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ВСТУП 

У мовознавстві неофіційний іменник звикло досліджують як об’єкт  

ономастики.  Уже є досвід вивчення неофіційних імен школярів, жителів міст, 

містечок чи сіл,  військових, про що свідчать праці  Лесюка М., Німчука В., 

Павликівської Н., Павлюк В., Підкуймухи Л., Чучвари А. та ін. [15, 21, 30, 31, 

27, 21, 33, 42].  

Однак неофіційний іменник – ще мало досліджена категорія  в 

соціолінгвістиці, в предметному полі якої ім’я людини виступає як маркер 

комунікації представників певної соціогрупи. Виникають  питання про те, на 

якому матеріалі досліджувати зміст цієї категорії, які методи застосувати, які 

ознаки ралізує поняття «неофіційний іменник» як показник міжособистісної 

комунікації в конкретних соціогрупах та ін. 

  Звідси актуальність нашої конкурсної роботи зумовлена потребою 

розвитку положень соціолінгвістики про  зміст та обсяг категорії «неофіційний 

іменник»  на матеріалі різних соціальних колективів. Аналізуючи неофіційні 

імена   в соціогрупі «військові», ми продовжимо роботу, яку свого часу 

започаткували праці А. Чучвари про прізвиська  членів соціогрупи «школярі» 

[41, 42, 43]. 

Новизна нашого дослідження полягає  в розкритті ознак  поняття 

«неофіційний іменнник» на матеріалі ще не ввведених у  соціолінгвістику  

біографічних текстів. Словники псевдонімів бійців  двадцятого та двадцять 

першого століть вийшли в 2007 та 2012 рр. [1, 26] і не містять вибірку з нових 

спогадів та біографій учасників бойових дій, виданих уже після 2012р. У нашій 

роботі   ми систематизували неофіційні імена військових  і  уклали  два 

словники (див. Додатки 1-2), на матеріалі яких здійснювали власний аналіз. 

Мета наукової праці – продовжити дослідження  змісту та обсягу категорії 

«неофіційний іменник» на матеріалі мовлення військових. 

Реалізація мети потребує вирішення таких завдань: 

- розкрити історико-методологічні засади вивчення проблеми; 

- схарактеризувати неофіційне ім’я як об’єкт міждисциплінарного аналізу; 
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- дослідити ознаки неофіційних імен як маркери мовлення в соціогрупі 

«військові» за допомогою теорії мовної особистості; 

- укласти словники-довідники неофіційних імен воїнів двадцятого і 

двадцять першого століть;  

- сформувати  зміст поняття «неофіційний іменник» та   словникову статтю 

до терміна соціолінгвістики неофіційний іменник військових. 

Об’єкт дослідження – неофіційне ім’я як маркер комунікації в соціогрупі 

«військові». 

Предмет дослідження – вербально-семантичні, когнітивні та прагматичні 

показники  мовної особистості  бійців, які не тільки творили  неофіційні імена, 

часто їх змінююючи,  але й  були їхніми носіями.  

Теоретична база аналізу становить праці з соціолінгвістики (Бутковська О, 

Луньо Л.,  Масенко Л., Мацюк Г., Чучвара А. та ін.), ономастики (Лесюк М., 

Павликівська Н., Парасін Н. та ін.), когнітивного мовознавства (Качмар О., 

Томенюк О., Удовіченко Г. та ін.), когнітивної ономастики (Карпенко О. та ін.), 

лексикографії (Горецький П., Демська О., Дубічинський В. та ін.); історії 

(Кіпіані В., Ковальчук В., Содоль П. та ін.). 

Ілюстративний матеріал. Аналізом охоплено 2037 прикладів  неофіційних 

імен, систематизованих з біографічних текстів (див. список джерел)  й 

укладених у два словники: «Словник-довідник неофіційних  імен воїнів 

двадцятого століття (на матеріалі біографічних текстів про бійців ОУН, УПА)»; 

«Словник-довідник воїнів двадцять першого століття (на матеріалі 

біографічних текстів про бійців АТО)» (див. додатки до роботи). Крім 

використовуваних іншими авторами джерел, ці Словники створено ще й на 

основі нових 8-ми  біографічних текстів,  вибірка з яких здіснена в роботі 

вперше.  

Методи дослідження. Мета, завдання і особливості аналізованого 

матеріалу зумовили використання соціолінгвістичних, загальномовознавчих, а 

також елементи кількісного методів, які дозволили вивчення проблеми на 

підставі застосування теорії мовної особистості. 
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 За допомогою  методу  соціолінгвістичної інтерпретації в роботі здійснено 

науковий аналіз  неофіційного імені (псевдоніма) як показника комунікації в 

соціогрупі «військові». Біографічний  метод дозволив пояснити мотив номінації 

на підставі знань про життя бійця (його професію, місце народження чи 

проживання, захоплення тощо)  з його особистих спогадів або ж розповідей 

товаришів по службі чи друзів. Метод компонентного аналізу забезпечив 

дослідження структури, принципів та мотивів творення псевдонімів і 

встановлення системних відношень між ними. За допомогою кількісного 

методу виявили і сформували кількісні  характеристики псевдонімів у межах 

конкретних груп та історичних епох. Порівняльний метод уможливив 

виявлення спільних і подібних рис у номінації воїнів ХХ та ХХІ століття. 

Дедуктивний метод посприяв виокремленню ознак поняття та формуванню 

значення терміна неофіційний іменник військових в соціолінгвістиці. Описовий 

метод дозволив систематизувати самостійно отримані результати роботи. 

Теоретичне і прикладне значення дослідження. На підставі 

здійсненого аналізу ми поглибили відомості про творення неофіційних імен в 

маловивченій соціогрупі, уклали вже згадані  Словники-довідники  неофіційних 

імен бійців двадцятого і двадцять першого століть і сформулювали  словникову 

статтю до терміна неофіційний іменник військових для словника 

соціолінгвістичних термінів. Отримані результати можна використати  в різних 

дисциплінах: «соціолінгвістика як наука про мову і суспільство», «вступ до 

соціолінгвістики», «прикладна соціолінгвістика», «мова, громадська думка  і 

пропаганда».  

Логіка дослідження зумовила структуру наукової роботи: вступ,  розділи 

«Історико-методологічні засади дослідження проблеми» і «Псевдоніми в 

біографічних текстах як відображення вербально-семантичного, когнітивного 

та прагматичного рівнів мовної особистості бійців», висновки, список 

використаної наукової літератури  із 51 найменування, список джерельної бази 

із 15 найменувань, 4 додатки: «Словник-довідник неофіційних  імен воїнів 

двадцятого століття (на матеріалі біографічних текстів про бійців ОУН, УПА)», 
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«Словник –довідник воїнів двадцять першого століття (на матеріалі 

біографічних текстів про бійців АТО)»,  «Таблиці псевдонімів ОУН,УПА за 

ознаками найменування», «Таблиці псевдонімів АТО за ознаками 

найменування». Загальний обсяг 188 сторінок, з них 1-30 сторінка – це 

основний текст, с.39-188 – Додатки. 

 

РОЗДІЛ І. ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ 

   1.1 Неофіційне ім’я як об’єкт міждисциплінарного аналізу 

Аналіз наукових праць про неофіційні імена військових засвідчив, що  

неофіційне ім’я сьогодні є об’єктом аналізу  в ономастиці, історії,  

лексикографії та соціолінгвістиці.  

Дослідження з ономастики. Важливим аспектом методології ономастичних 

досліджень у цілому, на думку  Скляренка Г.,  є аналіз мовного знака   з 

контексту його структури [36, с.21]. Питанням аналізу неофіційних імен 

займалися  Максимук В., Олар К., Торчинський М.  та ін.  

У складі неофіційних імен  виокремлено псевдоніми. Псевдонім - різновид 

антропоніма, прибране (вигадане) особове іменування, яке використовують 

представники окремих соціогруп (письменники, публіцисти, композитори, 

актори, художники, співаки, громадсько-політичні діячі, злочинні елементи) 

разом із своїм справжнім іменем та  прізвищем або замість них для  конспірації  

через  особистісні чи політичні причини [24, с.126-127]. 

Політична ономастика (як один із напрямів досліджень) вивчає власну 

назву як інструмент політичної комунікації. Назва суб’єкта чи об’єкта в 

політичній сфері є ресурсом, який забезпечує ефективність політичної 

комунікації: це  культурний і політичний знак, який має значний потенціал 

впливу, тому що політичні чинники, як відомо, можуть змінювати їх. У працях 

з політичної ономастики досліджують соціальні чинники появи власних назв, 

лінгвістичні умови становлення оніма (неологізм, словоскладання, 

запозичення), морфологічні модифікації (усічення, абревіації, деривація, 
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переклади або кальки), синтаксичні модифікації й семантичні зміни 

(багатозначності, зміна значення, метонімічності, метафоричності, антономазії) 

[34, с.33-35]. 

Дослідження з історії. Після законів про декомунізацію 2015р. (Закон 

про заборону пропаганди комуністичних і нацистського режимів та закон, за 

яким воїнів ОУН і УПА визнано борцями за незалежність України) історики 

активізували   вивчення опору радянській владі під час і після Другої світової 

війни. Зросла увага до  псевдонімів у зв’язку з аналізом питань, пов’язаних із 

вивченням джерельної бази про бійців ОУН і УПА: Посилення конспірації в 

ОУН(б): перехід від літерних до цифрових шифрів / В. Ковальчук // Український 

визвольний рух: наук. зб. — Львів, 2014. — Збірник 19. — С. 270-287;  

«Зродились ми великої години…» ОУН і УПА. Бібліотека «Історичної правди» / 

Укл. та передмова Вахтанга Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 303 с. та багато 

інших.  

Ми виявили, що незнання псевдонімів часто було проблемою для 

істориків, оскільки призводило до сплутування учасників визвольної боротьби 

ХХ століття (див., для прикладу, працю: Загадкові “Мамай” і “Чупринко” (як 

незнання псевдонімів Романа Шухевича і Миколи Козака завадило розширенню 

джерельної бази ОУН і УПА) / В. Ковальчук // Український археографічний 

щорічник. — К., 2010. — Вип. 15. — С. 688-692.). Багато нагороджених 

учасників ОУН та УПА зареєстровані дотепер тільки під псевдонімами, 

справжні імена їх невідомі, що не дозволяє історикам говорити про точну 

кількість нагороджених в повстанському середовищі. Крім того, псевдоніми 

жіночого роду не обов’язково належали жінкам і навпаки. Як приклад - 

особистість Якова Бусла, що був відомий як Галина. Відтак історики  дотепер 

мусять шукати інформацію для ідентифікації осіб, робити виправлення в 

реєстрах [7, с.119 ]. 

У своєму  дослідженні для вивчення питання про неофіційні імена бійців 

двадцятого століття, я намагалася  використати  біографічні тексти, які 

з’явилися вже в XXI ст. і не потрапили до згаданих вище друкованих словників: 
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Липовецький С. Бандерівці: 200 історій з ХХ століття. – Львів : ЛА 

«Піраміда», 2017. – 564с.:іл.; Гавришко М. Долаючи тишу: жіночі історії 

війни. ‒ Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2018. ‒ 240 с. ; Посівнич Д., Брелюс В. 

Нарис життя Дарії Ребет-"Орлян". - Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2013. - 

110 с. : фот. - (Літопис Української Повстанської Армії. Серія "Події і люди" ; 

кн. 26) ; Спогади радиста УПА [Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : Літопис УПА, 

2015. - 126 с. : фот. - (Літопис Української Повстанської Армії. Серія "Події і 

люди" ; кн. 30) ; Ніколаєва Н. Уляна Крюченко - "Оксана". - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : фотогр. - (Літопис Української Повстанської 

Армії. Серія "Події і люди" ; кн. 23) ; Яворівщина у повстанській боротьбі. 

Розповіді учасників та очевидців / Записав і упорядкував Євген Луньо. — Т. 1: 

Наконечне Перше. Наконечне Друге. — Львів: Растр-7, 2017 — 543 с. ; 

Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців / 

записав і упорядкував Євген Луньо. – Т. 2 : Яворів. – Львів : Растр-7, 2015. – 

1080 с. 

Також  я опрацювала «Книгу пам’яті полеглих за Україну» для укладання 

нового  словника-довідника неофіційних імен воїнів АТО [6]. 

Лексикографічні праці. На сьогодні створено лексикографічні  джерела, в 

яких автори систематизували літературно-мистецькі, кримінальні, політичні 

псевдоніми. Словник міліті-псевдонімів як військових штучних назв уклала 

Н.Павликівська. Матеріалом для словника послужили біографічні праці про 

українських повстанців періоду 20-х років, учасників національно-визвольних 

змагань  (ОУН та УПА), радянських підпільників і партизанів Другої світової 

війни, див.: Павликівська Н. М. Словник псевдонімів ОУН–УПА  ( Вінниця, 

2007). 

Ще один  довідник: Антонюк Я. Український визвольний рух у постатях 

керівників. Волинська та Брестська області (1930-1955) (Львів – Торонто, 2014). 

Автор зібрав неофіційні імена бійців ОУН,УПА Волинської та Брестської 
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областей у 1933-1955 роках. Праця  є довідником з біографічними довідками 

про керівників українського визвольного руху.  

Дослідження з соціолінгвістики. Неофіційний іменник  вже став об’єктом 

аналізу в цій ділянці, оскільки власні імена людей пов’язані із особливостями  

мовлення в  їхній соціогрупі, як це підтверджують праці А. Чучвари. Разом з 

тим, у нашому дослідженні вивчаємо псевдоніми і як мовні знаки, що маркують 

взаємодію понять мова-війна, мова- ідеологія, мова-держава, тобто ті взаємодії, 

які теж формують предметну сферу  соціолінгвістики.  

В умовах нової мовознавчої парадигми до власної назви як мовного знака 

застосуємо  теорію мовної особистості  та  антропоцентризм як принцип опису 

зібраного матеріалу, тобто будемо аналізувати одиниці у зв’язку із людиною та 

умовами її життя. 

 1.2 Характеристика  неофіційного іменника 

У роботі враховано, що поняття – це форма мислення, яка є результатом 

узагальнення та виділення предметів деякого класу за загальними та 

специфічними для них ознаками. Іншими словами – це такий спосіб 

відображення дійсності, за якого предмет розкривається через сукупність його 

суттєвих ознак [12, с.137]. Щоб розкрити зміст поняття «неофіційний іменник» 

в соціогрупі «військові», потрібно знати, що таке іменник, соціогрупа, як 

працювала мовна свідомість бійців, що творили і вибирали імена.  

На підставі мовознавчих праць враховуємо, що неофіційний іменник 

притаманний мовленню соціогрупи «військові», що нові неофіційні імена 

бійців виникають з метою їхнього захисту і що під час творення неофіційних 

імен відбувається онімізація або трансонімізація [23; 38; 42]. 

Поняття «неофіційний іменник». Дослідники виокремлюють три типи 

онімізації: а) просту – використання загальної назви без семантичних 

нашарувань (псевдоніми такого типу мають ситуативний характер, бо 

виникають на базі одної події, наприклад, «Череп», «Молот»); б) метафоричну 

– використання загальної назви на основі подібності («Білка», «Хмарка»); в) 

метонімічну – перенесення назви на основі смислової асоціації за суміжністю 
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(такий різновид онімізації не представлений в неофіційному іменнику бійця) 

[38, с. 73]. 

Трансонімізацію мовознавці трактують як перехід антропонімів з одного 

розряду в інший. Тобто в склад псевдонімів потрапляють офіційні та зменшено-

пестливі імена («Тарас», «Василько»), прізвища («Бублик») та батьконіми 

(«Кузьмич») [23]. 

За характером словотвірної бази способи утворення неофіційного 

іменника бувають морфологічними та неморфологічними. Серед 

морфологічних способів найпродуктивнішими є афіксальний спосіб 

(суфіксальний – «Василько», префіксальний - «Небрат», конфіскація – 

«Викрутень»), складання (зрощення – «Нетудихата», абревіація – «Болік»(від 

Болеса Домінік)),  безафіксний (афереза – «Кубик» (від Якубик), синкопа – 

«Гаюха» (від Гаха), апокопа – «Дюс» (від Дюсов)). Тут зустрічаємо і 

псевдоніми утворені завдяки редуплікації основ – «Толя-Толя» (від Анатолій 

Анатолійович).  

Склад неморфологічних способів формують морфолого-синтаксичний, 

лексико-семантичний та лексико-синтаксичний способи. Морфолого-

синтаксичний спосіб утворення псевдонімів представлений субстантивацією – 

переходом будь-якої частини мови (крім іменника) в онім («Тихий). Сюди 

відносимо і псевда, які походять від порядкових числівників («Десятий»).  

Лексико-семантичний спосіб охоплює синтаксичний спосіб і власне такі його 

різновиди, як семантизацію («Чорний Вовк»), плюралізацію, акцентуалізацію.  

Лексико-синтаксичним способом утворено псевдоніми на базі синтаксично 

вільних словосполучень, компоненти яких зливаються в єдину лексичну 

одиницю без формально-граматичних змін («Дамба-05»). 

Неофіційний іменник охоплює нерегламентовані штучні найменування 

людей. Він може бути впорядкований за роками, локально або ж за алфавітним 

порядком для зручного пошуку.  

Категорія «соціогрупа». Соціогрупа – це  сукупність людей, які 

обов’язково взаємодіють один з одним, усвідмлюють свою приналежність до 
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конкретного середовища і вважаються членами цієї групи з точки зору інших 

[12]. Ця категорія – одна із основних у соціолінгвістиці через її зв’язок з 

соціологією.  

Категорія «мовна особистість». Оцінити мовну реальність без 

урахування специфіки мовної особистості неможливо. Мовна особистість - це 

поєднання в особі мовної компетенції, прагнення до творчого самовираження, 

вільного, автоматичного здійснення різнобічної мовної діяльності. Мовна 

особистість свідомо ставиться до своєї мовної практики, несе на собі відбиток 

суспільно-соціального, територіального середовища, традицій виховання в 

національній культурі [8].  

Дослідники враховують трирівневу структуру мовної особистості або ж 

досліджують лише декотрі з них ( про що свідчать праці: Шелудько В. «Мовна 

особистість сучасного українського державного службовця», Данильченко І. 

«Мовна особистість американського журналіста: гендерний і віковий аспекти», 

Демчик І. «Дослідження мовної особистості  сучасного діалектоносія: стан, 

методи перспективи» та ін.) 

Коли говоримо про три рівні, маємо на увазі: 1) вербально-семантичний – 

володіння мовцем природною мовою, на цьому рівні дослідник описує 

формальні засоби вираження значення; 2) когнітивний – це рівень «картини 

світу» кожної мовної індивідуальності, одиницями якої є концепти, поняття, 

ідеї; через цей рівень дослідник вивчає людську свідомість взагалі; 3) 

прагматичний -  це цілі, мотиви, інтереси і установки мовця, цей рівень 

забезпечує закономірний перехід від оцінок  мовленнєвої діяльності до 

осмислення світу [5]. 

Дослідження індивідуальної мовної особистості дало поштовх для 

вивчення теорії колективної мовної свідомості. Колективна мовна особистість – 

це узагальнений образ певної спільноти, групи чи нації загалом, що виявляється 

в мові та за допомогою мови [45]. 

Під мовною особистістю бійця розуміємо типового представника 

військової сфери, якому властиві типові мовні риси на вербально-семантичному 
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(мовна та мовленнєва поведінка і спроможність), когнітивному (картина світу 

бійця) та прагматичному (загальні настанови, наміри) рівнях. Отже, у нашому 

дослідженні поява неофіційних імен зумовлена  дією  мовної особистості  на 

трьох її рівнях. 

Існує чимало підходів до вивчення мовної особистості: комунікативний, 

лінгвостилістичний, соціолінгвістичний, підхід історичної соціолінгвістики 

тощо [45, с.40]. Так, використання методу мовної біографії (полягає у 

визначенні основних мовних та позамовних чинників, що впливають на 

розвиток мовної особистості), як і  увага до мовлення соціогрупи сприяють 

соціолінгвістичній характеристиці. На підставі комунікативного підходу ми 

враховуємо належність бійця до певної історичної епохи та території  (бійці 

двадцятого століття пов’язані із Західною Україною та Волинню,  воїни  

двадцять першого століття – зі Сходом України), що сприяє аналізові матеріалу 

і з позицій діахронної соціолінгівстики [48]. 

Висновки І Розділу 

Отже, неофіційне ім’я є об’єктом вивчення ономастики, лексикографії, 

історії, соціолінгвістики. В своєму дослідженні ми застосовуємо 

соціокогнітивний підхід (на підставі теорії мовної особистості) і принцип 

антропоцентризму, тобто розглядаємо неофіційне ім’я  у зв’язку з людиною, її 

родом занять, походженням та іншими ознаками. 

 

РОЗДІЛ ІІ.  ПСЕВДОНІМИ В БІОГРАФІЧНИХ ТЕКСТАХ ЯК 

ВІДОБРАЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО, КОГНІТИВНОГО 

ТА ПРАГМАТИЧНОГО РІВНІВ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ БІЙЦІВ 

У своєму дослідженні ми відштовхуємося від положення про те, що 

біографічні тексти дозволяють досліджувати мовне  втілення когнітивних 

структур, які репрезентують життєвий досвід об’єкта [2]. Зазвичай ці джерела 

їх вивчають у літературознавстві або ж з урахуванням специфіки 

концептуального простору біографічного дискурсу. Біографічні тексти, які 

послужили джерелом для створення словників псевдонімів воїнів двадцятого і 
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двадцять першого століть, становлять фікціональні біографії, тобто життєписи 

реальних осіб, написаних іншими людьми з використанням  історичних 

документів,  свідчень, соціокультурних фактів [6, с.2]. Ці джерела актуальні і 

для вивчення нашої теми, оскільки сьогодні вони конкретизують мовлення 

представників в соціогрупі «військові». 

 2.1. Неофіційні імена в двадцятому столітті 

Ми вже зазначали, що аналіз неофіційних імен  воїнів ОУН –УПА  

розпочала праці Німчука В., Лесюка М., Павликівської Н. та ін.  Сьогодні увага 

до дослідження цього масиву одиниць  активізувалася після законів про 

декомунізацію: «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за 

незалежність України у XX столітті» (закон № 314-VIII)[; «Про увічнення 

перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939–1945» (закон № 315-VIII) ; 

«Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного 

режиму 1917–1991 років» (закон № 316-VIII); «Про засудження 

комуністичного та  націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 

режимів та заборону пропаганди їхньої символіки» (закон № 317-VIII). 

 Використані в роботі  біографічні тексти дозволили знайти інформацію 

про 699 осіб -  учасників руху опору -  і виокремити 1094 псевдоніми, які 

ілюструють процес іменотворення як дію мовної свідомості бійців двадцятого 

столітття з метою безпечної комунікації і життя.  

 Назви воїнів за ознакою «відіменні номінації». Складаються із 497 

псевдонімів і охоплюють 4 підгрупи: чоловічі імена; жіночі імена; прізвища; по 

батькові (Див. Додаток 3). 

Майже не траплялись випадки використання свого власного імені бійцем 

(«Микола» - Арсенич Микола Васильович, «Юлько» - Василян Юліан Іванович). 

Тут бачимо і побудову псевдоніма за формулою «ім’я+прізвище»: 

«А.Власт», «Клим Савур», «Олесь Надрага», «Роман Орлів». 

1)Підгрупа одиниць  «Чоловічі імена»  
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 Охоплює 271 одиницю, близько половини від загальної кількості. В 

партизанському середовищі саме такі імена або їх видозміни у вигляді 

пестливих чи скорочених форм найчастіше траплялись між чоловіками. 

Обираючи таке псевдо жінка мала на меті або 1) ще більше законспірувати 

власну особу; 2) збільшити свою статусність, адже роль жінки в 

партизанському середовищі сприймалась лише як додаткова. 

«Андрій», «Віталій», «Гаврило», «Григір», «Захар», «Іван», «Кирило», 

«Коля», «Левко», «Лука», «Любомир», «Микольцьо», «Місько», «Омелян», 

«Остап», «»Пилип», «Роман», «Славко», «Юхтим», «Ярема». 

2) Підгрупа одиниць  «Жіночі імена» 

Охоплює 173  псевдоніми.  

Попри низку офіційних наказів 1944 року, які обмежували кількість жінок 

у повстанських таборах, їхня роль під час війни є надзвичайно важливою і 

,зрештою, недооціненою сьогодні. Попри це, завдяки саме цивільному вигляду 

жінки виконували такі завдання, які були непосильні для чоловіків із міркувань 

безпеки, адже ті виглядали більш підозрілиими. В підпільному середовищі 

жінки виконували найрізноманітніші ролі: постачали ліки, харчі, зброю. Вони 

збирали інформацію про ворогів і передавали її до Служби безпеки ОУН, брали 

участь у допитах. Отже, їхні ролі аж ніяк не можна назвати другорядними [2, 

с.8-19]. 

