позицію, патріотизм, особисту мужність, активну волонтерську діяльність,
спрямовану на організацію матеріальної та моральної підтримки українських військових, які
захищають суверенітет та цілісність нашої держави під час антитерористичної операції, що
проходить на Сході України.

Добровольський Микола Михайлович
Депутат Черкаської міської ради, волонтер.

Народився 1 листопада 1960 року.
У 2015 році нагороджений пам’ятним знаком ІІІ ступеня «За заслуги перед містом Черкаси»
– за активну громадянську позицію, депутатську та доброчинну діяльність