Псевдоніми у формі жіночих імен використовували все ж найчастіше 

жінки. Лише два з них належали чоловікам («Галина» - Бусел Яків Григорович; 

«Дора» - Бухало Теодор). Використання жіночих імен -  це найчастотніші 

позивні серед жіночих штучних найменувань. З огляду на причину виникнення 

жінки майже не використовували власні імена, а якщо і хотіли залишитись 

собою на війні, то брали за псевдонім видозміну свого імені: «Ярка», 

«Марічка», «Мі». 

Рідко простежуємо випадки, коли учасник обирав собі псевдо, 

опираючись на власне ім’я, прізвище, місце народження тощо. Проте 

зустрічаються і такі найменування. Діячка ОУН та дружина полковника УПА 
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Марія Савчин у своїх спогадах пише: «З переходом на Закерзоння я повинна 

була змінити псевдо. З конспіративних зглядів кожний підпільник періодично 

змінював його. «Зірки» я зреклася без жалю. Вона ніколи не приросла до мене. 

Хоч я розуміла потребу конспірації, проте навіть у підпільному житті хотіла 

залишитися зі своїм іменем. Тому й не вигадувала нічого, а вибрала лиш його 

видозміну — Марічка, мабуть, під впливом «Тіней забутих предків». Може, 

підсвідомо відчула, що тільки під своїм іменем пройду мій крутий життєвий 

шлях» [35, с.84]. 

 «Анка», «Варка», «Віра», «Галина», «Ганна», «Зоряна», «Зоя», «Ліна», 

«Марічка», «Марія», «Марта», «Надя», «Оксана», «Оля», «Роксоляна», 

«Софія», «Тамара», «Юля», «Ярина», «Ярка». 

 3) Підгрупа одиниць «Прізвища»  

Охоплює 108 псевдонімів.  Кожне із них є вигаданим для конкретного 

учасника. Іноді бійці залишались видозміну власного прізвища («Корчак» - 

Корчинський Іван Васильович). 

«Байденко», «В.Тесляр», «Горбенко», «Дальнич», «Дружевич», «Дячук», 

«Заславський», «Коваленко», «Короленко», «Лопатинський», «Нечай», 

«Онищенко»,  «Остапенко», «Павленко», «Рамзенко», «Вільшинська». 

4) Підгрупа одиниць  «По батькові»  

Охоплює 4 псевдоніми чоловічих імен по батькові. 

«Богданович», «Карпович», «Миронович», «Павлович». 

Назви воїнів за ознакою  «реалії навколишнього світу». Охоплює 331 

псевдонім і представлені 9 підгрупами: тваринний світ; рослинний світ; 

ойконіми; гідроніми; речовини і матеріали; явища природи; топографічні 

об’єкти; абстрактні іменники; продукти людської діяльності. 

1) Підгрупа одиниць «Тваринний світ»  

Охоплює 102 власні назви. Це переважно назви хижих птахів або звірів, що 

уособлюють сильного і відважного воїна(«Яструб», «Орел», «Лев»). Але 

трапляються і риби («Щука»), і комахи («Жук», «Пчілка»). 



16 
 

Псевдонім «Орлян» міг бути навмисно обраний для сплутування зв’язкової 

із командувачем УПА «Орланом», проте підтвердження в спогадах знайти не 

вдалось. 

«Беркут», «Деркач», «Дрозд», «Заєць», «Крак», «Крук», «Куниця», «Лис», 

«Медвідь», «Рись», «Сокіл», «Соловей», «Тур», «Хорт», «Чайка», «Чорний 

Ворон», «Кріль», «Щипавка». 

2) Підгрупа «Рослинний світ»  

Охоплює 65 псевдонімів. Цікаво, що у цій підгрупі яскраво представлено 

назви квітів завдяки жіночим псевдам («Волошка», «Ружа», «Рута»).  

«Береза»,  «Бук», «Верес», «Граб», «Грабок», «Дуб», «Дубок», «Калина», 

«Липа», «Листок», «Мак», «Оріх», «Смерека», «Тополя», «Шувар», «Явір», 

«Ясен», «Ясмин». 

3) Підгрупа «Ойконіми»  

Охоплює 6 псевдонімів. Серед них такі визначні назви історичних міст як 

Батурин, Чигирин. 

«Батурин», «Бурлан», «Варва», «Крим», «Мар», «Чигирин». 

4) Підгрупа «Гідроніми»  

Охоплює 20 псевдонімів. І, зазвичай, це назви річок, що протікають на 

території України. Тут - і давньогрецька назва Дніпра – Бористен. 

«Бористен», «Дністер», «Дон», «Донець», «Дунай», «Йордан», «Інгул», 

«Рен», «Сян», «Тиса», «Черемош», «Черник».  

5) Підгрупа «Речовини, матеріали»  

Охоплює 5 псевдонімів. 

«Бор», «Граніт», «Залізо», «Чавун», «Сталь». 

6) Підгрупа «Явища природи»  

Охоплює 51 псевдонім. Більшість із них позначають несприятливі погодні 

умови. 

«Буря», «Вир», «Вихор», «Вітер», «Грім», «Заверюха», «Крига», 

«Курява», «Мороз», «Промінь», «Туча», «Хмара». 

7) Підгрупа «Топографічні об’єкти»  
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Охоплює 16 псевдонімів. 

«Байрак», «Балка», «Горбок», «Діброва», «Лиман», «Рів», «Рінь», 

«Скала», «Степ». 

8) Підгрупа «Продукти людської діяльності»  

Охоплює 36 псевдонімів на позначення речей, які людина виготовляє чи 

якими користується. Тут зустрічаємо багато діалектних слів із західних теренів 

України (клевець – молоток, цьвочок – цвях тощо). 

«Бомба», «Клевець», «Коробка», «Літак», «Маяк», «Меч», «Мітла», 

«Могила», «Підкова», «Сокира», «Стяг», «Сувенір», «Цьвочок», «Шапка», 

«Шпилька», «Якір». 

9) Підгрупа «Абстрактні іменники»   

Охоплює 30 псевдонімів.  Найбільш вживані серед них – іменники на 

позначення звуків або почуттів людини, найчастіше негативних. 

«Воля», «Гарт», «Гомін», «Гук», «Дзвін», «Думка», «Задума», «Зов», 

«Лихо», «Пімста», «Помста», «Пісня», «Сум», «Шелест», «Шум». 

 

Назви воїнів за ознакою «людина в суспільстві».  Охоплюють   141 

псевдонім і представлені 4 підгрупами: назви осіб за професією / родом 

занять; назви осіб за етнічно-національною приналежністю; назви осіб за 

статусом у суспільстві, титулом; назви осіб за спорідненістю між людьми. 

1) Підгрупа одиниць «Назви осіб за професією / родом занять»  

Охоплює 39 псевдонімів на позначення працівників розумової праці 

(«Журналіст», «Автор», «Доктор») , а також робітників, зайнятих фізичною 

працею («Вівчар», «Косар», «Шахтар») . 

 «Бард», «Вершник», «Гармаш», «Гончар», «Золотар», «інженер Козак», 

«Коваль», «Кок», «Чумак», «Кобзар», «Лікар», «Моряк», «Рибак», «Сівач», 

«Стрілець», «Чабан», «Молочарка» 

2) Підгрупа одиниць «Назви осіб за етнічно-національною 

приналежністю»  
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Охоплює 20 псевдонімів. Тут, на відміну від сучасних псевд,  це переважно 

покликання на українські терени. 

«Армяшка», «Варяг», «Верховинець», «Галичанка», «Грузин», «Гуцул», 

«Карпатець», «Лемко», «Полтавець», «Хлопець з Волиня», «Циган», «Циганка» 

3) Підгрупа одиниць  «Назви осіб за статусом у суспільстві, титулом»  

Охоплює 30 псевдонімів. У цій підгрупі зустрічаємо і специфічні військові 

звання – козак, стрілець.  

«Барон», «Босота», «Боярин», «Монах», «Ошуст», «Професор», «Чернець», 

«Чорнота», «Козак», «Стрілець». 

4) Підгрупа одиниць  «Назви осіб за спорідненістю між людьми»  

Охоплює 7 псевдонімів. 

«Баба», «Батько», «Вуйко», «Дядя Петя», «Тьотя», «Цеця» (діал., тітка) 

Назви воїнів за ознакою «Характерні ознаки носія».  Охоплюють 125 

псевдонімів і представлені 7 групами: назви осіб за зовнішністю; назви осіб за 

рисами характеру; назви осіб за кольорами і відтінками; частини тіла; 

конотоніми на позначення відомих історичних постатей; конотоніми на 

позначення героїв книг і фольклору; назви осіб за віковими характеристиками. 

1) Підгрупа одиниць  «Назви осіб за рисами характеру»  

Охоплює 21  псевдонім – прикметник на позначення рис справжнього бійця. 

«Буйний», «Гордий», «Забіяка», «Завзятий», «Лютий», «Милий», 

«Скритний», «Скритий», «Смирний», «Сміливий», «Хитрий», «Тиха», «Грізна». 

2) Підгрупа одиниць «Назви осіб за зовнішністю»  

Охоплює 8  псевдонімів. Ця підгрупа не є чисельною, адже основна мета 

псевдоніма – приховати особу, а штучне найменування, надане за подібністю, 

могло б видати носія. 

«Грубий», «Зубатий», «Кудлатий», «Кучерявий», «Чорнобровий», 

«Широкий», «Чорновус». 

3) Підгрупа одиниць  «Назви осіб за кольорами і відтінками»  

Охоплює 24 псевдоніми. 
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«Багровий», «Білий», «Блакитний», «Зелений», «Карий», «Рудий», 

«Сірий», «Чорний», «Яркий», «Сіра», «Зелена», «Чорна», «Ясна». 

4) Підгрупа одиниць «Частини тіла»  

Охоплює 4 псевдоніми. 

«Зуб», «Око», «Череп», «Чуб». 

5) Підгрупа одиниць «Конотоніми на позначення видатних історичних 

постатей»  

Охоплює 52 псевдоніми – переважно імена козаків. 

 «Байда», «Дорошенко», «Залізняк», «Кривоніс», «Мамай», «Морозенко», 

«Наливайко», «Сагайдачний», «Сірко», «Галайда», «Довбуш», «Сулима». 

6) Підгрупа одиниць «Конотоніми на позначення героїв книг і 

фольклору»  

Охоплює 5 псевдонімів. 

«Лісовик», «Тарас Бульба», «Кайдаш». 

7) Підгрупа одиниць «Назви осіб за віковими характеристиками»  

Охоплює 11 псевдонімів, які вказують на віковий статус бійців ОУН і УПА. 

«Старий», «Старик», «Мала»,  «Малий», «Шугай» (діал., молодий хлопець). 

 

2.2 Неофіційні імена в двадцять першому столітті 

Проаналізований біографічний текст «Книга пам’яті полеглих за 

Україну» (див. список джерел) дозволив систематизувати такі групи 

псевдонімів: 1) відіменні номінації; 2) номінації за характерними рисами носія; 

3) номінації за ознакою «реалії навколишнього світу»; 4) номінації за ознакою 

«людина в суспільстві. Всього ми зібрали 943 псевдоніми. Мотиви виникнення 

багатьох  псевдонімів пояснюють побратими, родичі, друзі військових [6]. Поза 

межами цих груп є псевдоніми, мотивація яких є недостатньо прозорою. 

Назви воїнів за ознакою «відіменні номінації»  

Охоплює 190 одиниць і   3 підгрупи: назви від чоловічих імен; назви від 

прізвищ; назви від по батькові. Такий поділ зумовлений тим, що деякі позивні є 
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реальними іменами носіїв, але більшість – вигадані або перекручені (Див. 

Додаток  4). 

1) Підгрупа одиниць «Назви осіб від чоловічих імен»  

Охоплює  73 псевдонімів. 

 Санич. Цікавою є схема творення позивного Санич від імені Олександр 

[47]; 

 Дядя Коля. Від імені воїна Миколи [65]; 

 Ендрю. Від імені бійця Андрія [274]; 

 Арт. Від імені Артем [34]. 

  Вован[161]; Тарік [774]; Коля [389]; Коляся [390]; Костиль [405]; Льова 

[478]; Назарчик [551]; Макс-Два 00 [487]; Мітяй [532]; Ратибор [647]; Олеш 

[576]; Рауль [648]; Ромашка [659]; Толян [796]; Тихон [793]; Стас [758]. 

2) Підгрупа «Назви осіб від прізвищ»  

Охоплює 108 власних назв. Прізвище – важлива частина власної назви 

особи, її повного імені. 

Аксьон. Від прізвища Аксьоненко [14];  

Атаман. Від прізвища Атаманчук [38];  

Вишня . Від прізвища Вишневський [153],  

Луч[469]; Сапог [679]; Король [399]; Домік [256]; Дощ [257]; Дюс [263]; 

Дюшес [264]; Ємеля [282]; Барсік [283]; Єрош [284];  Єсаул [285]; Жук [290]; 

Захар [296]; Зулік [316]; Кабанчик [330]; Капран [339]; Кіндрат [363]. 

3) Підгрупа одиниць «Назви осіб від по батькові»  

Охоплює 9 власних назв. 

Кузьмич [427]; Кузьміч [428]; Лаврінович [434]; Михалич [529], [530]; 

Міхалич [534]; Палич [591]; Сан Санич [674]; Санич[675]. 

 

Назви воїнів за ознакою «реалії навколишнього світу». 

Охоплює 190 одиниць і представлена 8 підгрупами: тваринний світ;  

рослинний світ; топоніми;  явища природи;  назви топографічних об’єктів;   
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продукти людської діяльності; речовини, матеріали, суміші; зброя/ військова 

техніка. 

1) Підгрупа одиниць «Тваринний світ»  

Охоплює  86 власних назв. Більшість із псевдонімів – назви великих 

хижих тварин або птахів. Проте зустрічаються і зменшувально-пестливі 

найменування. 

Котик. Такий пестливий позивний чоловік отримав від однополчан, бо 

був дуже хорошою людиною[409]; 

Акула [15], [16]; Беркут [82], [83], [84]; Вовк [162]; Грізлі [195], [327]; 

Пітон [611]; Тигр [785], [786]; Чорний Вовк [874]; Лєв [444]; Киця [360]; 

Йожик [318], [319]; Слонік [724], [725]; Барс [60]; Бізон [93]; Білка [101]. 

2) Підгрупа одиниць  «Рослинний світ»  

Охоплює 16 власних назв.  

Звєробой [300]; Береза[81]; Лоза [463]; Клен [369]; Абрикос [4]; 

Апельсин [26]; Бук [133], [134]; Вєтка [152]; Дуб [258]; Звіробій [302]; Ківі 

[361]; Кока [382], [383]; Кущ [433]; Лимон [450]. 

3) Підгрупа одиниць «Топоніми» 

Охоплює 22 одиниць. Найчастіше такі псевдоніми отримують через місце 

народження або проживання до війни. Серед них більшість – назви українських 

міст або вулиць . Але є псевдоніми, мотиваціями яких стали назви іноземних 

країн, міст, гір.  

Груша. Боєць під час Революції Гідності стояв в 31-й сотні на вулиці 

Грушевського [197]; 

Обухів. Чоловік народився в місті Обухів [568]; 

Кавказ. Військовий народився поза межами України, на Кавказі [333]. 

В’єтнам [138]; Кабул [331]; Даллас [207]; Детройт [216]; Днєпр [246]; 

Крим [419]; Лемберг [441]; Одеса [571], [572], [573]; Очаков [587]; Полтава 

[620]; Ріо [658]; Техас [784]. 

4) Підгрупа одиниць  «Явища природи»  
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Охоплює 12 власних назв, які позначають негативні зміни в природі, 

стихійні явища 

Тайфун. Такий позивний хлопець одержав за нещадність до ворога [768]. 

 Смерч [728]; Буря-27 [137]; Жара [286]; Дим [230]; Циклон [857]; 

Огоньок [570]; Сніжок [732]; Тінь [795]. 

5) Підгрупа одиниць  «Топографічні об’єкти» 

Охоплює теж 5 власних назв. 

  Бархан [62]; Дамба-22 [73]; Берег [80]; Лагуна [435]; Яр[939]. 

6) Підгрупа одиниць «Продукти людської діяльності»  

Охоплює 24 власні назви. Серед них речі,  що можуть оточувати хлопців на 

передовій, знаряддя праці. 

Брама [124];  Валідол [140];  Галіфе [173]; Баня [54]; Батарейка [63]; 

Бур [136]; Барка [56]; Вагон [139]; Гайка [172]; Гвоздь [177]; Дівіді [235]; 

Клин [371]; Ключ [372]; Костиль [404]; Машина [513]; Паштет [603]. 

      7)Підгрупа одиниць «Речовини, матеріали, суміші»  

Охоплює 6 псевдонімів. 

Граніт[191]; Динаміт [232]; Натрій [552]; Рубін [662]; Цинк [858]. 

7) Підгрупа одиниць «Зброя / військова техніка» 

Охоплює 19 псевдонімів. Цікаво, що такі власні назви не 

використовувались в ролі штучних найменування серед бійців ОУН, УПА. 

Баррет [59]; Белаз [77]; Броня [128], [129]; Граната [190]; Гюрза 

[200],[203]; Гюрза-2 [204]; Інкасатор [324]; Камаз [337]; Мачете [512], 

Патрон [602]; Стріла [761]; Танк [769]; Танчик [771]; Трассер [800].  

Назви воїнів за ознакою «людина в суспільстві».  Охоплює 245 

одиниць і 4 підгрупи : назви осіб за професією/ родом занять/ хобі; назви осіб за 

етнічно-національною належністю;  назви бійців за статусом у суспільстві, 

званням, титулом; назви осіб за спорідненістю/стосунками між людьми. 

1) Підгрупа одиниць  «Назви осіб за професією/ родом занять/хобі» 
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Охоплює 136 власні назви. Відомо, що професія – один із маркерів 

людини в суспільстві. А щодо хобі, то майже кожен воїн вдається до якогось 

заняття у вільний час, щоб розважитись. 

Альпініст. Чоловік захоплювався підкоренням висоти і навіть на полігоні 

НГУ знаходив час для тренувань, підіймаючись на найвищі споруди, смуги 

перешкод [18];  

Географ. Воїн закінчив природничий факультет [183];  

Студент . Хлопець, який навчався в університеті і  взяв академічну 

відпустку [765]. 

Адвокат [8], [9,] [10]; Академік [12];Артист [35], [36]; Байкер [43]; 

Бандит [51], [52]; Бармен [57]; Боцман [120], [121]; Вершниця [151]; 

Дальнобій [208]; Дантист [210];Десант [215]; Директор [234]; Діджей [242]. 

2) Підгрупа одиниць «Назви осіб за етнічно-національною належністю» 

 Охоплює 60 власних назв. Такі антропоніми одержували, зазвичай, люди, в 

яких були яскраво виражені ознаки певної  національної або ж локальної 

належності, переважно – бійці-іноземці. Як підтвердження цього – лише  

чотири псевдоніми, вмотивовані українським походженням До таких ознак 

зараховуємо зовнішність, манеру говорити, місце народження, тривале 

перебування в країні чи проживання до війни.   

Узбек. Чоловік народився в Узбекистані [807];  

Кавказ. Хлопець народився на Кавказі [333]; 

Гуцул. АТОвець, який приїхав на фронт  із Карпатського регіону [199] 

Лем [440]; Хмель [845]; Чорномор [882]; Грек [193]; Итальянець [320]; 

Казах  [336]; Циган [393; Латиш [437]; Литовець [455]; Монгол [541], [542], 

[543]; Німець [562]; Поляк [622]; Румун [664]; Татар [776]; Татарин [777]. 

3) Підгрупа одиниць «Назви бійців статусом у суспільстві, званням, 

титулом» 

Охоплює 20 власних назв. З огляду на сферу вживання, більшість із них – 

військові звання. На відміну від інших груп, тут представлені псевдоніми, які 
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позитивно окреслюють бійця як лідера, що підтверджує одну з головних ознак 

псевдоніма [15]. 

Вожак [164]; Генерал [179], [180], [181], [182]; Майор [485], [486]; 

Прапор [628]; Граф [192]; Мажор [483]; Олігарх [577]; Пан [592]; Прапор 

[628]; Сотник [741]; Старшина [754], [755], [756], [757]; Унтер [810]. 

4) Підгрупа «Назви осіб за спорідненістю/стосунками між людьми».  

Охоплює 29 власних назв. Бійці зізнаються, що на фронті стають 

товаришам ріднішими за кровних братів чи сестер.  

Батя. Найчастіше вживаний позивний. Його отримали аж вісім осіб [65], 

[66], [67], [68], [69], [70], [71], [72]. Саме так хлопці між собою називають 

старших і більш досвідчених бійців. 

Брат [125]; Дадді [206]; Дєд [217], [218], [219], [220], [221]; Дід [237], 

[238], [239], [240], [241]; Кент [355], [356]; Кум [430]; Кумець [431]; Папа 

[594]; Сват [683], [684], [685], Тесть [783]. 

Назви воїнів за ознакою «характерні риси носія» Охоплює 204 одиниці 

і 8 підгруп:  назви осіб за рисами характеру; назви осіб за зовнішністю;  назви 

осіб за кольорами; частини тіла; конотоніми на позначення відомих історичних 

постатей; конотоніми на позначення героїв кіно- та мультфільмів, фольклору та 

міфів; назви осіб за моральними і політичними переконаннями; конотоніми за 

позначення акторів, співаків, знаменитостей;  

1) Підгрупа одиниць  «Назви осіб за рисами характеру» (френоніми) 

Охоплює  45 власні назви. Вона ґрунтується на  характеристиці особи з 

погляду її внутрішнього світу.  Більшість із псевдонімів пов’язані із рисами 

справжнього воїна: сильного, хороброго, впевненого. 

Бетмен. Чоловік ніколи не робив ні кроку назад [85];  

Багалан. Такий позивний боєць отримав через свій бойовий характер [44]; 

Сім’янин. Чоловік, що дуже любив свою сім’ю. Мав велику родину та 5 

дітей [702]. 
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Вольний [165]; Впевнений [169]; Бистрий [90]; Веселун [132]; Добрий 

[154]; Дєрзкий [222]; Дикий [229]; Лютий [471]; Мовчун [535]; Нєвмєнямий 

[559]; Опасний [578]; Псих [638]; Смайлик [727]; Спікер [746]; Телефон [780]. 

2) Підгрупа одиниць «Назви осіб за зовнішністю» (ейдоніми)      

Охоплює 14 позивних. Мотивацією до таких псевдонімів стає якась одна 

зовнішня ознака або їх поєднання. Також  досліджено, що одну і ту ж рису 

може бути представлено по-різному, зокрема антонімічними лексемами, 

наприклад, Лисий (через відсутність волосся на голові) [454] і Лисий (з 

оселедцем) [453]. 

Козак.  Воїн  мав вуса, оселедець і сережку у вусі, як у козака [476];  

Чечен. Священик, що мав велику бороду [869]; 

Ліса. Дівчина-воїн, яка мала яскраво руде волосся [460]. 

Красавчик [417]; Лівша [457]; Смєшной [729]; Усач [813]; Чуб [883]; 

Шульга [916]. 

3) Підгрупа «Назви осіб за кольором» (хроматоніми)  

Охоплює 25 псевдонімів. Зазвичай, такі імена мотивуються забарвленням 

волосся. 

Білка.  Окрім кольорів, сюди ж зараховано відіменниковий позивний 

Білка – за рудий колір волосся у дівчини [102]; 

Сєдой. Чоловік мав посивіле волосся [696]; 

Рижий. Отримав такий псевдонім боєць за руде забарвлення волосся. 

Блек [105]; Зелений [304]; Сєдой [696], [697], [698]; Грін [196]; Золотой 

[313]; Ред [650]; Чорний [875]. 

4) Підгрупа «Частини тіла»  

Охоплює 10 власних назв.  

Борода [115], [116], [117]; Локоть [73]; Зуб [315]; Череп [864]; [865]. 

5) Підгрупа «Конотоніми на позначення відомих історичних 

постатей»  

Охоплює 16 власних назв. На противагу попередній підгрупі тут 

трапляються і прізвища негативних особистостей в історії людства.  
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Кобзар. Ім'я, прізвище і по батькові носія збігається з іменем поета Тараса 

Григоровича Шевченка [373]. 

Франко [834]; Махно [509]; Вальтер [141]; Богун [110]; Болівар [113]; 

Брежнєв [126]; Ернесто [277]; Ленін [442]; Мамай [495], [496]; Мойсей [536]; 

Моцарт [548]; Пікассо [606]; Чапаєв [861]; Шульц [917]. 

6) Підгрупа  «Конотоніми на позначення героїв кіно- та 

мультфільмів, фольклору, міфів»   

Охоплює 66 власні назви.  Тут зустрічаються як українські, так і іноземні 

герої. При цьому останні переважають у кількості. Такі позивні дають за героєм 

улюбленого фільму чи мультфільму або ж за схожістю до того чи іншого 

персонажа. 

Ватсон. Чоловік, який був начальником медичного пункту полку. Герой 

Ватсон із «Шерлока Холмса» - лікар[144]. 

Колобок [386]; Сірко [705]; Термінатор [782]; Шрек [913]; Ромео [660]; 

Джедай [223]; Жасмін [287]; Аватар [6]; Акела [13]; Араміс [31]; Бабай [42]; 

Балу [47]; Бані [53]; Барні [58]; Бейн [76]; Бетмен [86]. 

7) Підгрупа «Назви осіб за моральними і політичними 

переконаннями»  

Охоплює 19 власних назв. 

Миротворець. «Де я – там мир», – жартував чоловік. Позивний отримав 

після того, як йому вдалося врегулювати конфлікт поблизу міста 

Червоноармійська, коли під час проведення «референдуму» натовп 

прихильників так званої "ДНР" спробував заблокувати рух колони його 

підрозділу. Дмитро, знявши шолом і балаклаву, сміливо вийшов на переговори, 

і його щирі слова про те, що українські силовики не воюють з мирним 

населенням, змусили мітингувальників відступити й пропустити колону [525]. 

Анархіст [22]; Гайдамака [171]; Душман [260], [261]; Козак [379]; 

Комуніст [394]; Маджехед [480]; Манах [497]; Махновець [510]; 

Миротворець [525]; Монах [540]; Одиночка [574]; Оптовик [580]. 
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8) Підгрупа «Конотоніми  на позначення акторів, співаків, 

знаменитостей» 

Охоплює 9 власних назв. Серед них лише позитивні особистості. 

Ляшко [477]; Шумахер [919], [920]; Хаві [840]; Елвіс [272]; Гудіні [198]; 

Кейн [351]; Спілберг [748]; Фрімен [838]. 

Висновки ІІ Розділу 

Вербально-семантичний, когнітивний та прагматичний рівні мовної 

свідомості  зумовили появу чотирьох груп псевдонімів: 1) відіменні номінації; 

2) номінації за характерними рисами носія; 3) номінації за ознакою «реалії 

навколишнього світу»; 4) номінації за ознакою «людина в суспільстві».  Поза 

межами цих груп залишилась незначна кількість власних назв, значення яких 

встановити не вдалось.  

Зібраний ілюстративний матеріал і здійснений  аналіз псевдонімів 

військових різних воєн і різних століть дозволяє нам трактувати динаміку змін 

неофіційного іменника як зміну мовної свідомості представників цієї 

соціогрупи. 

 

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Використана в роботі теоретична база та здійснений аналіз 1094 

псевдонімів воїнів двадцятого століття (учасників ОУН, УПА), а також 943 

неофіційних імен бійців двадцять першого століття (воїнів АТО) дозволили нам 

дати відповіді на сформульовані завдання дослідження. 

Вважаємо, що неофіційні імена як об’єкт вивчення і дослідження 

багатьох дисциплін (зокрема ономастики, історії, лексикографії) потребують 

свого аналізу в соціолінгвістиці. Ознаки поняття  «неофіційний іменник» ми  

виокремили на основі ілюстративного матеріалу про соціогрупу «військові», 

зібраного з біографічних текстів, застосувавши до одиниць аналізу  

соціокогнітивний підхід і такий принцип опису, як антропоцентризм.  
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 Представники  соціогрупи  використовують неофіційні імена разом із 

своїм справжнім іменем та прізвищем або замість них з метою конспірації через 

причини особистісного, політичного та юридичного характеру.  

Ми виявили, що в двадцятому столітті бійці використовували штучні 

найменування (як це продовжують робити учасники сучасної російсько-

української війни). Однак псевдонім бійців минулого століття  був не 

особистим бажанням, а складовою ідеологічної тактичної діяльності учасників 

антирадянського опору, обов’язковою організаційною вимогою до бійців 

(сприяв дотриманню  військової таємниці). Кожен з воїнів був зобов’язаний 

мати псевдонім, а розшифровка останнього означала зраду товариша. 

Здійснений аналіз засвідчив, що зміст поняття «неофіційний іменник 

військових» як  форма мислення, що є результатом узагальнення та виділення 

предметів деякого класу за загальними та специфічними для них ознаками, 

формується як динамічна величина, що має спільні і відмінні ознаки (з огляду 

на реалізацію імен  в двадцятому та двадцять першому століттях).  

Зміст поняття насамперед розкривають: формально-семантичні показники 

номінативної мовної компетенції бійців (зокрема це набір неофіційних імен), 

когнітивні механізми творення цих неофіційних назв  як мотиви номінації та 

прагматична цінність вибраних імен як групи одиниць, виокремлені на основі 

ознак найменування.  

На підставі отриманих результатів на окрему увагу заслуговує 

прагматична цінність груп неофіційних назв, створених за різними ознаками. 

Група імен, створена за ознакою «відіменна номінація»  найбільш 

продуктивна для обох століть. Номінація відбувалася від чоловічих імен, 

прізвищ і по батькові. Очевидним є те, що сучасні псевдоніми часто 

повторюють справжнє ім’я носія, в той час як автори  штучних найменувань 

минулого століття через свою найпершу мету – приховати особу – до таких 

прийомів не вдавалися.  

Ще однією відмінністю між псевдонімами обох століть є та, що сьогодні 

ми не зустрічаємо жіночих імен у бійців-чоловіків, як було поширено  в 
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минулому столітті. Це пояснюємо відносно невеликою кількістю жінок в 

сучасній війні, а також меншою потребою конспірації. Слід додати, що в 

партизанському середовищі жінки могли використовувати в ролі неофіційних  

чоловічі імена для убезпечення від провокаторів і ворогів. 

Група імен, створена за  ознакою «реалії навколишнього світу» ілюструє  

зв’язок мовної картини  світу бійця і природи. Обидві групи псевдонімів 

формуються на підставі назв тварин (звірів, птахів, комах, плазунів, риб), 

рослин (дерев, квітів, кущів), назв населених пунктів (ойконімів). Проте сучасні 

псевда майже втратити підгрупу гідронімів, тобто назви рік, озер, водоспадів 

тощо у своїй мотивації (зафіксовано  лише один відповідник  «Днєпр»).   

Неофіційні імена двох груп  зберігають апеляцію мовної свідомості носіїв  

до назв речовин, матеріалів, явищ природи, топографічних об’єктів, продуктів 

людської діяльності. Сьогодні втраченими треба визнати  псевдоніми – 

абстрактні назви. 

 Група імен, створена за  ознакою «людина у суспільстві» виявила, що 

мовна свідомість бійців реагує на всі суспільні зміни. Ця група одиниць  одна із 

найбільш динамічних, як показало дослідження. Зі зміною суспільства 

змінюється неофіційний іменник людини. Професія і рід занять до сьогодні 

залишаються актуальними для творення штучних найменувань бійців. Проте, 

якщо говорити про псевдоніми минулого століття, то тут мотиваційною 

ознакою також виступають хобі, захоплення людини у вільний час, тобто 

вербально-семантичні показники мовної картини світу бійця розширюються.  

Кількісно зросла  і підгрупа «Спорідненість між людьми». Сьогодні до неї 

потрапили відповідники на  позначення стосунків між людьми. Збільшила свої 

ознаки також підгрупа «Статус у суспільстві, титул» завдяки сучасним 

військовим званням, які використовують  у Збройних силах незалежної  

України.  

Не розкритими  залишаються такі псевдоніми, як «Козак», «Стрілець». Ці 

власні назви могли бути вмотивані родом занять або ж званням. Цікаво, що в 

минулому столітті назви звань на різних територіях не завжди збігались. 
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Наприклад, найнижчим званням у волинсько-поліських формуваннях був козак, 

а на Галичині – стрілець.  

Мовна свідомість представників соціогрупи «військові» зазнає 

оновлення: традиції звань Української повстанської армії як військової 

структури не втілились у ЗСУ. 

 Група імен, створена за  ознака «характерні прикмети носія» розширює 

іменник бійців двадцять першого століття на підставі використання імен 

відомих  акторів, співаків, героїв фільмів, мультфільмів в ролі псевдонімів.  

Якщо в минулому столітті бійці обирали  імена видатних історичних постатей, 

зокрема козаків, то сьогодні бійці частіше використовують імена сучасних 

акторів або ж музичних виконавців. Подібні неофіційні імена не були широко 

представлені в іменнику  минулого століття, що безпосередньо пов’язано із 

високим рівнем їхньої. 

Отже, іменник бійців ХХ-ХХІ ст. ілюструє   спільні  та відмінні ознаки  

вербально-семантичного, когнітивного та прагматичного рівнів мовної  

свідомості  учасників комунікації. 

 На підставі змісту поняття пропонуємо  визначення терміна в словнику 

соціолінгівстичних термінів.  

 Неофіційний іменник військових –  це система псевдонімів, яка:  

1) є одним із показників мовлення представників соціогрупи в 

двадцятому і двадцять першому століттях з метою конспірації бійців;  

 2) утворена за різними ознаками («відіменна номінація», «реалії 

навколишнього світу», «людина у суспільстві»,  «характерні прикмети носія»); 

 3) функціонує  замість справжнього імені та  прізвища або разом з ними. 

Перспективу дослідження проблеми вбачаємо в дослідженні 

неофіційного іменника як ознаки мовлення представників інших соціогруп.   
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5.  Іщук О., Іванченко В. Життєвий шлях Галини Голояд - "Марти Гай" / . - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2010. - 128 с. : фото. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події і люди" ; кн. 10) 

6. Книга пам’яті полеглих за Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/index.htm 

7. Липовецький С. Бандерівці: 200 історій з ХХ століття. – Львів : ЛА 

«Піраміда», 2017. – 564с.:іл. 

8. Ніколаєва Н. Уляна Крюченко - "Оксана". - Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2013. - 126 с. : фотогр. - (Літопис Української Повстанської Армії. Серія 

"Події і люди" ; кн. 23) 

9. Петро Кекіш. Спогади радиста УПА / упоряд. Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української Повстанської Армії. Серія "Події і люди" ; кн. 30) 

10. Посівнич Д., Брелюс В. Нарис життя Дарії Ребет-"Орлян". - Львів ; Торонто 

: Літопис УПА, 2013. - 110 с. : фот. - (Літопис Української Повстанської 

Армії. Серія "Події і люди" ; кн. 26) 

11. Проданик Д.  Микола Кричун "Черемшина". - Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2012. - 126 с. : фотогр. - (Літопис Української Повстанської Армії. Серія 

"Події і люди" ; кн. 19) 

12. Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака - "Ворона". - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - (Літопис Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 15) 

13. Романюк М. Петро Федун – «Полтава» - провідний ідеолог УОН ТА УПА. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 2009. - 128 с. : рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події і люди" ; кн. 6) 

http://memorybook.org.ua/index.htm
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14.  Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців / 

записав і упорядкував Євген Луньо. — Т. 1: Наконечне Перше. Наконечне 

Друге. — Львів: Растр-7, 2017 — 543 с. 

15. Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців / 

записав і упорядкував Євген Луньо. – Т. 2 : Яворів. – Львів : Растр-7, 2015. – 

1080 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Додаток 1. Словник-довідник неофіційних імен воїнів двадцятого століття 

(на матеріалі біографічних текстів про бійців ОУН, УПА) 
 

1) «25», «33» - Лазарюк Іван 

Іванович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

А 

2) «Аз» - Осадца Олексій [Уляна 

Крюченко - "Оксана" [Текст] / 

Наталія Ніколаєва. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2013. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

3)  «Андрій», «Орлик» - Мирон 

Дмитро [Квітка у червоному 

пеклі: життєвий шлях Людмили 

Фої [Текст] / В. Іванченко. - Л. : 

Вид-во "Літопис УПА", 2009. - 

128 с.: фотоіл. - (Літопис УПА. 

Серія "Події і люди" ; кн.8)] 

4) «Анна»,  «Анка» - Купчанко 

Сільва Несторівна [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

5) «Анна», «Молочарка», 

«Стефа», «Гася», «Варка», 

«Тиха» – Дидик Галина 

Тимофіївна [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

6) «Аркадій», «Арсен», «Віталій», 

«Дорош», «Орест», 

«Павлович», «Панасенко» – 

Дужий Петро Опанасович 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

7) «Аркас» - Бухац Дмитро [Провід 

ОУН Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

8) «Аркас» - Шкварило Остап 

Степанович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

9) «Армяшка», «Юлько» –

Василян Юліян Іванович [Петро 

Федун – «Полтава» - провідний 

ідеолог УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

10) «Арсен», 

«Березовський», «Дем’ян», 

«Григір», «Данило», 

«Максим», «Микола», 

«Михайло», «432» - Арсенич 

Микола Васильович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

11) «Арсен», «Вир», 

«Орленко» – Зборик Ярослав 

[Петро Федун – «Полтава» - 
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провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

12) «Арсен», «Іскра», 

«Ярослав» –  Скоробагатий 

Сильвестр [Спогади радиста 

УПА [Текст] / Петро Кекіш ; 

упоряд. Сергій Волянюк ; [ред. П. 

Й. Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

13) «Артим», «Демид», 

«Дячук» – Чижевський Василь 

Миколайович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

14) «Архип», «Сум» – 

Гуменюк Іван [Спогади радиста 

УПА [Текст] / Петро Кекіш ; 

упоряд. Сергій Волянюк ; [ред. П. 

Й. Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

15) «Аскольд» - Яким’юк 

Володимир [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

16) «Аскольд», «Нечуй-

Нечуєнко» - Деба 

Михайло[Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

Б 

17) «Баба», «Бийлихо», «А. 

Власт», «Донат», «Степан 

Попель», «С. А.», «С. А. С.», 

«Сірий», «В. Тесляр», «Ярич» – 

Бандера Степан Андрійович 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

18) «Багровий», «Галина», 

«Дніпровий», «Заславський», 

«Київський», «Роман Галина», 

«Шахтар» – Бусел Яків 

Григорович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

19) «Байда» - Порплиця 

Василь [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

20) «Байда», «Цьоня» – 

Барбелюк (Дейнега) Тетяна 

Мусіївна [43 допити та 5 років 

таборів: спогади волинської 

ОУНівки [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

https://www.hroniky.com/news/vie

w/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-

taboriv-spohady-volynskoi-

ounivky-foto ] 

21) «Байрак» - Косарчин 

Ярослав [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
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Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

22) «Балка», «Оскілка» - 

Шевченко Арсен [Квітка у 

червоному пеклі: життєвий 

шлях Людмили Фої [Текст] / В. 

Іванченко. - Л. : Вид-во "Літопис 

УПА", 2009. - 128 с.: фотоіл. - 

(Літопис УПА. Серія "Події і 

люди" ; кн.8)] 

23) «Бараболька», «Оксана» 

- Абрам’юк Ольга Василівна 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

24) «Бард», «Грузин», 

«Далекий», «Дальній», 

«Кузьма», «Пилип», «Чужий» – 

Охримович Василь Остапович 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

25) «Батурин», «Лиска» – 

Ковба Михайло [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

26) «Батько», «Жар», «інж. 

К. Владан», «Владан», «Вир», 

«Карб», «АГБ», «Владко», 

«Роман», «96», «082», «016», 

«16» – Фрайт Володимир 

Васильович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

27) «Баша», «Курява», 

«Крим», «К—4/22» - Іванишин 

Петро Михайлович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

28) «Баша», «Курява», 

«Крим», «К-4/22» - Іванишин 

Петро Михайлович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

29) «Бей» - Хасевич Н. 

[Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

30) «Берія» - Любомирський 

Олексій (загинув в 45  році) 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

31) «Беркут», «Гарт» – Рудь 

Володимир Митрофанович 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

32) «Беркут», «Гуцул» - 

Купчак Михайло Дмитрович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 
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Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

33) «Бескед», «Мар», 

«Луговий» – Якимець Кирило 

Миколайович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

34) «Бистра» – Савицька 

Ірина Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

35) «Бистрий» - Вознюк 

Федор [«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

36) «Бистрий» - Приймак 

Василь Дмитрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

37) «Бистрий», «Богдан» - 

Долішній Михайло Дмитрович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

38) «Бистрий», «Гайдамак», 

«Рубай-Гад» – Хомчук Петро 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

39) «Бистрий», «Левко», 

«Летун» - Стефурак Микола 

Юрійович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

40) «Бігун», «Степан», 

«Довбуш», «Гаврило», 

«Шапка», «Федір» - Гайдук 

Мирослав Іванович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

41) «Білий» - Бортинський 

Іван [Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

42) «Білий» - Денега Микола 

Мхайлович [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

43) «Білий» - Долішняк Юрій 

Миколайович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 
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44) «Білий», «Бистрий», 

«Степовий» - Пулик Ярослав 

Петрович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

45) «Блакитний» – Бедрій 

Теофіль [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

46) «Блакитний», «Сокіл», 

«Арпад», «Сталь», «Старий», 

«С-20», «383/с» - Савчак Василь 

Миколайович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

47) «Богдан» - Михайлів 

Богдан [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

48) «Богдан» - Михайлюк 

Петро [Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

49) «Богдан» - Мушинець 

Сильвестр [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

50) «Богдан» - 

Павлушинський Йосип 

Михайлович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

51) «Богдан» – Якимів Євген 

Миколайович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

52) «Богдан», «Спец» - 

Пронь Василь Дмитрович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

53) «Богданович», «Крига» – 

Сказінський Ілярій [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

54) «Богуславка» - Пастух 

(Рій) Марія Дмитрівна [Долаючи 

тишу: жіночі історії війни / 

Марта Гавришко. -  Харків: 

КСД, 2018. – 238 с.] 

55) «Боєвір» - Дубик Роман 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 
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; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

56) «Боєвір», «Степан» - 

Кіндзірський Мирослав 

Васильович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

57)  «Бомба» - Луканюк 

Микола Петрович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

58) «Бондаренко», 

«Стрийський» – Якубовський 

Володимир [Спогади радиста 

УПА [Текст] / Петро Кекіш ; 

упоряд. Сергій Волянюк ; [ред. П. 

Й. Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

59) «Борис» – Гривнак Юрій 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

60) «Бористен» - Корінець 

Дмитро [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

61) «Босота», «Юда» – Токар 

Матвій Іларіонович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

62) «Бродич», «Орел», 

«Вергун», «Сулима», «Варнак» 
- Вацеба Григорій Васильович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

63) «Буйний» - Кучерук Г. 

[Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

64) «Бук»  - Кравчук Петро 

Іванович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

65) «Бук» - Микицей Василь 

Степанович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

66) «Бук», «Скорий», 

«Богдан» - Ткачук Василь 

Савович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 
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67) «Бук», «Степан» - 

Романюк Михайло Дмитрович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

68) «Бурлака» - Хоптюк 

Василь Миколайович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

69)  «Бурлака» – 

Щигельський Володимир Гриць 

[Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

70) «Бурлан» - Прокопишин 

Іван [Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

71) «Буря» - Гоцанюк Степан 

Васильович[Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

72) «Буря» – Паньків Богдан 

Михайлович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

73) «Буря», «Люба» - 

Голинська (Олещук) Стефанія 

Василівна  [Долаючи тишу: 

жіночі історії війни / Марта 

Гавришко. -  Харків: КСД, 2018. 

– 238 с.] 

В 

74) «В’юн», «Зенон», «О. 

Левенко», «Назар», «В. 

Назаревич», «Орлан», «З. 

Савченко», «Д. Стрибун», 

«Щербаченко» – Галаса Василь 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

75) «Валічак», «Рен» – 

Мізерний Мартин-Василь 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

76) «Варка» - Сухацька 

Варвара Михайлівна [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

77) «Василь» - Закошуй 

Ананій [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

78) «Василь», «Гриць», 

«Старий» - Демчук Іван Ілліч 

[Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 
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Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

79) «Василько», «Рен» –  

Осадца Михайло [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

80) «Великан», «Лукаш» – 

Кондрась Михайло [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

81)  «Верес», «Чавун» – 

Дудар Ярослав [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

82) «Верещак» - Мешко 

(Логуш) Катерина [Уляна 

Крюченко - "Оксана" [Текст] / 

Наталія Ніколаєва. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2013. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

83) «Верещак» - Онуфрак 

Василь Дмитрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

84) «Верховинець» - 
Найбекер Адам Рудольфович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

85) «Верховинець» - 

Приймак Дмитро Петрович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

86) «Верховинець», 

«Боярин», «Сокіл» - Том’юк 

Дмитро Дмитрович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

87) «Вершник» - Мостиський 

Богдан Іванович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

88) «Вивірка» - Гусак Василь 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

89) «Вир», «Волос», «Жест», 

«Чорний» – Дякунчук Михайло 

Теодорович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 
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рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

90) «Вихор» - Андрійчук 

Микола Петрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

91) «Вихор» - Масляк 

Михайло Андрійович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

92) «Вихор» - Павлюк 

Костянтин Миколайович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

93) «Вихор», «Р-20», «10», 

«К-10» - Харук Микола 

Павлович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

94) «Вихор», «Яструб», 

«Місько» - Янишевський 

Михайло Іванович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

95) «Вишинський» – Гашівка 

Ярослав Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

96) «Вишитий» , «Зов», 

«Конрад», «Кравс», «Крегул», 

«Лісовик», «Ростислав 

Вишитий», «Шелест», «75», 

«808»- Сидор Василь [Провід 

ОУН Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

97) «Віра» – Огоновська (за 

чол. Ясеницька) Марія 

Антонівна [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

98) «Вітер» -  Капущак 

Микола Васильович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

99) «Вітер» - Грещук Дмитро 

Дмитрович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

100) «Вітер», «Козак» - 

Лопатчук Дмитро Андрійович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 
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Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

101) «Владзьо», 

«Сагайдачний», «Кудлатий» - 

Бардюк Володимир Іванович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

102) «Волинський», «Петро 

Полтава» – Федун Петро Гриць 

[Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

103) «Володимир» - Прокоп 

Мирослав [Нарис життя Дарії 

Ребет-"Орлян" [Текст] / Микола 

Посівнич, Василь Брелюс. - Львів 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 110 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 26)] 

104)  «Володко», «Куш», 

«Сірко» – Кекіш Володимир 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

105) «Волош» – Василенко 

Петро Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

106)  «Ворон» - Сенчак Василь 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

107) «Ворон», «Крига» - 

Додяк Олексій Семенович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

108) «Вороний», «Петро» – 

Андрощук Микола [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

109) «Всеволод» - Хміль 

Михайло [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

Г 

110) «Гайворон» - Дутчак 

Власій Микитович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

111) «Гайворон» - Олексюк 

Михайло Єремійович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

112) «Галайда» - Жолобчук 

Антін Миколайович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 



49 
 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

113) «Галайда», «Базь», 

«Чорнота» - Кузів Василь 

Іванович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

114) «Галина» – Гук Марія 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

115)  «Галина» - Сенчак Ганна 

Михайлівна [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

116) «Галина», «Орися», 

«Сира», «Лада» – Козак (за чол. 

Коровіна) Ірина Михайлівна 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

117)  «Галичанка» - Ганущак 

Юлія [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

118) «Гамалія», «Дяченко» – 

Монь Анатолій [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

119) «Гива» - Зелена 

(Абрамчук) Ганна (гива - 

діалектна назва верби) [Долаючи 

тишу: жіночі історії війни / 

Марта Гавришко. -  Харків: 

КСД, 2018. – 238 с.] 

120) «Гірчиця» – Шерстюк 

Василь Гаврилович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

121) «Голенко» - Камінський 

Василь [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

122) «Голуб» – Гладун 

Костянтин [Спогади радиста 

УПА [Текст] / Петро Кекіш ; 

упоряд. Сергій Волянюк ; [ред. П. 

Й. Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

123) «Голуб» - Пилип’юк 

Павло Васильович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

124) «Голуб» - Том’юк Юрій 

Дмитрович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 
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Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

125) «Голубенко», «Немо» - 

Кисіль-Дольницький Андрій [За 

Україну, за її вол : спогади / Р. 

Петренко ; ред. Г. Петренко. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

1997. - 277 с. - (Літопис 

Української Повстанської Армії 

; т. 27)] 

126) «Гонта»  - 

Монастирецький Михайло 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

127) «Гонта», «Сокіл» - Петер 

Констянтин Кирилович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

128) «Горбенко» – Волошин-

Березюк Ростислав Павлович 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

129) «Горбенко», «Павленко» 

-  Волошин Ростислав [Уляна 

Крюченко - "Оксана" [Текст] / 

Наталія Ніколаєва. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2013. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

130) «Горбок» - Гулятич 

Василь [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

131) «Гордий», «Залізняк» - 

Прибиловський Володимир 

Володимирович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

132) «Гордієнко» – Твердохліб 

Іван [Петро Федун – «Полтава» 

- провідний ідеолог УОН ТА УПА 

/ Михайло Романюк - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2009. - 

128 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 6)] 

133) «Гордієнко», «Варва» – 

Вротновський Гордій [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

134) «Гордій» - Лашин Євген 

[За Україну, за її вол : спогади / 

Р. Петренко ; ред. Г. Петренко. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

1997. - 277 с. - (Літопис 

Української Повстанської Армії 

; т. 27)] 

135) «Горліс» - Онуфрак Іван 

Васильович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

136) «Горновий», «Нуш», 

«Цьвочок», «Артем», «А. 
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Осипенко», «О. Гончарук», 

«608», «401» – Дяків Остап 

Васильович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

137) «Горобець» - Венгрин 

Василь Іванович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

138) «Гострий», «Острий» - 

Штан Ярослав [За Україну, за її 

вол : спогади / Р. Петренко ; ред. 

Г. Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

139) «Готур», «Брюс», 

«Автор», «Кармелюк» - 

Федюшка Петро [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

140) «Граб» - Лінько Трохим 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

141) «Грабенко» – Сколоздра 

Василь [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

142) «Григор» – Гук Мирослав 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

143) «Гриць» - Романів Петро 

Іванович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

144) «Гриць», «Береза» - 

Марчак Йосип Іванович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

145) «Гриць», «Юрко», 

«Дихавичний» (мав астму) – 

Рибак Георгій [За Україну, за її 

вол : спогади / Р. Петренко ; ред. 

Г. Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

146) «Грицько» - Волощук 

Григорій Васильович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

147)  «Грізна» - Оленчук Ніна 

[За Україну, за її вол : спогади / 

Р. Петренко ; ред. Г. Петренко. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

1997. - 277 с. - (Літопис 

Української Повстанської Армії 

; т. 27)] 

148) «Грім» - Кульб’як Іван 

Олексійович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 
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Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

149)  «Грім» - Яковищак 

Михайло [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

150)  «Грім», «Музика», 

«Північ» - Твердохліб Микола 

[Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

151)  «Громенко», «Зиновій» 

– Дуда Михайло [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

152) «Грузин» – Горчин 

Михайло [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

153) «Грузин» - Охримович 

Василь [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

154) «Гук», «Г-40», «Я-14» - 

Сташко Іван Васильович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

155) «Гуцул» - Бойко Дмитро 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

156) «Гуцул» - Бутковський 

Іван [«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

Д 

157) «Давид» – Дубко 

Володимир Онуфрійович 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

158) «Далекий» - Янішевський 

Степан [Квітка у червоному 

пеклі: життєвий шлях Людмили 

Фої [Текст] / В. Іванченко. - Л. : 

Вид-во "Літопис УПА", 2009. - 

128 с.: фотоіл. - (Літопис УПА. 

Серія "Події і люди" ; кн.8)] 

159)  «Данько» - Даниленко О. 

[За Україну, за її вол : спогади / 

Р. Петренко ; ред. Г. Петренко. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

1997. - 277 с. - (Літопис 

Української Повстанської Армії 

; т. 27)] 

160) «Дарина» - Ковалюк 

(Слободян) Олександра Петрівна 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

161) «Дарка» – Малерчин «за 

чол. Шпиталь» Дарія 

Семенівна[Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 
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УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

162) «Дем’ян» - Яцко Микола 

Дмитрович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

163) «Дем’ян», «Дорош», 

«Євген», «Євтух» – Поздик  

Йосиф [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

164) «Денис», «Софрон» - 

Яцків Богдан [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

165) «Деркач» - Зеленчук 

Михайло Юрійович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

166) «Дзвінка» - Йосифа 

Жолдак [Долаючи тишу: жіночі 

історії війни / Марта Гавришко. 

-  Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

167) «Директор», «Ошуст» - 

Урбан Іван [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

168) «Директор», «Ярий» - 

Ханас Степан [Володимир 

Чорна-«Маєвий». Спогади 

повстанця з Любачівщини. - Л. : 

Вид-во "Літопис УПА", Серія 

«Події і люди»; кн.33 , 2016. - 130 

с.:] 

169) «Дичка» - Пашуля Анна 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

170) «Діброва», «Доктор», 

«Богдан» - Ішак Михайло 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

171) «Діброва», «Ліда» - 

Загалюк (Завадинська) Ганна 

Теодорівна [Долаючи тишу: 

жіночі історії війни / Марта 

Гавришко. -  Харків: КСД, 2018. 

– 238 с.] 

172) «Дмитренко», «Марія 

Дмитренко», «Світляна», 

«Ясна» – Світлик (за чол. 

Литвинко) Богдана-Марія 

Юліанівна [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

173) «Дмитро» - Дякон 

Ярослав [Життєвий шлях 

Галини Голояд - "Марти Гай" / 

Олександр Іщук, Володимир 

Іванченко . - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2010. - 128 с. : 

фото. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 10)] 
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174) «Дніпровий» - Матла 

Зиновій [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

175) «Дністер» - Волошин 

Дмитро Петрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

176) «Довбенко» – Золотнюк 

Іван Матвійович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

177) «Довбенко» - Перегійняк 

Григорій [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

178) «Довбуш» - Білогубка 

Микола Прокопович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

179)  «Довбуш» - Задвірний 

Володимир [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

180) «Довбуш», «Гриць» - 

Дмитрів Юрій Миколайович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

181) «Довбуш», «Крак», 

«Василь» – Попович Василь 

Семенович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

182) «Довбуш», «СД-5», «156» 
- Гринішак Лука Михайлович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

183) «Доля» - Світлик Богдана 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

184) «Домовина» -  Демчук 

(Горчинська) Ванда 

Петрівна[Долаючи тишу: жіночі 

історії війни / Марта Гавришко. 

-  Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

185) «Дон» - Середюк Петро 

Васильович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

186) «Донець» - Бойчук 

Василь Петрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 
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Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

187) «Донець» - Семахівський 

Василь [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

188) «Дора» - Бухало Теодор 

[Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

189) «Дорошенко» - Гутник 

Михайло Михайлович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

190)  «Дорошенко» - Кулик 

Микола [Нарис життя Дарії 

Ребет-"Орлян" [Текст] / Микола 

Посівнич, Василь Брелюс. - Львів 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 110 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 26)] 

191) «Дорошенко» - Рев’юк 

Теодор Михайлович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

192) «Дрозд», «Ромб», «Ар», 

«Шах», «Р-61» - Янишин Юрій 

Дмитрович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

193) «Дружевич», «Чорний» - 

Сенчак Дмитро Михайлович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

194) «Дуб» -  Джуряк Петро 

Іванович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

195) «Дуб» - Вадюк Антін 

Васильович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

196)  «Дуб» - Верхоляк Дмитро 

Кузьмич [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

197) «Дуб» - Морис Іван 

[Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

198) «Дуб» - Скиданюк Яків 

Васильович [Проданик Дмитро. 
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Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

199) «Дуб», «Удуд», «Рінь» - 

Семенів Яків Іванович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

200) «Дубенко» – Никифорчин 

Микола [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

201) «Дубовий» - 

Кобилянський Іван [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

202)  «Дубок» - Ліцкан Василь 

Петрович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

203) «Дубровий», «Давид», 

«Максим» – Литвинчук Іван 

Самійлович [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

204) «Дунай» - Битківський 

Ілля Дмитрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

205) «Дунай» - 

Монастирецький Дмитро 

Петрович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

206) «Дунай» - Тихоліс П. 

[Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

207) «Дунай», «Мартин» - 

Шкрібляк Іван Миколайович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

208) «Дунай», «Юра» - Драч 

Богдан [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

209) «Дядя Петя» - Бринський 

А.П. [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 



57 
 

210) «Дяченко» - Сергій Дятел 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

211) «Дяченко», «Потап» - 

Синяк Дмитро Юрійович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

Е 

212)  «Еней» - Сагайко Дмитро 

[За Україну, за її вол : спогади / 

Р. Петренко ; ред. Г. Петренко. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

1997. - 277 с. - (Літопис 

Української Повстанської Армії 

; т. 27)] 

213) «Еней», «Роман», 

«Сергій» – Олійник Петро 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

Є 

214) «Євген», «М-24», «Ч/ВК-

14» - Заславський Богдан 

Семенович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

215) «Єфрем» - С.Слободян 

[Життєвий шлях Галини Голояд 

- "Марти Гай" / Олександр Іщук, 

Володимир Іванченко . - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2010. - 

128 с. : фото. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 10)] 

Ж 

216) «Жар» - Фрайт 

Володимир [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

217) «Жбурлей», «Дубок», 

«Зоря» - Дулій Ілля Дмитрович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

218) «Жук» – Нагляк Ярослав 

Іванович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

219) «Журба» - Мазурик Іван 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

З 

220) «Забіяка» - Возний Іван 

Васильович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

221) «Заболотний» - Колісник 

Федір Володимирович (Дубовий 

Михайло Петрович) [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 
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127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

222) «Заверюха» - Паращук 

Василь Дмитрович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

223) «Задорожний» - Денис 

Петро Іванович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

224) «Задума» – Креницький 

Андрій (ймовірно) («досить 

ідейний») [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

225) «Зайчик», «Звірятко»  - 

Мельник Петро Юрійович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

226) «Залізний», «Сатурн», 

«Слід», «202-Г», «667» - 

Шеванюк Василь Андрійович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

227) «Залізняк» – 

Виногродський Володимир 

Іванович [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

228) «Залізняк» - Городянин-

Лісовський Юрій Юрійович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

229) «Залізняк» - Іванюк 

Михайло Васильович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

230) «Залізняк», «Р-2», «М-4» 

- Гоянюк Михайло Дмитрович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

231) «Залізо» – Семенюк 

Петро Харитонович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

232) «Залісний», «Петро» – 

Ковальчук Панас Гриць [Савчин, 

Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 
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233) «Запорожець» - Дземан 

Дмитро Михайлович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

234) «Захар» - 

Дрогомирецький Михайло 

Федорович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

235) «Заяць», «Шмигулис», 

«Літак» - Грицюк Танасій 

Семенович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

236) «Зелена» - Гаврилів 

(Данилів) Катерина Олексіївна 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

237)  «Зеленець», «Грабок» - 

Леховоля Лесь (Олексій) 

Семенович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

238) «Зелений», «Денис», 

«Боярин», «Султан», 

«Байденко» - Козакевич 

Михайло Матвійович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

239) «Зелений», «Морозенко» 

- Легоняк Василь Михайлович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

240) «Зенко», «Діброва» – 

Ярема Григорій Васильович 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

241) «Зенон» - Лапінський 

Леонід [Нарис життя Дарії 

Ребет-"Орлян" [Текст] / Микола 

Посівнич, Василь Брелюс. - Львів 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 110 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 26)] 

242) «Зенон», «Орлан» – Галас 

Василь Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

243) «Зірка» -  Рудень Секлета 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

244) «Зірка», «Леся» - Гимон 

(Хом’як) Євгенія Дмитрівна 

(«Лесею» називали хлопці тому, 

що часто декламувала вірші Лесі 

Українки) [Долаючи тишу: 

жіночі історії війни / Марта 

Гавришко. -  Харків: КСД, 2018. 

– 238 с.] 

245) «Зірка», «Чорна» - 

Доменчук-Петричк Марія 

Миколаївна [Микола Кричун 
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"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

246) «Зозуля», «Роман» - 

Калинич Іван Михайлович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

247) «Золотар», «Арпад», 

«Кметь», «Юліан» - Слюзар 

Дмитро [Життєвий шлях Галини 

Голояд - "Марти Гай" / 

Олександр Іщук, Володимир 

Іванченко . - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2010. - 128 с. : 

фото. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 10)] 

248) «Зоря» - Дулій Ілля 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

249) «Зоряна» – Молінська 

Ганна [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

250) «Зоряна», «Тетяна» - 
Духович Текля Микитівна 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

251) «Зоя» – Зена Химка Гриць 

[Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

1) «Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» / 

Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 

2016. — 303 с. 

252) «Зруб» - Маївський 

Дмитро [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

253) «Зуб» - Рогів Дмитро 

Васильович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

254) «Зубатий» - Мороз Антін 

[За Україну, за її вол : спогади / 

Р. Петренко ; ред. Г. Петренко. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

1997. - 277 с. - (Літопис 

Української Повстанської Армії 

; т. 27)] 

255) «Зубенко», «Чигирин» – 

Курач Іван[Спогади радиста 

УПА [Текст] / Петро Кекіш ; 

упоряд. Сергій Волянюк ; [ред. П. 

Й. Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

 

 

І 

256) «Іван», «Гармаш» - 

Курилюк Іван Михайлович 
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[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

257) «Іванів» - Логуш Омелян 

[Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

258) «Ігор» - Гриневецький 

Михайло Андрійович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

259) «Ігор» - Джанджалас 

Євстахій Петрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

260) «Ігор» - Іванців Іван 

Михайлович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

261) «Ігор» – Луців Іван 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

262) «Ігор» - Процюк Василь 

[За Україну, за її вол : спогади / 

Р. Петренко ; ред. Г. Петренко. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

1997. - 277 с. - (Літопис 

Української Повстанської Армії 

; т. 27)] 

263) «Ігор» - Яцейко Степан 

Дмитрович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

264) «Ігор», «Барон», «К-30» - 

Мацюк Василь Федорович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

265) «Ігор», «Олег» - Оленюк 

Михайло Дмитрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

266) «Ілько», «Платон» – 

Сидорчук Мелетій [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

267) «Інгул» – Стисло Дмитро 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 
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268) «інженер Козак» – 

Мартинюк І. [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

269) «Ірина» – Ровенчук 

Марійка Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

270) «Іскра» - Дорошенко 

Дмитро Ілліч [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

271) «Іскра» – Крутиголова 

Марія [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

Й 

272) «Йордан», «Роман 

Орлів», «Митар» - Лівий 

Володимир Михайлович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

К 

273) «Калина» – 

Лопатинський Юрій [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

274) «Калина» - Яким’юк 

Василь Юрійович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

275) «Калина», «У. Кужіль», 

«Легенда», «Маня», «Монета», 

«Орися» – Зарицька (за чол. 

Сорока) Катерина Миронівна 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

276) «Калина», «Христя», «Н-

22» - Когут Анна-Зиновія 

Володимирівна [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

277) «Камінь» – Яськевич Лев 

Миколайович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

278) «Карий» – Лущак Мирон-

Михайло [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 
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Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

279) «Карий» - Марко Юліан 

Кирилович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

280) «Кармелюк» - Гуменяк 

Василь Якович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

281) «Кармелюк» - Лопатчук 

Ілля [Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

282) «Кармелюк» - Стефурак 

Василь Петрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

283) «Кармелюк», 

«Карпенко» - Березіцький 

Михайло Антонович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

284) «Кармелюк», «Спартак» 
- Підлетейчук Петро Андрійович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

285) «Карпатець», «Микола», 

«Старий», «Гарт», «Косар» – 

Цісик Олег-Костянтин [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

286) «Карпович», «Кремінь», 

«Крем’янецький» – Медвідь 

Михайло [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

287) «Карук» - Сенько Йосип 

Костянтинович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

288) «Київський» - Бусел Я. 

[Квітка у червоному пеклі: 

життєвий шлях Людмили Фої 

[Текст] / В. Іванченко. - Л. : Вид-

во "Літопис УПА", 2009. - 128 с.: 

фотоіл. - (Літопис УПА. Серія 

"Події і люди" ; кн.8)] 

289) «Кир», «Шварно» - 

Надич Дмитро Васильович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 
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Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

290) «Кисляк» - Насадюк 

Микола Іванович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

291) «Кіраш» – Мельничин 

Микола Григорович [Петро 

Федун – «Полтава» - провідний 

ідеолог УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

292) «Клим Савур» - 

Клячівський Дмитро [Долаючи 

тишу: жіночі історії війни / 

Марта Гавришко. -  Харків: 

КСД, 2018. – 238 с.] 

293) «Клим» - Бабак Дмитро 

Михайлович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

294)  «Клим», «Єфрем», «05», 

«12» - Слободян Степан 

Петрович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

295) «Коваленко» - Глум 

Мирослав Федорович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

296) «Козак» - Кордан Андрій 

[«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

297) «Козак» - Марусяк 

Микола Ілліч [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

298) «Козак» - Паралюк 

Дмитро Іванович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

299) «Кок» – Юхнович Іван 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

300) «Коля», «Супрун» – Сіно 

Петро [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

301) «Комар» - Білусяк Роман 

Васильович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 
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Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

302) «Комар» – Будак Іван 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

303) «Комар» – Парфенюк 

Кирило [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

304) «Комар», «Брюс», 

«Кармелюк», «Готур», «Ка-ро», 

«Автор», «737» - Федюшка 

Петро Якимович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

305) «Кондрад», «Череп», 

«Шелест», «Вишитий», «Зов», 

«Квас», «Крегул», «Ростислав 

Вишитий» – Сидор Василь 

Дмитрович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

306) «Коник» – Онуфрик 

Богдан [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

307) «Корній» - Саракун 

Василь Дмитрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

308) «Коробка» - Перегійник 

Григорій [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

309) «Короленко» - Гусак 

Василь Семенович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

310) «Корчак», «Варяг» – 

Корчинський Іван Васильович 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

311) «Косар», «Максим», 

«Кирило», «Ярема» - Кушнірик 

Георгій Онуфрійович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

312) «Косич», «П’єр», 

«Сівач», «Дальнич» - Федорів 

Дмитро Михайлович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 
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Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

313) «Крамаренко» - 

Ярицький Степан Дмитрович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

314) «Кривоніс», «Спартак», 

«Петлюро» - Сулятицький 

Мирослав Володимирович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

315) «Крига» - Лелик Іван 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

316) «Крилатий» - Новак 

Віктор [«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

317) «Крилатий» - Яковчук 

Йосип [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

318) «Кріль» - Рак Микола 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

319) «Кріс», «Любомир», 

«Недобитий», «Л-13», «М-14», 

«2 М»», «0-1», «12-48», «227 а» - 

Матвіїв Юліан Миколайович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

320) «Кропива», «Микола» – 

Процюк Василь [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

321) «Крук» - Карабін Юрій 

Васильович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

322) «Крук» – Климишин Іван 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

323) «Крук» – Федик Богдан 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

324) «Крук» - Хомишин 

Ярослав [Долаючи тишу: жіночі 

історії війни / Марта Гавришко. 

-  Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

325) «Крук» – Шешурак 

Йосип Михайлович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 
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Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

326) «Крук», «Дуб», «Славко» 

- Николин Ярослав Михайович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

327) «Крук», «Ярема» - 

Терешкун Нестор Михайлович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

328) «Круча» - Нич Марійка 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

329) «Ксеня», «Калина»  - 

Вацеба-Бабінчук Марія 

Степанівна [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

330) «Кузь» - Середа Михайло 

[За Україну, за її вол : спогади / 

Р. Петренко ; ред. Г. Петренко. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

1997. - 277 с. - (Літопис 

Української Повстанської Армії 

; т. 27)] 

331) «Кузьма» - Охримович 

Василь [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

332) «Куниця» - Ткачук Юрій 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

333) «Кучерявий» - 

Танасійчук Петро Миколайович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

334) «Кучерявський», 

«Козак» - Петраш Ярослав 

Васильович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

335) «Кущ» - Мельничук 

Володимир [За Україну, за її вол 

: спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

Л 

336) «Лада» - Козак Ірина 

[Життєвий шлях Галини Голояд 

- "Марти Гай" / Олександр Іщук, 

Володимир Іванченко . - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2010. - 

128 с. : фото. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 10)] 

337) «Лапайдух» - Загоруйко 

Роман [«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

338) «Ластівка» - Ліцкан 

Михайло Петрович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 
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Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

339) «Лебідь» - Савчук Василь 

Іванович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

340) «Лебідь», «Дуб» - 

Верхоляк Дмитро Кузьмич 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

341) «Лев» - Іванцюк Іван 

Дмитрович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

342)  «Левко» - Бобик Василь 

Михайлович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

343) «Левко» - Робітницький 

Володимир [За Україну, за її вол 

: спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

344)  «Левко», «Пісня» - 

Ганзюк Іван Павлович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

345)  «Леміш», «Коваль» – 

Кук Василь Степанович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

346) «Лемко» - Федорук Юрій-

Костянтин [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

347) «Лесь» - Остапів Петро 

Тимофійович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

348) «Леся» – Будник Євдокія 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

349) «Леся» - Гейко Ірина 

Антонівна [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

350) «Леся» - Тиховліз 

(Джулинстька) Лідія-Олександра 
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Миколаївна [Долаючи тишу: 

жіночі історії війни / Марта 

Гавришко. -  Харків: КСД, 2018. 

– 238 с.] 

351) «Лиман» - Ребрик Дмитро 

[Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

352) «Липа», «Борисенко» - 

Рижко Олексій Георгійович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

353) «Лис» - Гунда Петро 

Семенович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

354) «Лис», «Дорошенко» - 

Нічай Михайло Миколайович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

355) «Лис», «Роман» – Кочан 

Григорій Михайлович [Петро 

Федун – «Полтава» - провідний 

ідеолог УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

356) «Листок» - Ліщук Іван 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

357) «Лихо», «Кайдаш» – 

Поліщук Олексій [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

358) «Лілея» - Лінько 

(Ковальчук) Ганна Степанівна 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

359) «Лілія», «Орися» -  

Яковійчук-Мицкан Марія 

Танасіївна  [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

360)  «Ліна», «Орлиця» - 

Блонська Наталя [«Зродились ми 

великої години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

361)  «Ліс», «Заєць» - 

Княгницький Михайло 

Миколайович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

362) «Лісовий» - Чев’юк 

Григорій [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 
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363) «Лісовик» - Луцик 

Андрій [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

364) «Лісовик» - Парипа 

Василь Романович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

365) «Ліщина» - Венгер 

(Пасічник) Соломія Ониськівна? 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

366) «Ліщина» - Коцан 

Григорій [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

367) «Ліщина» - Херманчук 

Параска Миколаївна [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

368) «Ломака», «Граніт» - 

Блискун Василь Михайлович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

369) «Лопатинський» - 

Тимчій Володимир [Нарис 

життя Дарії Ребет-"Орлян" 

[Текст] / Микола Посівнич, 

Василь Брелюс. - Львів ; Торонто 

: Літопис УПА, 2013. - 110 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 26)] 

370) «Луговий», «Треф», 

«Гончар» - Саган [Життєвий 

шлях Галини Голояд - "Марти 

Гай" / Олександр Іщук, 

Володимир Іванченко . - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2010. - 

128 с. : фото. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 10)] 

371) «Лука» - Козак Микола 

[«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

372) «Лютий», «Яструб» – 

Карпанко Дмитро [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

М 

373) «М.Б.», «Славобор», «Бс-

2», «Б-333», «Гомін», «738» - 

Дяченко Михайло Мисильович 

(«М.Б.», бо мав літературний 

псевдонім «Марко Боєслав»)  

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

374) «Мавра» - Яцко Катерина 

Іванівна [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 
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Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

375) «Макс» – Скорупський 

М. [Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

376) «Максим» – Булавський 

Василь Тихонович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

377) «Максим» - Кравчук 

Роман [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

378) «Максим», «Мак» – 

Стиранка Петро [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

379)  «Малий», «Маєвий» - 

Чорна Володимир [Володимир 

Чорна-«Маєвий». Спогади 

повстанця з Любачівщини. - Л. : 

Вид-во "Літопис УПА", Серія 

«Події і люди»; кн.33 , 2016. - 130 

с.:] 

380) «Малий», «Пімста» - 

Смарж Іван [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

381) «Малуша» – Мороз Оля 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

382) «Мамай» – Сало Іван 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

383) «Марина» - Пилип’юк 

Надія Василівна [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

384) «Марійка» - Хованець 

(Бойко) Марія (від імені) 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

385) «Марійка», «Славка» - 

Огера Марія [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

386) «Марічка», «Зірка» – 

Савчин Марія Гриць [Савчин, 

Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

387) «Марія» - Стурко Софія 

[Проданик Дмитро. Шлях 
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боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

388) «Марко» - Кузьмин 

Стефан [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

389) «Марко», «Береза» - 

Борущак Іван [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

390)  «Марко», «Голуб», 

«Явір» - Савчук Іван Дмитрович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

391)  «Марта» - Костюк 

(Процак) Стефанія Василівна 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

392) «Марта» - Курчак Савета 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

393) «Марта» - Німа Марія 

[Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

394) «Маруся», «Наталка» – 

Римик Марія Марківна [Петро 

Федун – «Полтава» - провідний 

ідеолог УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

395)  «Матвій» - Драницький 

Степан [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

396) «Маяк» - Каратницький 

Михайло Юрійович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

397) «Медвідь» - Лебедь 

Михайло [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

398) «Медвідь», «Леміш», 

«Ле», «Іван» - Кук Василь 

[Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

399) «Мек» - Стахів 

Володимир [Нарис життя Дарії 

Ребет-"Орлян" [Текст] / Микола 

Посівнич, Василь Брелюс. - Львів 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 110 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 26)] 
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400) «Меч», «Крига», 

«Кармелюк» - Гулей Іван 

Савович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

401) «Микола» - 

Коржанівськиий Микола 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

402) «Микольцьо», «Оріх» - 

Небилович Микола 

Миколайович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

403) «Милий» - Хопта Петро 

Григорович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

404) «Мирон» – Воскрес 

Мирон-Григорій Григорович 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

405) «Мирон» - Семків Іван 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

406) «Мирон» - Федорняк 

Володимир Семенович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

407) «Мирон» – Федун Василь 

Миколайович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

408) «Миронич» – Зобнів 

Богдан [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

409) «Митар», «Йордан», 

«Роман Орлів», «Суворов», «С-

99/»  - Лівий Володимир [Провід 

ОУН Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

410)  «Михайло», «Григір», 

«Дем’ян» – Арсенич Микола 

Васильович [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

411)  «Мі», «Юрко», 

«Федькович», «Мотря» - 

Галицька Артемізія Георгіївна 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 
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Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

412) «Мікушка» – Пришляк 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

413) «Мітла» - Присяжнюк 

Олекса [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

414) «Могила» - Сак 

Пантелеймон [Квітка у 

червоному пеклі: життєвий 

шлях Людмили Фої [Текст] / В. 

Іванченко. - Л. : Вид-во "Літопис 

УПА", 2009. - 128 с.: фотоіл. - 

(Літопис УПА. Серія "Події і 

люди" ; кн.8)] 

415) «Модест», «Палій» – 

Коренюк Василь Семенович 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

416) «Монах» - Квась Михайло 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

417) «Морозенко» - Зварич 

Василь Федорович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

418) «Морозенко», «Зенко» - 

Скринтович Іван Антонович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

419) «Морозенко», «Кіров», 

«Клим», «Т-48», «РТ-26», «А-

999» - Тучак Роман [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

420) «Моряк» - Белей Дмитро 

Степанович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

421)  «Моряк», «Мороз» – 

Скасків Ярослав [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

422) «Мотря» - Балабушка-

Малецька Ольга [За Україну, за 

її вол : спогади / Р. Петренко ; 

ред. Г. Петренко. - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

423) «Мотря» - Іваницька 

(Бардин) Ганна Стефанівна 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

424) «Мотря» - Криштальська 

(Ємчик) Тамара Іванівна 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

425) «Мотря», «Волошка» - 

Ліскевич (Грищак) Анастасія-
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Надія Василівна (псевдонім 

«Волошка отримала через те, що 

носила блакитну хустину, яку 

здалеку впізнавали) [Долаючи 

тишу: жіночі історії війни / 

Марта Гавришко. -  Харків: 

КСД, 2018. – 238 с.] 

426) «Мрія» - Михайлина 

Голіната [Долаючи тишу: жіночі 

історії війни / Марта Гавришко. 

-  Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

427)  «Музика», «Забіяка» - 

Головатий Василь Степанович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

428) «Музика», «Петро», 

«Північ», «Грім», «24», «311», 

«401», «090» - Твердохліб 

Микола Дмитрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

429) «Муха» - Музика Анна 

[За Україну, за її вол : спогади / 

Р. Петренко ; ред. Г. Петренко. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

1997. - 277 с. - (Літопис 

Української Повстанської Армії 

; т. 27)] 

430) «Муха», «Жук» – 

Мартиновський Микола 

Олександрович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

Н 

431) «Набитий» - Чокинюк 

Микола Дмитрович  [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

432) «Наєм», «Байда», 

«Архип» - Венгрин Микола 

Григорович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

433) «Назар» - Фенікін 

Михайло [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

434) «Наливайко» - Труфин 

Микола Михайлович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

435)  «Настя Черемшина», 

«Марійка» - Свідрук Марта 

Іванівна [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

436) «Наталка Велика» - 

Тюшка Наталка [За Україну, за її 

вол : спогади / Р. Петренко ; ред. 

Г. Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 
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437) «Наталка Мала» - 

Марущак Наталка [За Україну, за 

її вол : спогади / Р. Петренко ; 

ред. Г. Петренко. - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

438) «Наталка» - Романів 

Надія [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

439) «Наталка», «Галина», 

«Женя», «Люба» – Возняк-

Лемик Любов Євгенівна [Петро 

Федун – «Полтава» - провідний 

ідеолог УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

440) «Недобийко» - 

Соколовський Олексій Якович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

441) «Незнаний», «Шугай» - 

Гуцуляк Михайло Дмитрович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

442) «Немо», «Голубенко»  – 

Кисіль Андрій Архипович 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

443) «Ненаситець» - Палинюк 

Василь [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

444) «Нестор» - Сандей Василь 

[Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

445)  «Нечай» - Тимчук Юрій 

Іванович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

О 

446) «Обух» - Тюшка Осип 

[Нарис життя Дарії Ребет-

"Орлян" [Текст] / Микола 

Посівнич, Василь Брелюс. - Львів 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 110 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 26)] 

447) «Одарка» - Семака 

Євдокія Танасіївна [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

448) «Одарка», «Оксана», 

«Гриць», «Марина» - Понич 

Степанія Ільківна [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 
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Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

449) «Одарка», «Уляна» – 

Луцька Юлія [Спогади радиста 

УПА [Текст] / Петро Кекіш ; 

упоряд. Сергій Волянюк ; [ред. П. 

Й. Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

450) «Око», «Славко», 

«Кучерявий» – Бобрецький 

(Бобрицький) Йосип [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

451) «Оксана» – Романишин 

Надія [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

452) «Оксана», «Максим 

Перелесник», «Апрєльская», 

«Мала» - Фоя Людмила 

Адамівна [Квітка у червоному 

пеклі: життєвий шлях Людмили 

Фої [Текст] / В. Іванченко. - Л. : 

Вид-во "Літопис УПА", 2009. - 

128 с.: фотоіл. - (Літопис УПА. 

Серія "Події і люди" ; кн.8)] 

453) «Оксана», «Надя» – 

Якимович Надія Дмитрівна 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

454)  «Оксана», «Юля»  - 

Крюченко Уляна (Називали 

«Юля» - скорочено від Уляна) 

[Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

455) «Оксана», «Ярина», «Р.», 

«Марта», «Ганна», «Марта 

Гай», «25» – Савицька (за чол. 

Голояд, Дребот) Галина 

Омелянівна [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

456)  «Олег» - Лисак Степан 

Семенович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

457) «Олег» - Якимчук Микола 

[43 допити та 5 років таборів: 

спогади волинської ОУНівки 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://www.hroniky.com/news/vie

w/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-

taboriv-spohady-volynskoi-

ounivky-foto ] 

458)  «Олег», «Богдан» - 

Мазурик Василь Федорович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

459) «Олексій» - Кричун 

Микола [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
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2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

460) «Оленка», «Ярина», 

«Ліда» - Шведюк Калина 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

461)  «Олесь Надрага», 

«Благий» - Хименець Олекса 

Семенович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

462) «Олесь» - Труфин 

Олексій Миколайович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

463) «Олесь», «Юрко» - 

Гайдар Василь [Уляна Крюченко 

- "Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

464) «Олеся» - Том’юк-

Злагодяк Марія Іванівна [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

465) «Ольга» - Герасимович 

Ольга [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

466) «Ольга» - Скрипник Ліда 

[За Україну, за її вол : спогади / 

Р. Петренко ; ред. Г. Петренко. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

1997. - 277 с. - (Літопис 

Української Повстанської Армії 

; т. 27)] 

467) «Оля» – Карманська 

Ірина Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

468) «Оля» - Цимбаліста Дарія 

[Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

469) «Омелько» - Косаревич 

Олександер [За Україну, за її вол 

: спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

470)  «Омелько», «Юрко» - 

Петренко Роман [За Україну, за 

її вол : спогади / Р. Петренко ; 

ред. Г. Петренко. - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

471) «Омелян» - Марцюк 

Зиновій [Нарис життя Дарії 

Ребет-"Орлян" [Текст] / Микола 

Посівнич, Василь Брелюс. - Львів 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 110 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 26)] 

472) «Онищенко» - Мельник 

Микола [«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 
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Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

473) «Орелюк» - Мітринга 

Іван [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

474) «Орест» – Хмурич Олекса 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

475) «Орест», «Деркач» - 

Онуфрак Онуфрій Васильович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

476) «Орися» - Максимович 

Анна Андріївна [Долаючи тишу: 

жіночі історії війни / Марта 

Гавришко. -  Харків: КСД, 2018. 

– 238 с.] 

477)  «Орися» - Паєвська-

Томич Олександра Миколаївна 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

478) «Оришка» - Ліщинська 

Ірина [Долаючи тишу: жіночі 

історії війни / Марта Гавришко. 

-  Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

479) «Оришка», «Дарина», 

«Марія», «33» - Мицько-

Шпільчак Марія Антонівна 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

480) «Оріх», «Сян», «Пібрус», 

«К-16», «К-14», «715», «С-5» – 

Бутинський Степан 

Миколайович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

481) «Орко», «Крук» - 
Громадюк Василь Михайлович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

482) «Орлик» - Глуханюк-

Дудчак Дмитро Семенович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

483) «Орлик» - Михайлюк 

Василь Федорович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

484)  «Орлян», 

«Вільшинська», «Роберт» - 

Ребет-Цісик Дарія Омелянівна 

[Нарис життя Дарії Ребет-

"Орлян" [Текст] / Микола 

Посівнич, Василь Брелюс. - Львів 
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; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 110 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 26)] 

485) «Осип», «Денис» – Кит 

Йосип Іванович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

486) «Остап» - Безпалько Осип 

[Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

487) «Остап» - Брись Олексій 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

488) «Остап» - Іванків Степан 

Михайлович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

489) «Остап» - Мельничук 

Василь Дмитрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

490) «Остап», «Очерет 

Данило», «Шухай Остап», 

«Якір», «Довгуш», «Ясь» – 

Польовий Омелян [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

491) «Остап», «Шугай» - 

Том’юк Онуфрій Степанович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

492) «Островерх» - 

Конопадський Олекса 

[«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

493) «Охрім», «Клим Савур» 

– Клячківський Дмитро 

Семенович [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

П 

494) «П. Душа», «Зруб», 

«Косар», «Курган», 

«Майченко», «Ом», «Тарас» – 

Маївський Дмитро [Петро 

Федун – «Полтава» - провідний 

ідеолог УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

495) «Павло» - Когуч Павло 

Михайлович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

496) «Павлюк», «Вільховий», 

«Мак», «М-14», «П-42», «К-14» 
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– Попович Юрій Федорович 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

497) «Палій» - Подільчак 

Ярослав [Володимир Чорна-

«Маєвий». Спогади повстанця з 

Любачівщини. - Л. : Вид-во 

"Літопис УПА", Серія «Події і 

люди»; кн.33 , 2016. - 130 с.:] 

498) «Пащенко» – Гричан Іван 

Маркіянович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

499) «Перебийніс», «Олег», 

«Бук», «М. Д. Бученко», «Дуб», 

«Палій», «Сірко» – Грицай 

Дмитро Михайлович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

500) «Петро», «Вуйко» 

«Максим», «Панас», 

«Гончаренко», «Лісовий», 

«Семен», «Степовий», «1718», 

«1920», «88» – Кравчук Роман 

Миколайович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

501)  «Петро», «Дорошенко» - 

Білусяк Петро Миколайович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

502) «Петруня», «Богдан» - 

Вейчук Петро Олексійович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

503) «Пилип» - Якубів Василь 

Миколайович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

504) «Підкова», «Перебийніс» 

- Данилюк Назарій Степанович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

505) «Пімста» - Жигар Осип 

Іванович [Долаючи тишу: 

жіночі історії війни / Марта 

Гавришко. -  Харків: КСД, 2018. 

– 238 с.] 

506) «Пімста», «Завзятий», 

«Вільшенко» - Свідрук Мирон 

Іванович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

507) «Полин, «Орелюк» - 

Мітринга Іван [За Україну, за її 

вол : спогади / Р. Петренко ; ред. 

Г. Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 
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(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

508)  «Полтавець», 

«Остапенко» - Магас Михайло 

Миколайович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

509) «Помста», «Спартак», 

«Старик» – Гошовський Микола 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

510) «Промінь» - 

Марковецький Юрій Антонович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

511) «Промінь», «Лис», «25» - 

Черевко Дмитро Іванович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

512) «Промінь», «Юрченко» – 

Іваницький Мар’ян [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

513) «Професор», «Лікар», 

«Берест» - Когут Федір Іванович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

514) «Прут» - Вацик Павло 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

515) «Птах» – Сорока 

Мирослав Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

516)  «Пташка» - Затовканюк 

Сильвестр [«Зродились ми 

великої години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

517) «Пчілка», «Надя» - 

Мацьопа-Гасюк Одосія Павлівна 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

Р 

518) «Рамзенко» - Богдан 

Ярослав [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 
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Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

519) «Рафальський», 

«Новочин» – Герасимчук 

Михайло [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

520) «Рая» - Горбач-

Горбаченко Валентина [Нарис 

життя Дарії Ребет-"Орлян" 

[Текст] / Микола Посівнич, 

Василь Брелюс. - Львів ; Торонто 

: Літопис УПА, 2013. - 110 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 26)] 

521) «Рибак» - Гуменяк 

Василь Олексійович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

522) «Риня» - Дронів Дмитро 

Ілліч [Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

523) «Рись» – Кекіш Остап 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

524) «Рідний» - Сисак Василь 

Дмтрович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

525) «Різун», «Грегор» - 

Василь Андрусяк [Долаючи 

тишу: жіночі історії війни / 

Марта Гавришко. -  Харків: 

КСД, 2018. – 238 с.] 

526) «Роберт», «Корнилів», 

«Влодко», «Якір», «Ф-24» - 

Мельник Ярослав Миколайович 

[Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

527) «Роксолана» - Віслапуу 

(Гриб) Марія  Степанівна 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

528)  «Роксоляна», «Марійка» 

– Ільків Ольга Фаустівна [Петро 

Федун – «Полтава» - провідний 

ідеолог УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

529) «Роман» - Олійник Петро 

[«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

530) «Роман» - Федів Іван 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

531) «Роман», «Орел» - 
Монастирецький Степан 

Іванович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 
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(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

532) «Роман», «Сум» – Кекіш 

Петро [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

533) «Ромко» - Скринтович 

Ігор Степанович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

534) «Ромко» - Яцків Іван 

Миколайович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

535) «Рубашенко» - Коваль 

Степан [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

536) «Рудий» - Стельмашук 

Юрій [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

537) «Ружа» - Задорожна 

(Лоєвич) Стефанія 

Михайлівна[Долаючи тишу: 

жіночі історії війни / Марта 

Гавришко. -  Харків: КСД, 2018. 

– 238 с.] 

538) «Ружа» - Попович-

Матвейко Ганна Михайлівна 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

539) «Рулящий» - Снятецький 

Семен [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

540) «Рута» - Гайовська 

Любомира [Життєвий шлях 

Галини Голояд - "Марти Гай" / 

Олександр Іщук, Володимир 

Іванченко . - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2010. - 128 с. : 

фото. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 10)] 

541) «Ручай» – Мартинів 

Григорій Васильович [Петро 

Федун – «Полтава» - провідний 

ідеолог УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

С 

542) «Саблюк» – Качан Остап 

Григорович [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

543) «Сагайдачний» - 

Киричина Петро [Долаючи 

тишу: жіночі історії війни / 

Марта Гавришко. -  Харків: 

КСД, 2018. – 238 с.] 

544) «Самсон» – Стернійчук 

Данило Федорович [Записки 
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повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

545) «Сергій» - Степаняк 

Михайло [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

546) «Синиця», «Грім», 

«Звенислав», «Степан», 

«Сувенір» - Духович Василь 

Семенович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

547) «Сирота», «Ярема» - 

Рогів Михайло Олексійович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

548) «Сіра» – Козакевич 

Наталка Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

549) «Сіра» – Стецько Нуся 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

550) «Сірий», «К-5», «Кж-6» - 

Кулик Іван Дмитрович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

551) «Скала» – Гук Богдан 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

552) «Скала» - Іван Хомин 

[Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

553) «Скитан» - Кондрат 

Михайло [Життєвий шлях 

Галини Голояд - "Марти Гай" / 

Олександр Іщук, Володимир 

Іванченко . - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2010. - 128 с. : 

фото. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 10)] 

554) «Скорий» - Заремба 

Василь Теофілович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

555) «Скритий», «Скритний» 

– Сенюк Михайло Григорович 

[Петро Федун – «Полтава» - 

провідний ідеолог УОН ТА УПА / 

Михайло Романюк - Л. ; Торонто 

: Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

556) «Славко» - Волощук 

Євген Васильович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 
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Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

557) «Славко» – Дяків василь 

Федорович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

558) «Славко» – Зварич Петро 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

559) «Славко», «Чорнота» - 

Скринтович Євген Антонович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

560) «Смерека» - Кашуба 

Григорій Юрійович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

561) «Смирний» - 

Головацький Михайло 

Миколайович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

562) «Сміливий» - Семанів 

Йосип [Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

563) «Смок» – Богун Микола 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

564)  «Смок», «Вівчар», 

«Чупринка», «Лука» – Козак 

Микола Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

565) «Сова» - Вовчак Ганна 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

566)  «Сокира»  - Сусол 

Михайло Васильович [Долаючи 

тишу: жіночі історії війни / 

Марта Гавришко. -  Харків: 

КСД, 2018. – 238 с.] 

567) «Сокіл» - Корж Микола 

Іванович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

568) «Сокіл» - Петер 

Костянтин [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

569) «Сокіл» - Скрепчук 

Василь Олексійович [Микола 
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Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

570) «Сокіл», «Бистрий» - 

Жидун Василь Іванович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

571) «Соловей», «Клим» - 

Дерев’янко Степан Васильович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

572) «Соловей», «Славко» - 

Савчин Микола Іванович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

573) «Соловій», «Бакун», 

«Кобзар» - Мензак Іван 

Миколайович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

574) «Соловій», «Осип» – 

Дудка Микола Гриць [Савчин, 

Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

575) «Сонар», «Сом» - Іваків 

Василь  [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

576) «Сорока» - Іванків Іван 

Михайлович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

577) «Софія» – Станько Стефа 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

578) «Співак» - Джуряк Петро 

Іванович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

579) «Співак», «Дикий» - 

Чегрин Омелян Дмитрович 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

580)  «Сталь», «Блакитний», 

«Андріан», «Арпад», «Сокіл»- 

Савчак Василь [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 
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581) «Старий», «Сокіл», 

«Голуб», «Петренко» - Домчук 

Олексій Тодорович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

582) «Стародуб» – Омельчук 

Дмитро Корнійович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

583) «Степ» - Монастирецький 

Юрій Дмитрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

584) «Степ», «Степан», «Б-

65» - Капущак Микола 

Олексійович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

585) «Степан Сірак» - Сорока 

Степан [«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

586) «Степан» - Костюк Іван 

Євстахович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

587) «Степова» - Бойко 

Стефанія [Долаючи тишу: 

жіночі історії війни / Марта 

Гавришко. -  Харків: КСД, 2018. 

– 238 с.] 

588) «Степовий», 

«Професор», «Кузьменко» – 

Гонтар Хризанор [Петро Федун 

– «Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

589) «Степовий», «Сокіл», 

«Бурлака» - Кирничний 

Михайло Всильович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

590) «Стефаник» – 

Федоришин Михайло [Петро 

Федун – «Полтава» - провідний 

ідеолог УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

591) «Сторчан», «Рів» – 

Степанчук Олександр 

Терентійович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

592) «Стрілець», «Хмара», 

«Соловей» - Мацьопа Ілля 

Григорович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 
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фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

593) «Стяг» – Старух Ярослав 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

594) «Сян» - Голей Богдан 

Іванович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

Т 

595) «Тамара» - Максимович 

Катерина Андріївна [Долаючи 

тишу: жіночі історії війни / 

Марта Гавришко. -  Харків: 

КСД, 2018. – 238 с.] 

596) «Таня» - Король Антоніна 

[Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

597) «Таран» - Захаржевський 

Михайло [Квітка у червоному 

пеклі: життєвий шлях Людмили 

Фої [Текст] / В. Іванченко. - Л. : 

Вид-во "Літопис УПА", 2009. - 

128 с.: фотоіл. - (Літопис УПА. 

Серія "Події і люди" ; кн.8)] 

598) «Тарас» - Гуменюк Юрій 

Миколайович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

599) «Тарас» – Маївський 

Дмитро Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

600) «Тарас» - Ребрик Іван 

Михайлович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

601) «Тарас» - Слободян 

Михайло Миколайович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

602) «Тарас» - Федірчик 

Олександр Васильович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

603) «Тарас», «Куниця» - 

Ткачук Юрій Савович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

604) «Тарас», «Ристриченко», 

«Байда», «Чуб», «Гонта», 

«Тарас Бульба» - Боровець 

Тарас-Максим Дмитрович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 
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605) «Теодор» - Блясецький 

Василь [«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

606) «Тетяна» - Сопітницька 

Левка [Долаючи тишу: жіночі 

історії війни / Марта Гавришко. 

-  Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

607) «Тиміш» - Петер Зиновій 

Констянтинович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

608) «Тиса» - Винник Роман 

Гаврилович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

609) «Тихий» - Корниляк Іван 

Федорович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

610) «Тополя» -  Торак Іван 

Григорович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

611) «Травневий» - Матвієнко 

Мирон [Нарис життя Дарії 

Ребет-"Орлян" [Текст] / Микола 

Посівнич, Василь Брелюс. - Львів 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 110 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 26)] 

612) «Тур», «Тарас 

Чупринка», «Шуб», «Жар», 

«Степан», «Чернець», «Туча», 

«Туча», «Білий», «Мамай», 

«Гриць», «Чумак», «Шух», 

«Зайчик», «777», «205», «315», 

«171», «553», «Дзвін», «Щука», 

«Р. Лозовський», «Старий», 

«Батько», «Василь» – Шухевич 

Роман Йосипович [Петро Федун 

– «Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

613) «Тур», «Турок» - 
Тодорюк Володимир 

Істратійович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

614)  «Туча» - Тарабан 

Микола[Володимир Чорна-

«Маєвий». Спогади повстанця з 

Любачівщини. - Л. : Вид-во 

"Літопис УПА", Серія «Події і 

люди»; кн.33 , 2016. - 130 с.:] 

615) «Тьотя», «Цеця» - 

Поляна Катерина [Уляна 

Крюченко - "Оксана" [Текст] / 

Наталія Ніколаєва. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2013. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

У 

616)  «Улас» – Бей Василь 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 
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617) «Уляна» - Скасків Галина 

Григорівна [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

618)  «Уляна», «Наталка»  – 

Бігун (Духович)  Ганна 

Пилипівна  [Долаючи тишу: 

жіночі історії війни / Марта 

Гавришко. -  Харків: КСД, 2018. 

– 238 с.] 

Ф 

619) «Федір» – Першаковець 

Зенон Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

Х 

620) «Харитон» - Дубів Іван 

Михайлович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

621) «Хитрий» - Нічай Василь 

Юрійович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

622)  «Хитрий», «Тихий» - 

Кричун Гаврило [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

623) «Хлопець з Волиня», 

«Журналіст» – Удодік  Юхим 

[Спогади радиста УПА [Текст] / 

Петро Кекіш ; упоряд. Сергій 

Волянюк ; [ред. П. Й. Потічний, 

І. Гомзяк]. - Львів ; Торонто : 

Літопис УПА, 2015. - 126 с. : 

фот. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

624) «Хмара» - Меліш 

(Мельник) Катерина Петрівна 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

625) «Хмара» - Мельник Петро 

Васильович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

626) «Хмель» - Фрасуляк 

Степан [«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

627) «Ходун» , «Бор» - Грицюк 

Григорій Юрійович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

628) «Холера», «Ольга» - 

Головінська Ольга Степанівна 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

629) «Холодний» – Коромос 

Федір [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 
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Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

630)  «Хорт» - Луцак Степан 

Миколайович  [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

631) «Христя» – Ірина 

Тимочко Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

632)  «Христя» - Левицька 

Віра [Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

633) «Хрін» –  Недзвецький 

Микола [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

634) «Хрін» – Стебельський 

Степан Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

Ц 

635) «Цвірінчук», «Мирон» - 

Козак Дмитро Григорович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

636) «Циган» - Чорній Дмитро 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

637) «Циганка» – Демчинська 

Василина [43 допити та 5 років 

таборів: спогади волинської 

ОУНівки [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

https://www.hroniky.com/news/vie

w/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-

taboriv-spohady-volynskoi-

ounivky-foto ] 

638) «Цяпка» - Грицько 

Дмитро [«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

639) «Цяпка» – Допіра 

Михайло [Спогади радиста УПА 

[Текст] / Петро Кекіш ; упоряд. 

Сергій Волянюк ; [ред. П. Й. 

Потічний, І. Гомзяк]. - Львів ; 

Торонто : Літопис УПА, 2015. - 

126 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 30)] 

640) «Цяпка» – Станько 

Омелян Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

Ч 

641) «Чабан» - Одинак Василь 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

642) «Чайка» - Макаровський 

Володимир [Долаючи тишу: 

жіночі історії війни / Марта 

Гавришко. -  Харків: КСД, 2018. 

– 238 с.] 

https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
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643) «Чайка» - Сандига 

Василь [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

644) «Черемош» - Гринджук 

Дмитро Степанович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

645)  «Черемшина», «Юра», 

«Старий», «Олексій», «16», 

«Остап» - Кричун Микола 

[Микола Кричун "Черемшина" 

[Текст] / Дмитро Проданик. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2012. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

646) «Черлян», «Левко», 

«Гайдар» - Кочій Омелян 

[Провід ОУН Карпатського 

краю/Василь Ільницький. – Л. : 

Літопис УПА, 2012. – 126С. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

647) «Черник», «Гриць», 

«Юхтим» – Казван Дмитро 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

648) «Чиж» - Савчук Михайло 

Дмитрович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

649) «Чорна» - Демчинська 

Василина [За Україну, за її вол : 

спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

650) «Чорний Ворон» - Скляр 

Микола [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

651) «Чорний Ворон» – 

Юзвенко Степан [Спогади 

радиста УПА [Текст] / Петро 

Кекіш ; упоряд. Сергій Волянюк ; 

[ред. П. Й. Потічний, І. Гомзяк]. 

- Львів ; Торонто : Літопис 

УПА, 2015. - 126 с. : фот. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 30)] 

652) «Чорний» -  Нагірний 

Іван Михайлович [Квітка у 

червоному пеклі: життєвий 

шлях Людмили Фої [Текст] / В. 

Іванченко. - Л. : Вид-во "Літопис 

УПА", 2009. - 128 с.: фотоіл. - 

(Літопис УПА. Серія "Події і 

люди" ; кн.8)] 

653) «Чорний», «Різьбяр», 

«Різун», «Грегіт» - Андрусяк 

Василь Васильович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

654) «Чорнобровий» - 

Сенежук Петро [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 
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Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

655) «Чорновус», 

«Волончук», «Ромко» - 

Настасюк Микола Гнатович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

656) «Чорноморець» – Бардів 

Мирон Михайлович [Петро 

Федун – «Полтава» - провідний 

ідеолог УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

657) «Чорноморець» – Басюк 

Євген Михайлович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

658) «Чорнота» - Ромащук 

Василь [43 допити та 5 років 

таборів: спогади волинської 

ОУНівки [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

https://www.hroniky.com/news/vie

w/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-

taboriv-spohady-volynskoi-

ounivky-foto ] 

659) «Чубар», «Думка», 

«Клевець», «Жар», «0-32» - 

Гаврилюк Степан Данилович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

660) «Чужий» - Охримович 

Василь [Нарис життя Дарії 

Ребет-"Орлян" [Текст] / Микола 

Посівнич, Василь Брелюс. - Львів 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 110 с. : фот. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 26)] 

661) «Чумак» - Приймас М. 

[Уляна Крюченко - "Оксана" 

[Текст] / Наталія Ніколаєва. - Л. 

; Торонто : Літопис УПА, 2013. 

- 126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 23)] 

662) «Чумак» - Фесюк 

Михайло Петрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

663) «Шаблюк» - Позичанюк 

Йосип [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

664)  «Шелест» - Сидор 

Василь [Провід ОУН 

Карпатського краю/Василь 

Ільницький. – Л. : Літопис УПА, 

2012. – 126С. : фотогр. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 21)] 

665) «Широкий» – Процюк М. 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
https://www.hroniky.com/news/view/4045-43-dopyty-ta-5-rokiv-taboriv-spohady-volynskoi-ounivky-foto
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666) «Шпак», «Байда» - 

Скрипник Петро Дмитрович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

667) «Шпилька» - Шпилькін 

Володимир [За Україну, за її вол 

: спогади / Р. Петренко ; ред. Г. 

Петренко. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 1997. - 277 с. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії ; т. 27)] 

668) «Штудер» - Савчук 

Омелян Іванович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

669) «Штудер» - Співак 

Михайло Петрович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

670) «Шувар» - Демський 

Олексій [Уляна Крюченко - 

"Оксана" [Текст] / Наталія 

Ніколаєва. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2013. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 23)] 

671) «Шугай» – Платів Федір 

Дмитрович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

672) «Шум» -  Ковалюк Василь 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

673) «Шум» - Гудима Степан 

Григорович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

674) «Шум» - Шиманський 

Іван [Володимир Чорна-

«Маєвий». Спогади повстанця з 

Любачівщини. - Л. : Вид-во 

"Літопис УПА", Серія «Події і 

люди»; кн.33 , 2016. - 130 с.:] 

Щ 

675) «Щипавка» – Гук Євген 

Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 

676)  «Щур» - Латковський 

Микола [Долаючи тишу: жіночі 

історії війни / Марта Гавришко. 

-  Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

Ю 

677) «Юра» - Дем’янів Іван 

Дмитрович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

678) «Юра», «Дунай», 

«Бодьо», «Воля», «Ю-2/22» - 

Драч Богдан Іванович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 
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Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

679) «Юрась» - Джуряк Юрій 

Михайлович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

680) «Юрко» - Юрцуняк 

Михайло Дмитрович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

681) «Юрко», «Грубий» - 

Ящук Іван Миколайович 

[Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

Я 

682) «Явір» - Белей Іван 

Степанович [Проданик Дмитро. 

Шлях боротьби Василя Сенчака 

- "Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

683)  «Явір» - Борак Тадей 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

684) «Явір» - Карапка Яків 

Гарасимович [Микола Кричун 

"Черемшина" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2012. - 126 с. : 

фотогр. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 19)] 

685) «Явір» – Паньків Іван 

Микитович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

686) «Яків», «Грицько», 

«Гриць» – Савчин Олексій 

Федорович [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 

687) «Ялина» - Повх 

(Галятовська) Марія Михайлівна  

(бо любила хвойний ліс) 

[Долаючи тишу: жіночі історії 

війни / Марта Гавришко. -  

Харків: КСД, 2018. – 238 с.] 

688) «Ярема», «Чорнота», 

«Василько» - Мельник Василь 

Ілліч [Проданик Дмитро. Шлях 

боротьби Василя Сенчака - 

"Ворона" [Текст] / Дмитро 

Проданик. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

689) «Ярина» - Козакевич Н. 

[Життєвий шлях Галини Голояд 

- "Марти Гай" / Олександр Іщук, 

Володимир Іванченко . - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2010. - 

128 с. : фото. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 10)] 

690) «Ярка» – Крижанівська 

Ярослава Гриць [Савчин, Марія. 

Тисяча доріг : (Спогади) / Марія 

Савчин . – Торонто; Львів : 

Літопис УПА, 1995 . – 591 с. – 

(Літопис української 

повстанської армії ; Т.28)] 
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691) «Яркий» - Обрубанський 

Ярослав Дмитрович [Проданик 

Дмитро. Шлях боротьби Василя 

Сенчака - "Ворона" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2011. - 

127 с. : іл. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 15)] 

692) «Ярко» – Голаган Борис 

[Записки повстанця [Текст] / 

Микола Андрощук-"Вороний" ; 

ред. Ігор Марчук. - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2011. - 127 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

693) «Ярко» – Калинюк 

Дмитро Павлович [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

694) «Ярлан» - Старух 

Ярослав [Записки повстанця 

[Текст] / Микола Андрощук-

"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. - 

Л. ; Торонто : Літопис УПА, 

2011. - 127 с. : рис. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 13)] 

695) «Ясен», «Ярбей» – 

Свистун Микола [Записки 

повстанця [Текст] / Микола 

Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор 

Марчук. - Л. ; Торонто : Літопис 

УПА, 2011. - 127 с. : рис. - 

(Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 13)] 

696) «Ясмин» - Грималюк 

Василь Юрійович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

697) «Яспар» - Струтинський 

Ярослав [«Зродились ми великої 

години…» ОУН і УПА. 

Бібліотека «Історичної правди» 

/ Укл. та передмова Вахтанга 

Кіпіані. — Харків: Vivat, 2016. — 

303 с.] 

698) «Ястреб» - Москалюк 

Онуфрій Ількович [Микола 

Кричун "Черемшина" [Текст] / 

Дмитро Проданик. - Л. ; 

Торонто : Літопис УПА, 2012. - 

126 с. : фотогр. - (Літопис 

Української Повстанської Армії. 

Серія "Події і люди" ; кн. 19)] 

699) «Яструб» – Дмитро 

Карпенко [Петро Федун – 

«Полтава» - провідний ідеолог 

УОН ТА УПА / Михайло 

Романюк - Л. ; Торонто : 

Літопис УПА, 2009. - 128 с. : 

рис. - (Літопис Української 

Повстанської Армії. Серія "Події 

і люди" ; кн. 6)] 
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Додаток 2. Словник-довідник воїнів двадцять першого століття (на 

матеріалі біографічних текстів про бійців АТО) 

  

1) «24-ий»: Стефурак Степан 

Степанович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stefar

uk.htm] 

2) «Viva»: Мочалов Олександр 

Ігорович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/moch

anov.htm] 

А 

3) «Абрек»: Абрютін Сергій 

Миколайович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/abrutin

.htm] 

4) «Абрикос»: Лотоцький Віталій 

Зіновійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lotoc

kyvit.htm] 

5) «Аварець»: Алієв Йолчу 

(Руслан) Афі Огли (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/aliev.h

tm] 

6) «Аватар»: Мінченко Олександр 

Степанович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/minc

henko.htm] 

7) «Адам»: Ридзанич Максим 

Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/ridza

nich.htm] 

8) «Адвокат»: Голіцин Дмитро 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/dmytr

o.htm] 

9) «Адвокат»: Клюєв Сергій 

Борисович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kluev

.htm] 

10) «Адвокат»: Курбатов Станіслав 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kurba

tovstas.htm] 

11) «Азімут»: Єрмак Олег 

Григорович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/7/ermak.

htm] 

12) «Академік»: Дергач Леонід 

Валентинович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

http://memorybook.org.ua/21/stefaruk.htm
http://memorybook.org.ua/21/stefaruk.htm
http://memorybook.org.ua/16/mochanov.htm
http://memorybook.org.ua/16/mochanov.htm
http://memorybook.org.ua/1/abrutin.htm
http://memorybook.org.ua/1/abrutin.htm
http://memorybook.org.ua/15/lotockyvit.htm
http://memorybook.org.ua/15/lotockyvit.htm
http://memorybook.org.ua/16/minchenko.htm
http://memorybook.org.ua/16/minchenko.htm
http://memorybook.org.ua/20/ridzanich.htm
http://memorybook.org.ua/20/ridzanich.htm
http://memorybook.org.ua/4/dmytro.htm
http://memorybook.org.ua/4/dmytro.htm
http://memorybook.org.ua/14/kluev.htm
http://memorybook.org.ua/14/kluev.htm
http://memorybook.org.ua/14/kurbatovstas.htm
http://memorybook.org.ua/14/kurbatovstas.htm
http://memorybook.org.ua/7/ermak.htm
http://memorybook.org.ua/7/ermak.htm
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полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dergac

h.htm] 

13) «Акела»: Троїцький Микола 

Дмитрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/troick

y.htm] 

14) «Аксьон»: Аксьоненко Олег 

Олександрович (від прізвища)   

[Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/aksene

nko.htm] 

15)  «Акула»: Іванов Сергій 

Олексійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/11/ivano

vserg.htm] 

16) «Акула»: Маслянка Віталій 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/masl

yanka.htm] 

17) «Алекс»:  Худолєй Олександр 

Сергійович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/25/hudol

ey.htm] 

18) «Альпініст»: Курмашев Олексій 

Васильович (бо справді 

захоплювався підкоренням 

висоти і навіть на полігоні НГУ 

знаходив час для тренувань, 

підіймаючись на найвищі 

споруди смуги перешкод) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:

http://memorybook.org.ua/5/dergach.htm
http://memorybook.org.ua/5/dergach.htm
http://memorybook.org.ua/22/troicky.htm
http://memorybook.org.ua/22/troicky.htm
http://memorybook.org.ua/1/aksenenko.htm
http://memorybook.org.ua/1/aksenenko.htm
http://memorybook.org.ua/11/ivanovserg.htm
http://memorybook.org.ua/11/ivanovserg.htm
http://memorybook.org.ua/16/maslyanka.htm
http://memorybook.org.ua/16/maslyanka.htm
http://memorybook.org.ua/25/hudoley.htm
http://memorybook.org.ua/25/hudoley.htm
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http://memorybook.org.ua/14/kurmashev.htm] 

19) «Амброс»: Амброс Сергій 

Сергійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/ambros.ht

m] 

20) «Амін»: Дереш Валерій 

Костянтинович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/deresh.ht

m] 

21) «Амур»: Самусь  Геннадій 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/samus.ht

m] 

22) «Анархіст»: Швачко Роман 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shvachk

o.htm] 

23) «Ангел»: Чомко Ярослав 

Степанович (рятував життя, лікар) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chomko.

htm] 

24) «Ант»: Коваль Олександр 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovalole

ks.htm] 

25) «Анчоус»: Мельник Вячеслав 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/melnikv

yacheslav.htm] 

26)  «Апельсин»: Серченко Володимир 

Леонідович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/serchen

ko.htm] 

27) «Аполон»: Полонський Віталій 

Анатолійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/polonsk

y.htm] 

28) «Апостол»: Постолакі Віталій 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/postolak

i.htm] 

29) «Ара»: Петросян Оганес 

Арутюнович Якович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/petrosya

n.htm] 

30) «Араб»: Панчук Володимир 

Феліксович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/panchuk

.htm] 

31) «Араміс»: Напрієнко Дмитро 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/naprienk

o.htm] 

32) «Армані»: Гаспарян Ігіт 

Сагателович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gasparya

n.htm] 

33) «Арсенал»: Ринкун Володимир 

Борисович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kurmashev.htm
http://memorybook.org.ua/1/ambros.htm
http://memorybook.org.ua/1/ambros.htm
http://memorybook.org.ua/5/deresh.htm
http://memorybook.org.ua/5/deresh.htm
http://memorybook.org.ua/21/samus.htm
http://memorybook.org.ua/21/samus.htm
http://memorybook.org.ua/28/shvachko.htm
http://memorybook.org.ua/28/shvachko.htm
http://memorybook.org.ua/27/chomko.htm
http://memorybook.org.ua/27/chomko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovaloleks.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovaloleks.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnikvyacheslav.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnikvyacheslav.htm
http://memorybook.org.ua/21/serchenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/serchenko.htm
http://memorybook.org.ua/19/polonsky.htm
http://memorybook.org.ua/19/polonsky.htm
http://memorybook.org.ua/19/postolaki.htm
http://memorybook.org.ua/19/postolaki.htm
http://memorybook.org.ua/19/petrosyan.htm
http://memorybook.org.ua/19/petrosyan.htm
http://memorybook.org.ua/19/panchuk.htm
http://memorybook.org.ua/19/panchuk.htm
http://memorybook.org.ua/17/naprienko.htm
http://memorybook.org.ua/17/naprienko.htm
http://memorybook.org.ua/4/gasparyan.htm
http://memorybook.org.ua/4/gasparyan.htm
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http://memorybook.org.ua/20/rynkun.

htm] 

34) «Арт»:  Кузяков Артем 

Володимирович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kuzyako

v.htm] 

35) «Артист»: Пресняков Максим 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/presnya

kovmax.htm] 

36) «Артист»: Труш Володимир 

Васильович (викладач факультету 

культури і мистецтв)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/trush.ht

m] 

37) «Артіст»: Щуренко Микола 

Григорович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/29/shurenk

o.htm] 

38) «Атаман»: Атаманчук Андрій 

Вікторович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/atamanch

uk.htm] 

39) «Афоня»: Афанас Олег (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/afanas.ht

m] 

40) «Ахім»: Данів Михайло Богданович 

(в тексті відсутня мотивація)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/daniv.htm

] 

 

 

Б 

41) «Бабай»: («Мій позивний походить 

від прізвища. Автомат я свій 

називаю Юлька. Коли йду на 

блокпост, хлопці жартують: на 

чергування пішов Бабай з 

Юлькою.») [Як жартують бійці в 

зоні АТО// Все, що треба знати 

сьогодні,- 29.10.2014 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  

https://ukr.segodnya.ua/ukraine/kak-

shutyat-boycy-v-zone-ato-

564750.html] 

42) «Бабай»: Логвиненко Василь 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/logvinen

ko.htm] 

43) «Байкер»: Жарук Дмитро 

Павлович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zharuk.ht

m] 

44) «Балаган»: Грек Сергій 

Анатолійович ( через бойовий 

характер) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grek.htm] 

45) «Балка»: Балковий Олександр 

Анатолійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/balkovy.h

tm] 

46) «Балу» : Олександр Балецький. (від 

прізвища) [Пам'ятаємо: імена усіх 

воїнів АТО, які загинули у січні 

2018// Gazeta.ua, - 01.02.2018 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://gazeta.ua/articles/donbas/_pam

yatayemo-imena-usih-voyiniv-ato-

yaki-zaginuli-u-sichni/818263] 

47) «Балу»: Багіров Ільгар Салехович  

(в тексті відсутня мотивація)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

http://memorybook.org.ua/20/rynkun.htm
http://memorybook.org.ua/20/rynkun.htm
http://memorybook.org.ua/14/kuzyakov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kuzyakov.htm
http://memorybook.org.ua/19/presnyakovmax.htm
http://memorybook.org.ua/19/presnyakovmax.htm
http://memorybook.org.ua/22/trush.htm
http://memorybook.org.ua/22/trush.htm
http://memorybook.org.ua/29/shurenko.htm
http://memorybook.org.ua/29/shurenko.htm
http://memorybook.org.ua/1/atamanchuk.htm
http://memorybook.org.ua/1/atamanchuk.htm
http://memorybook.org.ua/1/afanas.htm
http://memorybook.org.ua/1/afanas.htm
http://memorybook.org.ua/5/daniv.htm
http://memorybook.org.ua/5/daniv.htm
http://memorybook.org.ua/15/logvinenko.htm
http://memorybook.org.ua/15/logvinenko.htm
http://memorybook.org.ua/8/zharuk.htm
http://memorybook.org.ua/8/zharuk.htm
http://memorybook.org.ua/2/balkovy.htm
http://memorybook.org.ua/2/balkovy.htm
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доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bagirov.h

tm] 

48) «Балу»: Гранкін Сергій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  

http://memorybook.org.ua/4/grankin.h

tm] 

49) «Балу»: Шемчук Василь 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shemch

ukvasyl.htm] 

50) «Банг»: Кіктенко Гордій 

Олексійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kiktenko

.htm] 

51) «Бандит»: Боднарюк Олександр 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bodnaruk.

htm] 

52) «Бандит»: Лістровий Олександр 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/listrovo

y.htm] 

53) «Бані»: Петренко Павло Іванович 

(в тексті відсутня мотивація)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/petrenko

pavel.htm] 

54) «Баня»: Сухнін Олександр 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/suhinin.

htm] 

55) «Барвуша»: Барвін Дмитро 

Володимирович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/barvin.ht

m] 

56)  «Барка»: Козак Ярослав 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kozakya

ros.htm] 

57) «Бармен»: Садовничий Євген 

Валентинович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sadovni

chy.htm] 

58) «Барні»: Ільницький Олександр 

Йосипович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/11/ilnickyo

leks.htm] 

59) «Баррет»: Луговський Юрій 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  

http://memorybook.org.ua/15/lugovsk

y.htm] 

60) «Барс»: Гурічев Андрій Вікторович 

(в тексті відсутня мотивація) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gurichev.

htm] 

61) «Барс»: Карнаух Віктор Вікторович 

(в тексті відсутня мотивація)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/karnauh.

htm] 

62) «Бархан»: Кавун Андрій Іванович 

(в тексті відсутня мотивація) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

http://memorybook.org.ua/2/bagirov.htm
http://memorybook.org.ua/2/bagirov.htm
http://memorybook.org.ua/4/grankin.htm
http://memorybook.org.ua/4/grankin.htm
http://memorybook.org.ua/28/shemchukvasyl.htm
http://memorybook.org.ua/28/shemchukvasyl.htm
http://memorybook.org.ua/14/kiktenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kiktenko.htm
http://memorybook.org.ua/2/bodnaruk.htm
http://memorybook.org.ua/2/bodnaruk.htm
http://memorybook.org.ua/15/listrovoy.htm
http://memorybook.org.ua/15/listrovoy.htm
http://memorybook.org.ua/19/petrenkopavel.htm
http://memorybook.org.ua/19/petrenkopavel.htm
http://memorybook.org.ua/21/suhinin.htm
http://memorybook.org.ua/21/suhinin.htm
http://memorybook.org.ua/2/barvin.htm
http://memorybook.org.ua/2/barvin.htm
http://memorybook.org.ua/14/kozakyaros.htm
http://memorybook.org.ua/14/kozakyaros.htm
http://memorybook.org.ua/21/sadovnichy.htm
http://memorybook.org.ua/21/sadovnichy.htm
http://memorybook.org.ua/11/ilnickyoleks.htm
http://memorybook.org.ua/11/ilnickyoleks.htm
http://memorybook.org.ua/15/lugovsky.htm
http://memorybook.org.ua/15/lugovsky.htm
http://memorybook.org.ua/4/gurichev.htm
http://memorybook.org.ua/4/gurichev.htm
http://memorybook.org.ua/14/karnauh.htm
http://memorybook.org.ua/14/karnauh.htm
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доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kavunan

dr.htm] 

63) «Батарейка»: Штейко Олександр 

Борисович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shteyko.

htm] 

64) «Батя/ Дядя Коля»: Куліба Микола 

Михайлович (1. В тексті відсутня 

мотивація, 2. Від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kuliba.ht

m] 

65) «Батя»: Аліщенко Іван 

Альбертович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/alishenko

.htm] 

66) «Батя»: Васюк Олег 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vasuk.ht

m] 

67) «Батя»: Галета Віталій 

Анатолійович (Кісловський Віктор 

Олександрович) (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kislovsk

y.htm] 

68) «Батя»: Козарук Петро 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kozaruk.

htm] 

69) «Батя»: Миргородський Олександр 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/mirgoro

dsky.htm] 

70) «Батя»: Пасевич Іван Григорович 

(в тексті відсутня мотивація)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pasevich

.htm] 

71) «Батя»: Пульний Олександр 

Прокофійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pulny.ht

m] 

72) «Батя»: Сагайдак Юрій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sagayda

k.htm] 

73) «Баха», «Локоть», «Дамба-22»: 

Лоскот Євген Олександрович (в 

тексті відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/loskot.ht

m] 

74) «Бача»: Кравчук Вадим 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kravchu

kvadim.htm] 

75) «Бача»: Маслов Віктор Олегович (в 

тексті відсутня мотивація) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/maslov.

htm] 

76) «Бейн»: Карбан Дмитро Сергійович 

(в тексті відсутня мотивація)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/karban.h

tm] 

http://memorybook.org.ua/14/kavunandr.htm
http://memorybook.org.ua/14/kavunandr.htm
http://memorybook.org.ua/28/shteyko.htm
http://memorybook.org.ua/28/shteyko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kuliba.htm
http://memorybook.org.ua/14/kuliba.htm
http://memorybook.org.ua/1/alishenko.htm
http://memorybook.org.ua/1/alishenko.htm
http://memorybook.org.ua/3/vasuk.htm
http://memorybook.org.ua/3/vasuk.htm
http://memorybook.org.ua/14/kislovsky.htm
http://memorybook.org.ua/14/kislovsky.htm
http://memorybook.org.ua/14/kozaruk.htm
http://memorybook.org.ua/14/kozaruk.htm
http://memorybook.org.ua/16/mirgorodsky.htm
http://memorybook.org.ua/16/mirgorodsky.htm
http://memorybook.org.ua/19/pulny.htm
http://memorybook.org.ua/19/pulny.htm
http://memorybook.org.ua/21/sagaydak.htm
http://memorybook.org.ua/21/sagaydak.htm
http://memorybook.org.ua/15/loskot.htm
http://memorybook.org.ua/15/loskot.htm
http://memorybook.org.ua/14/kravchukvadim.htm
http://memorybook.org.ua/14/kravchukvadim.htm
http://memorybook.org.ua/16/maslov.htm
http://memorybook.org.ua/16/maslov.htm
http://memorybook.org.ua/14/karban.htm
http://memorybook.org.ua/14/karban.htm
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77) «Белаз»: Белошицький Ігор 

Анатолійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/beloshick

y.htm] 

78) «Бенч»: Черненко Роман 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chernen

koroman.htm] 

79) «Беня»: Яцина Євген Вікторович (в 

тексті відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yacina.h

tm] 

80) «Берег»: Данілов Дмитро 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/danilovd

mytro.htm] 

81) «Береза»: Березовий Микола 

Вікторович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/berezovo

y.htm] 

82) «Беркут: Дідушко Олег 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/didushko.

htm] 

83) «Беркут»: Ляшенко Ігор 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lyashen

ko.htm] 

84) «Беркут»: Шиян Андрій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shiyan.h

tm] 

85) «Бетмен»:  Володимир Анадимб. 

(не робив ні кроку назад) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/anadimb.

htm] 

86) «Бетмен»: Богданов Сергій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bogdanov

serg.htm] 

87) «Бетмен»: Шоломинський 

Володимир Васильович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/sholomi

nsky.htm] 

88) «Бешик»: Бендеров Максим 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/benderov.

htm] 

89) «Бєшений Йожик»: Єжов 

Олександр Анатолійович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/7/ezhov.ht

m] 

90) «Бистрий»: Сташків Ярослав 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stahkiv.

htm] 

91) «Біда»: Куйбіда Володимир 

Володимирович (від прізвища ) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kuibida.

htm] 

http://memorybook.org.ua/2/beloshicky.htm
http://memorybook.org.ua/2/beloshicky.htm
http://memorybook.org.ua/27/chernenkoroman.htm
http://memorybook.org.ua/27/chernenkoroman.htm
http://memorybook.org.ua/31/yacina.htm
http://memorybook.org.ua/31/yacina.htm
http://memorybook.org.ua/5/danilovdmytro.htm
http://memorybook.org.ua/5/danilovdmytro.htm
http://memorybook.org.ua/2/berezovoy.htm
http://memorybook.org.ua/2/berezovoy.htm
http://memorybook.org.ua/5/didushko.htm
http://memorybook.org.ua/5/didushko.htm
http://memorybook.org.ua/28/shiyan.htm
http://memorybook.org.ua/28/shiyan.htm
http://memorybook.org.ua/2/bogdanovserg.htm
http://memorybook.org.ua/2/bogdanovserg.htm
http://memorybook.org.ua/28/sholominsky.htm
http://memorybook.org.ua/28/sholominsky.htm
http://memorybook.org.ua/7/ezhov.htm
http://memorybook.org.ua/7/ezhov.htm
http://memorybook.org.ua/21/stahkiv.htm
http://memorybook.org.ua/21/stahkiv.htm
http://memorybook.org.ua/14/kuibida.htm
http://memorybook.org.ua/14/kuibida.htm
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92) «Бізон»: Єфіменко Василь 

Вікторович. ( Так однополчани 

прозвали його за добру фізичну 

підготовку) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/7/efimenko.

htm] 

93) «Бізон»: Лавкай Василь 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lovkay.h

tm] 

94) «Бізон»: Шульга Анатолій 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shulgabi

zon.htm] 

95) «Бізон-1»: Гречко Дмитро 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grechko.h

tm] 

96) «Білий»: Горбенко Артемій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gorbenko

artem.htm] 

97) «Білий»: Дяченко Сергій Юрійович 

(в тексті відсутня мотивація)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dyachenk

o.htm] 

98) «Білий»: Панін Віктор 

В’ячеславович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/panin.ht

m] 

99) «Білий»: Сацюк Олександр 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sacuk.ht

m] 

100) «Білий»: Федчишин 

Анатолій Миколайович (через колір 

волосся)  [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/fedchish

in.htm] 

101) «Білка»: Блінов Владислав 

Євгенович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/blinov.ht

m] 

102)  «Білка»: Юлія Матвійєнко 

(Позивний "Білка" отримала за 

рудий колір волосся й моторність) 

[Сниться кошмар, як російський 

офіцер стріляє у лоб. Шість історій 

жінок, які воюють в АТО// 

Gazeta.ua, - 31.10.2017 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://gazeta.ua/articles/people-and-

things-journal/_snitsya-koshmar-yak-

rosijskij-oficer-strilyaye-u-

lob/801070] 

103) «Білл»:  Білітюк Василь 

Васильович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bilituk.ht

m] 

104) «Бірюк»: Ковєшніков Сергій 

Іванович  (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/koveshn

ikov.htm] 

105) «Блек»: Матяш Григорій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/matyash

.htm] 

http://memorybook.org.ua/15/lovkay.htm
http://memorybook.org.ua/15/lovkay.htm
http://memorybook.org.ua/28/shulgabizon.htm
http://memorybook.org.ua/28/shulgabizon.htm
http://memorybook.org.ua/4/grechko.htm
http://memorybook.org.ua/4/grechko.htm
http://memorybook.org.ua/4/gorbenkoartem.htm
http://memorybook.org.ua/4/gorbenkoartem.htm
http://memorybook.org.ua/5/dyachenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/dyachenko.htm
http://memorybook.org.ua/19/panin.htm
http://memorybook.org.ua/19/panin.htm
http://memorybook.org.ua/21/sacuk.htm
http://memorybook.org.ua/21/sacuk.htm
http://memorybook.org.ua/24/fedchishin.htm
http://memorybook.org.ua/24/fedchishin.htm
http://memorybook.org.ua/2/blinov.htm
http://memorybook.org.ua/2/blinov.htm
http://memorybook.org.ua/2/bilituk.htm
http://memorybook.org.ua/2/bilituk.htm
http://memorybook.org.ua/14/koveshnikov.htm
http://memorybook.org.ua/14/koveshnikov.htm
http://memorybook.org.ua/16/matyash.htm
http://memorybook.org.ua/16/matyash.htm
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106) «Блюхер»: Курята Іван 

Євгенович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kuryata.

htm] 

107) «Бобер Сірко»: Петріщев 

Сергій Миколайович (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  ектронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/ponoma

renko92.htm] 

108) «Бобер»: Рябий Віталій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rybyvita

ly.htm] 

109) «Бог»: Булатов Олег 

Геннадійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bulatovol

eg.htm] 

110) «Богун»: Григорович Іван 

Станіславович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grygorovi

ch.htm] 

111) «Бодя»: Каравайський 

Богдан Ігорович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/karavay

sky.htm] 

112) «Бойок»: Байненков Борис 

Михайлович (від прізвища)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/baynenko

v.htm] 

113) «Болівар»: Каморніков 

Денис Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kamorni

kov.htm] 

114) «Бора», «Боровичок»: 

Боровик Дмитро Олексійович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/borovik.h

tm] 

115) «Борода»: Макеєв Олег 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/makeev.

htm] 

116) «Борода»: Олефір 

Олександр Павлович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/olefir.ht

m] 

117) «Борода»: Сазонов Леонід 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sazonov

leonid.htm] 

118) «Боря»: Борисенко Андрій 

Юрійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/borisenko

andr.htm] 

119) «Боха»: Бохонько Сергій 

Сергійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bohonko.

htm] 

120) «Боцман»: Матросов Вадим 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/matroso

v.htm] 

http://memorybook.org.ua/14/kuryata.htm
http://memorybook.org.ua/14/kuryata.htm
http://memorybook.org.ua/19/ponomarenko92.htm
http://memorybook.org.ua/19/ponomarenko92.htm
http://memorybook.org.ua/20/rybyvitaly.htm
http://memorybook.org.ua/20/rybyvitaly.htm
http://memorybook.org.ua/2/bulatovoleg.htm
http://memorybook.org.ua/2/bulatovoleg.htm
http://memorybook.org.ua/4/grygorovich.htm
http://memorybook.org.ua/4/grygorovich.htm
http://memorybook.org.ua/2/baynenkov.htm
http://memorybook.org.ua/2/baynenkov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kamornikov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kamornikov.htm
http://memorybook.org.ua/2/borovik.htm
http://memorybook.org.ua/2/borovik.htm
http://memorybook.org.ua/16/makeev.htm
http://memorybook.org.ua/16/makeev.htm
http://memorybook.org.ua/18/olefir.htm
http://memorybook.org.ua/18/olefir.htm
http://memorybook.org.ua/21/sazonovleonid.htm
http://memorybook.org.ua/21/sazonovleonid.htm
http://memorybook.org.ua/2/borisenkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/2/borisenkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/16/matrosov.htm
http://memorybook.org.ua/16/matrosov.htm
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121)  «Боцман»: Шмирін Сергій 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shmyrin.

htm] 

122) «Браво»: Ваховський 

Андрій Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vahovsky

.htm] 

123) «Браконьєр»: Степанов 

Дмитро Михайлович (дуже любив 

полювання) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stepano

v.htm] 

124) «Брама»: Ходоровський 

Сергій Леонідович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/25/hodorov

sky.htm] 

125) «Брат»: Коряк Дмитро 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/koryak.h

tm] 

126) «Брежнєв»: Горбунов 

Дмитро Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gorbunov

.htm] 

127) «Бриз»: Затилюк Олексій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zatyluk.ht

m] 

128) «Броня»: Голуб Аркадій 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/golub25.h

tm] 

129) «Броня»: Петихачний 

Леонід Михайлович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pyatihac

hny.htm] 

130) «Брус»: Брус Тарас 

Романович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/brus.htm] 

131) «Бублік»: Бублієнко Роман 

Володимирович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bublienko

.htm] 

132) «Буйок», «Веселун»: Буйлук 

Анатолій Андрійович ( 1. від 

прізвища, 2. в тексі відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/builuk.ht

m] 

133) «Бук»: Білик Андрій 

Богданович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bilykandr

.htm] 

134) «Бук»: Фіцкалинець Василь 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/fickalyn

ec.htm] 

135) «Бульдог», «Булька»: 

Шадських Сергій Олексійович (в 

тексті відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vahovsky.htm
http://memorybook.org.ua/3/vahovsky.htm
http://memorybook.org.ua/21/stepanov.htm
http://memorybook.org.ua/21/stepanov.htm
http://memorybook.org.ua/25/hodorovsky.htm
http://memorybook.org.ua/25/hodorovsky.htm
http://memorybook.org.ua/14/koryak.htm
http://memorybook.org.ua/14/koryak.htm
http://memorybook.org.ua/4/gorbunov.htm
http://memorybook.org.ua/4/gorbunov.htm
http://memorybook.org.ua/9/zatyluk.htm
http://memorybook.org.ua/9/zatyluk.htm
http://memorybook.org.ua/4/golub25.htm
http://memorybook.org.ua/4/golub25.htm
http://memorybook.org.ua/19/pyatihachny.htm
http://memorybook.org.ua/19/pyatihachny.htm
http://memorybook.org.ua/2/brus.htm
http://memorybook.org.ua/2/bublienko.htm
http://memorybook.org.ua/2/bublienko.htm
http://memorybook.org.ua/2/builuk.htm
http://memorybook.org.ua/2/builuk.htm
http://memorybook.org.ua/2/bilykandr.htm
http://memorybook.org.ua/2/bilykandr.htm
http://memorybook.org.ua/24/fickalynec.htm
http://memorybook.org.ua/24/fickalynec.htm
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http://memorybook.org.ua/28/shadskih

.htm] 

136) «Бур»: Гаврилюк Андрій 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gavrilyka

ndr.htm] 

137) «Буря 27»: Якобчук 

Володимир Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yakobch

uk.htm] 

В 

138) «В’єтнам»: Астраков 

Дмитро Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/astrakov.

htm] 

139) «Вагон»: Гончаренко Василь 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gonchare

nkovv.htm] 

140) «Валідол»: Бабенко 

Валентин Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/babenkov

al.htm] 

141) «Вальтер»: Бєлофастов 

Геннадій Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bilofastov

.htm] 

142) «Варг»: Вовненко Богдан 

Володимирович (як позивний узяв 

один із своїх інтернет-"ніків") 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vovnenko

.htm] 

143) «Вася»: Савченко Василь 

Іванович ( від імені) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/savchen

kovasyl.htm] 

144)  «Ватсон»: Кремез Олег 

Михайлович (начальник медичного 

пункту полку) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kremez.

htm]  

145) «Ваха»: Панасенко Василь 

Геннадійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/panasen

kovasyl.htm] 

146)  «Ваха»: Скородзюба Іван 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sorokod

zyuba.htm]  

147) «ВДВ»: Дмитренко Віктор 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dmitrenk

oviktor.htm] 

148) «ВДВ»: Литовченко 

В’ячеслав Григорович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/litovche

nkovyach.htm] 

149) «Ведмідь»: Буравчиков 

Олексій Юрійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/buravchik

ov.htm] 

150) «Ведмідь»: Пальгуєв 

Олександр Сергійович Степанович 

http://memorybook.org.ua/28/shadskih.htm
http://memorybook.org.ua/28/shadskih.htm
http://memorybook.org.ua/4/gavrilykandr.htm
http://memorybook.org.ua/4/gavrilykandr.htm
http://memorybook.org.ua/31/yakobchuk.htm
http://memorybook.org.ua/31/yakobchuk.htm
http://memorybook.org.ua/1/astrakov.htm
http://memorybook.org.ua/1/astrakov.htm
http://memorybook.org.ua/4/goncharenkovv.htm
http://memorybook.org.ua/4/goncharenkovv.htm
http://memorybook.org.ua/2/babenkoval.htm
http://memorybook.org.ua/2/babenkoval.htm
http://memorybook.org.ua/2/bilofastov.htm
http://memorybook.org.ua/2/bilofastov.htm
http://memorybook.org.ua/3/vovnenko.htm
http://memorybook.org.ua/3/vovnenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/savchenkovasyl.htm
http://memorybook.org.ua/21/savchenkovasyl.htm
http://memorybook.org.ua/14/kremez.htm
http://memorybook.org.ua/14/kremez.htm
http://memorybook.org.ua/19/panasenkovasyl.htm
http://memorybook.org.ua/19/panasenkovasyl.htm
http://memorybook.org.ua/21/sorokodzyuba.htm
http://memorybook.org.ua/21/sorokodzyuba.htm
http://memorybook.org.ua/5/dmitrenkoviktor.htm
http://memorybook.org.ua/5/dmitrenkoviktor.htm
http://memorybook.org.ua/15/litovchenkovyach.htm
http://memorybook.org.ua/15/litovchenkovyach.htm
http://memorybook.org.ua/2/buravchikov.htm
http://memorybook.org.ua/2/buravchikov.htm
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(в тексті відсутня мотивація)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/palguev.

htm] 

151) «Вершниця»: Сущук 

Микола Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sushuk.h

tm] 

152) «Вєтка»: Пихтєєв Василь 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pyhteev.

htm] 

153) «Вишня»: Вишневський 

Олег Анатолійович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vishnevsk

y.htm] 

154) «Відьмак», «Добрий»: 

Рубанчиков Сергій Петрович (в 

тексті відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rubanchi

kov.htm] 

155) «Вік»: Стефанович Віктор 

Володимирович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stefanov

ich.htm] 

156) «Вікінг»: Івах Дмитро 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/11/ivah.htm

] 

157) «Вікінг»: Шьохолм Лео (в 

тексті відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/sjoholm.

htm] 

158) «Вінні Пух»: Ларін Микола 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/larinmy

k.htm] 

159) «Вітек»: Соломкін Віталій 

Олександрович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/solomki

n.htm] 

160) «Вітер»: Матущак Юрій 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/matusha

k.htm] 

161) «Вован»: Самоленко 

Володимир Іванович (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/samoyle

nko.htm] 

162) «Вовк»: Кашлаков Василь 

Олегович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kashlak

ov.htm] 

163) «Вовкодав»: Волкодав 

Віктор Володимирович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vovkodav

.htm] 

164) «Вожак»: Українцев Віталій 

Леонідович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/23/ukraince

v.htm] 

http://memorybook.org.ua/21/sushuk.htm
http://memorybook.org.ua/21/sushuk.htm
http://memorybook.org.ua/19/pyhteev.htm
http://memorybook.org.ua/19/pyhteev.htm
http://memorybook.org.ua/3/vishnevsky.htm
http://memorybook.org.ua/3/vishnevsky.htm
http://memorybook.org.ua/20/rubanchikov.htm
http://memorybook.org.ua/20/rubanchikov.htm
http://memorybook.org.ua/21/stefanovich.htm
http://memorybook.org.ua/21/stefanovich.htm
http://memorybook.org.ua/11/ivah.htm
http://memorybook.org.ua/11/ivah.htm
http://memorybook.org.ua/28/sjoholm.htm
http://memorybook.org.ua/28/sjoholm.htm
http://memorybook.org.ua/15/larinmyk.htm
http://memorybook.org.ua/15/larinmyk.htm
http://memorybook.org.ua/21/solomkin.htm
http://memorybook.org.ua/21/solomkin.htm
http://memorybook.org.ua/16/matushak.htm
http://memorybook.org.ua/16/matushak.htm
http://memorybook.org.ua/21/samoylenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/samoylenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kashlakov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kashlakov.htm
http://memorybook.org.ua/3/vovkodav.htm
http://memorybook.org.ua/3/vovkodav.htm
http://memorybook.org.ua/23/ukraincev.htm
http://memorybook.org.ua/23/ukraincev.htm
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165) «Вольний»: Триволенко 

Владислав Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tryvolen

ko.htm] 

166) «Ворон»: Баула Сергій 

Миколайович  (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/baula.htm

] 

167) «Ворон»: Воронов Сергій 

Євгенович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/voronov.

htm] 

168) «Восьмий»: Журавленко 

Андрій Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhuravlen

ko.htm] 

169) «Впевнений»: Камінський 

Андрій Ігорович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kaminsk

yandr.htm] 

170) «Вуж»:  Криворученко 

Степан Гаврилович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/krivoruc

h.htm] 

Г 

171)  «Гайдамака»: Дімітров 

Михайло Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dimitrov.

htm] 

172)  «Гайка», «Льошик»: 

Зінов’єв Олексій Васильович (1. Від 

імені; 2. в тексті відсутня мотивація 

) [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zinovievo

leks.htm] 

173)  «Галіфе»: Конюша Руслан 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/konusha

.htm] 

174) «Ганс»: Товт Шандор 

Ерниевич (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tovt.htm

] 

175) «Гарик»: Гаркавенко Віктор 

Олександрович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/garkaven

ko.htm] 

176)  «Гаха»: Гаюха Вадим 

Євгенович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gauha.ht

m]  

177) «Гвоздь»: Стулов Олексій 

Валерійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stulov.ht

m] 

178) «Гектор»: Кравченко 

Віталій Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kravche

nkovit.htm] 

179) «Генерал»: Владов Ігор 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tryvolenko.htm
http://memorybook.org.ua/22/tryvolenko.htm
http://memorybook.org.ua/2/baula.htm
http://memorybook.org.ua/2/baula.htm
http://memorybook.org.ua/3/voronov.htm
http://memorybook.org.ua/3/voronov.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhuravlenko.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhuravlenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kaminskyandr.htm
http://memorybook.org.ua/14/kaminskyandr.htm
http://memorybook.org.ua/14/krivoruch.htm
http://memorybook.org.ua/14/krivoruch.htm
http://memorybook.org.ua/5/dimitrov.htm
http://memorybook.org.ua/5/dimitrov.htm
http://memorybook.org.ua/9/zinovievoleks.htm
http://memorybook.org.ua/9/zinovievoleks.htm
http://memorybook.org.ua/14/konusha.htm
http://memorybook.org.ua/14/konusha.htm
http://memorybook.org.ua/22/tovt.htm
http://memorybook.org.ua/22/tovt.htm
http://memorybook.org.ua/4/gauha.htm
http://memorybook.org.ua/4/gauha.htm
http://memorybook.org.ua/21/stulov.htm
http://memorybook.org.ua/21/stulov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kravchenkovit.htm
http://memorybook.org.ua/14/kravchenkovit.htm
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http://memorybook.org.ua/3/vladov.ht

m] 

180) «Генерал»: Єрмаков 

Олександр Петрович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/7/ermakovo

leks.htm] 

181) «Генерал»: Ткаченко Вадим 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tkachen

kogeneral.htm] 

182) «Генерал»: Чижов Юрій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chizhov.

htm] 

183) «Географ»: Бузуляк 

Анатолій Віталійович (закінчив 

природничий факультет) [Мати 

полеглого героя: "Він збирався 

одружуватися, а потім почалася ця 

війна... " // Інформаційний портал 

«Гречка»,- 05.032016 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://gre4ka.info/interv-iu/25250-

maty-polehloho-heroia-vin-zbyravsia-

odruzhuvatysia-a-potim-pochalasia-

tsia-viina] 

184) «Гера»: Ковальов Костянтин 

Георгійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovalev

konst.htm] 

185) «Геркулес»: Рєпін-

Логвиненко Євген Вікторович (в 

тексті відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/repin.ht

m] 

186) «Глобус»: Глобенко Олексій 

Іванович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/globenko.

htm] 

187) «Годзила»: Годзенко 

Дмитро Олександрович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/godzenko

.htm] 

188) «Голуб»: Голубєв Сергій 

Володимирович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/golubevs

erg.htm] 

189) «Гор»: Глуходід Олександр 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gluhodid.

htm] 

190) «Граната»: Губський 

Олексій Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gubsky.ht

m] 

191) «Граніт»: Кривоносов 

Сергій Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/krivonos

ov.htm] 

192) «Граф»: Шуба Юрій 

Григорович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shuba.ht

m] 

193) «Грек»: Єлефтеріаді Валерій 

Степанович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vladov.htm
http://memorybook.org.ua/3/vladov.htm
http://memorybook.org.ua/7/ermakovoleks.htm
http://memorybook.org.ua/7/ermakovoleks.htm
http://memorybook.org.ua/22/tkachenkogeneral.htm
http://memorybook.org.ua/22/tkachenkogeneral.htm
http://memorybook.org.ua/27/chizhov.htm
http://memorybook.org.ua/27/chizhov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovalevkonst.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovalevkonst.htm
http://memorybook.org.ua/20/repin.htm
http://memorybook.org.ua/20/repin.htm
http://memorybook.org.ua/4/godzenko.htm
http://memorybook.org.ua/4/godzenko.htm
http://memorybook.org.ua/4/golubevserg.htm
http://memorybook.org.ua/4/golubevserg.htm
http://memorybook.org.ua/4/gluhodid.htm
http://memorybook.org.ua/4/gluhodid.htm
http://memorybook.org.ua/4/gubsky.htm
http://memorybook.org.ua/4/gubsky.htm
http://memorybook.org.ua/28/shuba.htm
http://memorybook.org.ua/28/shuba.htm
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http://memorybook.org.ua/7/elefteriad

i.htm] 

194) «Гризун»: Гордійчук 

Микола Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gordiych

ukmyk.htm] 

195) «Грізлі»: Юркевич Андрій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/30/yurkeve

ch.htm] 

196) «Грін»: Шилов Сергій 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shilovse

rg.htm] 

197) «Груша»: Дібрівний Дмитро 

Олександрович (під час Революції 

Гідності стояв в 31-й сотні на вул. 

Грушевського) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dibrivny.

htm] 

198) «Гудіні»: Мельников 

Анатолій В’ячеславович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/melniko

vanat.htm] 

199) «Гуцул»: Білик Василь 

Степанович. (Бо з Карпат) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bilykvasy

l.htm] 

200) «Гуцул»: Гнатюк Юрій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gnatukyu

r.htm] 

201) «Гуцул»: Липчак Федір 

Федорович (з Закарпатської 

області) [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lypchak.

htm] 

202) «Гюрза»: Гопонько Віталій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/goponko.

htm] 

203) «Гюрза»: Радівілов Роман 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/radivilo

v.htm] 

204) «Гюрза-2»: Саралідзе Гіоргі 

(в тексті відсутня мотивація) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/saralidz

e.htm] 

Д 

205) «Давид»: Юрга Андрій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/30/yurga.ht

m] 

206) «Дадді»: Копиця Олександр 

Ігорович  (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kopica.h

tm] 

207) «Даллас»: Галас Роман 

Євгенович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/galas.htm

] 

208) «Дальнобій»: Пінчук 

Олексій Леонідович (далекобійник) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

http://memorybook.org.ua/7/elefteriadi.htm
http://memorybook.org.ua/7/elefteriadi.htm
http://memorybook.org.ua/4/gordiychukmyk.htm
http://memorybook.org.ua/4/gordiychukmyk.htm
http://memorybook.org.ua/30/yurkevech.htm
http://memorybook.org.ua/30/yurkevech.htm
http://memorybook.org.ua/28/shilovserg.htm
http://memorybook.org.ua/28/shilovserg.htm
http://memorybook.org.ua/5/dibrivny.htm
http://memorybook.org.ua/5/dibrivny.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnikovanat.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnikovanat.htm
http://memorybook.org.ua/4/gnatukyur.htm
http://memorybook.org.ua/4/gnatukyur.htm
http://memorybook.org.ua/15/lypchak.htm
http://memorybook.org.ua/15/lypchak.htm
http://memorybook.org.ua/4/goponko.htm
http://memorybook.org.ua/4/goponko.htm
http://memorybook.org.ua/20/radivilov.htm
http://memorybook.org.ua/20/radivilov.htm
http://memorybook.org.ua/21/saralidze.htm
http://memorybook.org.ua/21/saralidze.htm
http://memorybook.org.ua/30/yurga.htm
http://memorybook.org.ua/30/yurga.htm
http://memorybook.org.ua/14/kopica.htm
http://memorybook.org.ua/14/kopica.htm
http://memorybook.org.ua/4/galas.htm
http://memorybook.org.ua/4/galas.htm
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[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pinchuk.

htm] 

209) «Даніла»: Нагорняк Віталій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nagorny

ak.htm] 

210) «Дантист»:  Кончевич Тарас 

Григорович (лікар)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/konchev

ich.htm] 

211) «Даос»: Гащенко Олексій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gashenko.

htm] 

212) «Дейл»: Сінягуб Антон 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sinyagu

b.htm] 

213) «Ден»: Томілович Денис 

Григорович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tomilovi

ch.htm] 

214) «Денді»: Попович Денис 

Григорович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/popovic

hdenis.htm] 

215) «Десант»: Яровий 

Володимир Валентинович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yarovoy

39.htm] 

216) «Детройт»: Бакка Олексій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bakka.ht

m] 

217) «Дєд»: Кравченко Олександр 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kravche

nkooleksandr.htm] 

218) «Дєд»: Курочка Анатолій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kurochk

aanatoly.htm] 

219) «Дєд»: Лепетюха Васил 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lepetuha

.htm] 

220) «Дєд»: Марценюк Юрій 

Григорович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/marceny

k.htm] 

221) «Дєд»: Охріменко Микола 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/ohrimen

ko.htm] 

222) «Дєрзкий»: Русак Олександр 

Олегович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rusak.ht

m] 

223) «Джедай»: Ощепков Олексій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

http://memorybook.org.ua/19/pinchuk.htm
http://memorybook.org.ua/19/pinchuk.htm
http://memorybook.org.ua/17/nagornyak.htm
http://memorybook.org.ua/17/nagornyak.htm
http://memorybook.org.ua/14/konchevich.htm
http://memorybook.org.ua/14/konchevich.htm
http://memorybook.org.ua/4/gashenko.htm
http://memorybook.org.ua/4/gashenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/sinyagub.htm
http://memorybook.org.ua/21/sinyagub.htm
http://memorybook.org.ua/22/tomilovich.htm
http://memorybook.org.ua/22/tomilovich.htm
http://memorybook.org.ua/19/popovichdenis.htm
http://memorybook.org.ua/19/popovichdenis.htm
http://memorybook.org.ua/31/yarovoy39.htm
http://memorybook.org.ua/31/yarovoy39.htm
http://memorybook.org.ua/2/bakka.htm
http://memorybook.org.ua/2/bakka.htm
http://memorybook.org.ua/14/kravchenkooleksandr.htm
http://memorybook.org.ua/14/kravchenkooleksandr.htm
http://memorybook.org.ua/14/kurochkaanatoly.htm
http://memorybook.org.ua/14/kurochkaanatoly.htm
http://memorybook.org.ua/15/lepetuha.htm
http://memorybook.org.ua/15/lepetuha.htm
http://memorybook.org.ua/16/marcenyk.htm
http://memorybook.org.ua/16/marcenyk.htm
http://memorybook.org.ua/18/ohrimenko.htm
http://memorybook.org.ua/18/ohrimenko.htm
http://memorybook.org.ua/20/rusak.htm
http://memorybook.org.ua/20/rusak.htm
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Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/oshepko

v.htm] 

224) «Джек»: Ворошило Євгеній 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/voroshilo.

htm] 

225)  «Джигіт»: Федоров Едуард 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/fedorov

eduard.htm] 

226) «Джин»: Малюта Роман 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/maluta.h

tm] 

227) «Джон»: Євич Олег 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/7/evich.htm

] 

228) «Дизель»: Алєксєєв Микола 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/alekseev.

htm] 

229) «Дикий»: Данілов 

Володимир Георгійович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/danilov.ht

m] 

230) «Дим»: Демчук Вадим 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/demchuk

vadim.htm] 

231) «Димок»: Рожков Дмитро 

Анатолі йович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rozhkov.

htm] 

232) «Динаміт»: Оврашко Сергій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/ovrashk

o.htm] 

233) «Динамо»: Дурмасенко 

Олексій Олегович (футбольний 

фанат) [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/durmasen

ko.htm] 

234) «Директор»: Коваль Юрій 

Геннадійович 

(Він на лінії вогню в першу чергу 

про них, а не про себе, думав. Такий 

правильна людина. Справжній 

"Директор") [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovalyu

riyoun.htm] 

235) «Дівіді»: Дубей Іван 

Омелянович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dubey.ht

m] 

236) «Дід Таліб»: Головко 

Анатолій Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/golovkoa

nat.htm] 

237) «Дід», «Борода»: Луговий 

Михайло Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lugovy.h

tm] 

http://memorybook.org.ua/18/oshepkov.htm
http://memorybook.org.ua/18/oshepkov.htm
http://memorybook.org.ua/3/voroshilo.htm
http://memorybook.org.ua/3/voroshilo.htm
http://memorybook.org.ua/24/fedoroveduard.htm
http://memorybook.org.ua/24/fedoroveduard.htm
http://memorybook.org.ua/16/maluta.htm
http://memorybook.org.ua/16/maluta.htm
http://memorybook.org.ua/7/evich.htm
http://memorybook.org.ua/7/evich.htm
http://memorybook.org.ua/5/danilov.htm
http://memorybook.org.ua/5/danilov.htm
http://memorybook.org.ua/5/demchukvadim.htm
http://memorybook.org.ua/5/demchukvadim.htm
http://memorybook.org.ua/20/rozhkov.htm
http://memorybook.org.ua/20/rozhkov.htm
http://memorybook.org.ua/18/ovrashko.htm
http://memorybook.org.ua/18/ovrashko.htm
http://memorybook.org.ua/5/durmasenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/durmasenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovalyuriyoun.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovalyuriyoun.htm
http://memorybook.org.ua/5/dubey.htm
http://memorybook.org.ua/5/dubey.htm
http://memorybook.org.ua/4/golovkoanat.htm
http://memorybook.org.ua/4/golovkoanat.htm
http://memorybook.org.ua/15/lugovy.htm
http://memorybook.org.ua/15/lugovy.htm
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238) «Дід»: Архипов Василь 

Васильович(в тексті відсутня 

мотивація)  [Бійців батальйону 

"Донбас", які загинули 23 травня 

2014 року, пом'янули в Києві, - 

нардеп Веселова// ЦЕНЗОР.НЕТ,- 

24.05.2017 [Електронний ресурс].– 

Режим 

доступу:https://ua.censor.net.ua/photo

_news/441128/biyitsiv_batalyionu_do

nbas_yaki_zagynuly_23_travnya_201

4_roku_pomyanuly_v_kyyevi_nardep

_veselova_foto] 

239) «Дід»: Василаш Ілля 

Євгенович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vasylash.

htm] 

240) «Дід»: Довгаль Анатолій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dovgal.ht

m] 

241) «Дід»: Завірюхін Ігор 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zaviruhin.

htm] 

242) «Діджей»: Жеребило Вадим 

Володимирович (Під час Революції 

Гідності працював біля КМДА у 

зеленому наметі зі звуковою 

апаратурою)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zherebilo.

htm] 

243) «Дізіль»: Москаленко Антон 

Якович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/moskale

nkoanton.htm] 

244) «Діллі»: Кривич Андрій 

Андрійович Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/krivich.

htm] 

245) «Дімас»: Андрусенко 

Дмитро Олександрович. (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/andrusen

ko.htm] 

246) «Днєпр»: Андреєнко Кирило 

Леонідович (з Дніпра) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/andreenk

o.htm] 

247) «Добрий»: Атаманчук Роман 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/atamanch

ukroman.htm] 

248) «Добрий»: Добролєта 

Михайло Костянтинович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dobroleta.

htm] 

249) «Добрий»: Доброшинський 

Ростислав Русланович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dobroshin

sky.htm] 

250) «Добрий»: Кушнірук Сергій 

Євгенович. (Служив у внутрішніх 

військах. Після демобілізації пішов 

працювати в міліцію (в 

спецпідрозділ). Потім в підрозділ 

особливого призначення «Беркут», 

де боролися з збройними 

бандугруповання, звільняли 

заручників - це було в лихі 90-ті, 

під час розгулу бандитизму в 

регіоні. В «Беркуті» Сергій і 

отримав позивний «Добрий», який з 

ним залишився назавжди.) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

http://memorybook.org.ua/5/dovgal.htm
http://memorybook.org.ua/5/dovgal.htm
http://memorybook.org.ua/9/zaviruhin.htm
http://memorybook.org.ua/9/zaviruhin.htm
http://memorybook.org.ua/8/zherebilo.htm
http://memorybook.org.ua/8/zherebilo.htm
http://memorybook.org.ua/16/moskalenkoanton.htm
http://memorybook.org.ua/16/moskalenkoanton.htm
http://memorybook.org.ua/14/krivich.htm
http://memorybook.org.ua/14/krivich.htm
http://memorybook.org.ua/1/atamanchukroman.htm
http://memorybook.org.ua/1/atamanchukroman.htm
http://memorybook.org.ua/5/dobroleta.htm
http://memorybook.org.ua/5/dobroleta.htm
http://memorybook.org.ua/5/dobroshinsky.htm
http://memorybook.org.ua/5/dobroshinsky.htm
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[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kushniru

kserg.htm] 

251) «Док»: Євсюков Олександр 

Євгенович (санітарний інструктор) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/7/evsukov.

htm] 

252) «Док»: Маслей Роберт 

В’ячеславович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/masley.

htm] 

253) «Док»: Панченко Дмитро 

Миколайович (санітарний 

інструктор) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/panchen

kodm.htm] 

254) «Док»: Сивий Олександр 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sivy.htm

] 

255) «Док»: Старіков Євген 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/starikov.

htm] 

256) «Домік»: Домашенко 

Олександр Олександрович (від 

прізвища)    [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/domashe

nko.htm] 

257) «Дощ»: Дощенко Геннадій 

Леонідович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/doshenko

.htm] 

258) «Дуб»: Горбатюк Віталій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gorbatuk

vit.htm] 

259) «Дуда»: Дунаєвський Сергій 

Михайлович  (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dunaevsk

y.htm] 

260)  «Душман»: Галаган 

Володимир Дмитрович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/galagan.h

tm] 

261) «Душман»: Хараберюш 

Олександр Іванович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/25/haraberu

sh.htm] 

262) «Дюз»: Мєркулов Андрій 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/merkulo

v.htm] 

263) «Дюс»: Денисюк Денис 

Сергійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/denisukd

en.htm] 

264) «Дюшес», «Дюс»: Дюсов 

Владислав Романович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dusov.ht

m] 

265) «Дядя Ваня», «Сєвєр»: Ганя 

Іван Іванович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

http://memorybook.org.ua/7/evsukov.htm
http://memorybook.org.ua/7/evsukov.htm
http://memorybook.org.ua/16/masley.htm
http://memorybook.org.ua/16/masley.htm
http://memorybook.org.ua/19/panchenkodm.htm
http://memorybook.org.ua/19/panchenkodm.htm
http://memorybook.org.ua/21/sivy.htm
http://memorybook.org.ua/21/sivy.htm
http://memorybook.org.ua/5/domashenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/domashenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/doshenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/doshenko.htm
http://memorybook.org.ua/4/gorbatukvit.htm
http://memorybook.org.ua/4/gorbatukvit.htm
http://memorybook.org.ua/5/dunaevsky.htm
http://memorybook.org.ua/5/dunaevsky.htm
http://memorybook.org.ua/4/galagan.htm
http://memorybook.org.ua/4/galagan.htm
http://memorybook.org.ua/25/haraberush.htm
http://memorybook.org.ua/25/haraberush.htm
http://memorybook.org.ua/16/merkulov.htm
http://memorybook.org.ua/16/merkulov.htm
http://memorybook.org.ua/5/denisukden.htm
http://memorybook.org.ua/5/denisukden.htm
http://memorybook.org.ua/5/dusov.htm
http://memorybook.org.ua/5/dusov.htm
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доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/ganya.ht

m] 

266) «Дядя Ваня»: Войтенко Іван 

В’ячеславович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/voytenkoi

van.htm] 

267) «Дядя Ваня»: Смоляр Іван 

Дмитрович  (від імені) ) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/smolyari

van.htm] 

268) «Дядя Вітя»: Бурка Віктор 

Павлович (від імені) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/burka.ht

m] 

269) «Дядя Вова»: Самойленко 

Володимир Миколайович (від 

імені) [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/samoile

nkovol.htm] 

270) «Дядя Коля»: Матвієнко 

Микола Миколайович (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/matvien

komykola.htm] 

271) «Дядя Федя»: Ухарський 

Федір Валерійович (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/23/uharsky.

htm] 

Е 

272) «Елвіс»: Алексейчук 

Владислав Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/aleksiych

ukvlad.htm] 

273) «Електрик»: Шевчук Борис 

Іванович (закінчив технічне 

училище)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shevchu

kboris.htm] 

274) «Ендрю»: Асмолов Андрій 

Вікторович (від імені)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/asmolov.

htm] 

275) «Ендрю»: Галущенко 

Андрій Вікторович (від імені)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/galushen

ko.htm] 

276) «Еней»: Цедік Антон 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/26/cedik.ht

m] 

277) «Ернесто»: Гольченко Ігор 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/golchenk

o.htm] 

278) «Ест»: Ложешніков 

Володимир Іванович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lozhesh

nikov.htm] 

279) «Ефа»: Байбуз Андрій 

В’ячеславович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/baibuz.ht

m] 

Є 

280) «Єгер»: Бакал Анатолій 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

http://memorybook.org.ua/4/ganya.htm
http://memorybook.org.ua/4/ganya.htm
http://memorybook.org.ua/3/voytenkoivan.htm
http://memorybook.org.ua/3/voytenkoivan.htm
http://memorybook.org.ua/21/smolyarivan.htm
http://memorybook.org.ua/21/smolyarivan.htm
http://memorybook.org.ua/2/burka.htm
http://memorybook.org.ua/2/burka.htm
http://memorybook.org.ua/21/samoilenkovol.htm
http://memorybook.org.ua/21/samoilenkovol.htm
http://memorybook.org.ua/16/matvienkomykola.htm
http://memorybook.org.ua/16/matvienkomykola.htm
http://memorybook.org.ua/23/uharsky.htm
http://memorybook.org.ua/23/uharsky.htm
http://memorybook.org.ua/1/aleksiychukvlad.htm
http://memorybook.org.ua/1/aleksiychukvlad.htm
http://memorybook.org.ua/28/shevchukboris.htm
http://memorybook.org.ua/28/shevchukboris.htm
http://memorybook.org.ua/1/asmolov.htm
http://memorybook.org.ua/1/asmolov.htm
http://memorybook.org.ua/4/galushenko.htm
http://memorybook.org.ua/4/galushenko.htm
http://memorybook.org.ua/26/cedik.htm
http://memorybook.org.ua/26/cedik.htm
http://memorybook.org.ua/4/golchenko.htm
http://memorybook.org.ua/4/golchenko.htm
http://memorybook.org.ua/15/lozheshnikov.htm
http://memorybook.org.ua/15/lozheshnikov.htm
http://memorybook.org.ua/2/baibuz.htm
http://memorybook.org.ua/2/baibuz.htm
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за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bokal.htm

] 

281) «Єгер»: Динька Олег 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dynka.ht

m] 

282) «Ємеля»: Ємельяненко Ігор 

Володимирович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/7/emelyane

nko.htm] 

283) «Єнот», «Барсік»: Барсуков 

Андрій Юрійович (1.в тексті 

відсутня мотивація, 2. Від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/barsukov.

htm] 

284) «Єрош»: Єрош Сергій 

Валерійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/7/erosh.htm

] 

285) «Єсаул»: Осаулко Юрій 

Леонідович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/osaulko.

htm] 

Ж 
286) «Жара»: Андрешків 

Володимир Степанович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/andreshki

v.htm] 

287) «Жасмін»: Атакішиєв Сахіб 

Магеррам Огли (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/atakishye

v.htm] 

288) «Жека»: Подолянчук 

Євгеній Петрович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/podolya

nchukof.htm] 

289) «Жиган»: Свідерський 

Дмитро Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/svidersk

ydmytro.htm] 

290) «Жук»: Жуков Іван 

Всеволодович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhukoviv

an.htm] 

291) «Журавка»: Ольга Валянік 

(в тексті відсутня мотивація) 

[Безстрашні українські дівчата не 

розлучаються із коханими навіть в 

зоні АТО// ТСН,-  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://tsn.ua/ukrayina/bezstrashni-

ukrayinski-divchata-ne-

rozluchayutsya-iz-kohanimi-navit-v-

zoni-ato-370203.html] 

З 
292) «Зайка»: Дьяченко Олег 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/diachenk

o.htm] 

293) «Залізничник»: Терещенко 

Володимир Григорович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tereshen

kovol.htm] 

294) «Запал»: Зубченко 

Олександр Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

http://memorybook.org.ua/2/bokal.htm
http://memorybook.org.ua/2/bokal.htm
http://memorybook.org.ua/5/dynka.htm
http://memorybook.org.ua/5/dynka.htm
http://memorybook.org.ua/7/emelyanenko.htm
http://memorybook.org.ua/7/emelyanenko.htm
http://memorybook.org.ua/2/barsukov.htm
http://memorybook.org.ua/2/barsukov.htm
http://memorybook.org.ua/7/erosh.htm
http://memorybook.org.ua/7/erosh.htm
http://memorybook.org.ua/18/osaulko.htm
http://memorybook.org.ua/18/osaulko.htm
http://memorybook.org.ua/1/andreshkiv.htm
http://memorybook.org.ua/1/andreshkiv.htm
http://memorybook.org.ua/1/atakishyev.htm
http://memorybook.org.ua/1/atakishyev.htm
http://memorybook.org.ua/19/podolyanchukof.htm
http://memorybook.org.ua/19/podolyanchukof.htm
http://memorybook.org.ua/21/sviderskydmytro.htm
http://memorybook.org.ua/21/sviderskydmytro.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhukovivan.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhukovivan.htm
https://tsn.ua/ukrayina/bezstrashni-ukrayinski-divchata-ne-rozluchayutsya-iz-kohanimi-navit-v-zoni-ato-370203.html
https://tsn.ua/ukrayina/bezstrashni-ukrayinski-divchata-ne-rozluchayutsya-iz-kohanimi-navit-v-zoni-ato-370203.html
https://tsn.ua/ukrayina/bezstrashni-ukrayinski-divchata-ne-rozluchayutsya-iz-kohanimi-navit-v-zoni-ato-370203.html
https://tsn.ua/ukrayina/bezstrashni-ukrayinski-divchata-ne-rozluchayutsya-iz-kohanimi-navit-v-zoni-ato-370203.html
http://memorybook.org.ua/5/diachenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/diachenko.htm
http://memorybook.org.ua/22/tereshenkovol.htm
http://memorybook.org.ua/22/tereshenkovol.htm
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ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zubchenk

o.htm] 

295) «Захар»: Закарлюка Микола 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zakarluka

.htm] 

296) «Захар»: Захаров Андрій 

Володимирович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zaharov.h

tm] 

297) «Захар»: Захарчук 

Олександр Петрович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zaharchu

k.htm] 

298) «Захар»: Черноволов 

Володимир Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chornov

olov.htm] 

299) «Звездочет»: Тітенко 

Володимир Олегович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/titenko.h

tm] 

300) «Звєробой»: Карпюк Андрій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/karpuk.h

tm] 

301) «Звєрь»: Ліщинський Богдан 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lishinsk

ybog.htm] 

302) «Звіробій»: Жук Юрій 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhukyuri.

htm] 

303)  «Зевс»: Зейлик Володимир 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zeylik.ht

m] 

304) «Зелений»: Вегера Геннадій 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vegera.ht

m] 

305) «Зєля»: Зельманович Віктор 

Ігорович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zelmanov

ich.htm] 

306) «Злостний гном»: 

Франишин Дмитро Юрійович (в 

тексті відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/franishi

n.htm] 

307) «Змєй»: Чегурко Олександр 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chegurk

o.htm] 

308) «Змій»: Горай Олексій 

Зигмундович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/goray.ht

m] 

309) «Змій»: Угринович Олег 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

http://memorybook.org.ua/9/zubchenko.htm
http://memorybook.org.ua/9/zubchenko.htm
http://memorybook.org.ua/9/zakarluka.htm
http://memorybook.org.ua/9/zakarluka.htm
http://memorybook.org.ua/9/zaharov.htm
http://memorybook.org.ua/9/zaharov.htm
http://memorybook.org.ua/9/zaharchuk.htm
http://memorybook.org.ua/9/zaharchuk.htm
http://memorybook.org.ua/27/chornovolov.htm
http://memorybook.org.ua/27/chornovolov.htm
http://memorybook.org.ua/22/titenko.htm
http://memorybook.org.ua/22/titenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/karpuk.htm
http://memorybook.org.ua/14/karpuk.htm
http://memorybook.org.ua/15/lishinskybog.htm
http://memorybook.org.ua/15/lishinskybog.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhukyuri.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhukyuri.htm
http://memorybook.org.ua/9/zeylik.htm
http://memorybook.org.ua/9/zeylik.htm
http://memorybook.org.ua/3/vegera.htm
http://memorybook.org.ua/3/vegera.htm
http://memorybook.org.ua/9/zelmanovich.htm
http://memorybook.org.ua/9/zelmanovich.htm
http://memorybook.org.ua/24/franishin.htm
http://memorybook.org.ua/24/franishin.htm
http://memorybook.org.ua/27/chegurko.htm
http://memorybook.org.ua/27/chegurko.htm
http://memorybook.org.ua/4/goray.htm
http://memorybook.org.ua/4/goray.htm
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за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/23/ugrinovi

ch.htm] 

310) «Змій»: Шмерецький Сергій 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shmerec

ky.htm] 

311) «Змій»: Шумило Анатолій 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shumilo.

htm] 

312) «Знахар»: Моргун-

Білявський Олександр 

Миколайович (Товариші по службі 

дали Олександру позивний 

«Знахар», адже він завжди давав 

цінну пораду, підтримував хлопців 

добрим словом, заряджав 

оптимізмом) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bilyavsky

.htm] 

313) «Золотой»: Шмалій Валерій 

Олександрович (через руде волосся) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shmaliy.

htm] 

314)  «Зона»: Левицький 

Геннадій Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/levickyg

en.htm] 

315) «Зуб»: Кварцяни Михайло 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kvarcya

ny.htm] 

316) «Зулік»: Зулінський Сергій 

Миколайович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zulinsky.

htm] 

317) «Зуфар»: Зінченко 

Олександр Васильович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zinchenk

ooleks.htm] 

Й 

318) «Йожик»: Гуріч Сергій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gurich.ht

m] 

319) «Йожик»: Іржик Юрій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/11/irzhyk.h

tm] 

И 

320) «Итальянец»: Савчук 

Андрій Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/savchuk

andriy.htm] 

І 

321) «Іван»: Литвинов Іван 

Олександрович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/litvinov.

htm] 

322) «Іка»: Кутелія Іраклій 

(ініціали)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kutelia.h

tm] 

323)  «Ілля»: Сербін Ілля 

Тарасович (від імені) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/23/ugrinovich.htm
http://memorybook.org.ua/23/ugrinovich.htm
http://memorybook.org.ua/28/shmerecky.htm
http://memorybook.org.ua/28/shmerecky.htm
http://memorybook.org.ua/28/shumilo.htm
http://memorybook.org.ua/28/shumilo.htm
http://memorybook.org.ua/2/bilyavsky.htm
http://memorybook.org.ua/2/bilyavsky.htm
http://memorybook.org.ua/28/shmaliy.htm
http://memorybook.org.ua/28/shmaliy.htm
http://memorybook.org.ua/15/levickygen.htm
http://memorybook.org.ua/15/levickygen.htm
http://memorybook.org.ua/14/kvarcyany.htm
http://memorybook.org.ua/14/kvarcyany.htm
http://memorybook.org.ua/9/zulinsky.htm
http://memorybook.org.ua/9/zulinsky.htm
http://memorybook.org.ua/9/zinchenkooleks.htm
http://memorybook.org.ua/9/zinchenkooleks.htm
http://memorybook.org.ua/4/gurich.htm
http://memorybook.org.ua/4/gurich.htm
http://memorybook.org.ua/11/irzhyk.htm
http://memorybook.org.ua/11/irzhyk.htm
http://memorybook.org.ua/21/savchukandriy.htm
http://memorybook.org.ua/21/savchukandriy.htm
http://memorybook.org.ua/15/litvinov.htm
http://memorybook.org.ua/15/litvinov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kutelia.htm
http://memorybook.org.ua/14/kutelia.htm
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http://memorybook.org.ua/21/serbin.ht

m] 

324) «Інкасатор»: Шамшур 

Андрій Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shamshu

ra.htm] 

325) «Ірокез»: Грачов Юрій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grachevy

ury.htm] 

326) «Ірокез»: Ковшар Дмитро 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovshar.

htm] 

327) «Іспанець», «Грізлі»: 

Сідлецький Сергій Юрійович (в 

тексті відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sidlecky

.htm] 

328) «Італієць»: Бузенко 

Володимир Петрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/buzenko.

htm] 

329) «Італієць»: Піскіжов 

Олександр Валерійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/piskizho

v.htm] 

К 
330) «Кабанчик»: Кабанов 

Сергій Леонідович (від прізвища)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kabanov

.htm] 

331) «Кабул»: Боняківський 

Валерій Євгенович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bonyakiv

sky.htm] 

332) «Кавказ»: Задорожний 

Василь Богданович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zadorozh

nyvas.htm] 

333) «Кавказ»: Чередайко Сергій 

Володимирович (народився на 

Кавказі)  [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/cheredai

ko.htm] 

334) «Кавказ»: Чолокян Артур 

Ашотович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/choloky

an.htm] 

335) «Кадет» : Шершень Андрій 

Олексійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shershen

.htm] 

336) «Казах»: Матюхін Віктор 

Олексійович  (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/matuhin.

htm]  

337) «Камаз»: Колесник Андрій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kolesnik

.htm] 

338) «Камиш»: Суховий Сергій 

Іванович (народився в смт. 

http://memorybook.org.ua/21/serbin.htm
http://memorybook.org.ua/21/serbin.htm
http://memorybook.org.ua/28/shamshura.htm
http://memorybook.org.ua/28/shamshura.htm
http://memorybook.org.ua/4/grachevyury.htm
http://memorybook.org.ua/4/grachevyury.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovshar.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovshar.htm
http://memorybook.org.ua/21/sidlecky.htm
http://memorybook.org.ua/21/sidlecky.htm
http://memorybook.org.ua/2/buzenko.htm
http://memorybook.org.ua/2/buzenko.htm
http://memorybook.org.ua/19/piskizhov.htm
http://memorybook.org.ua/19/piskizhov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kabanov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kabanov.htm
http://memorybook.org.ua/2/bonyakivsky.htm
http://memorybook.org.ua/2/bonyakivsky.htm
http://memorybook.org.ua/9/zadorozhnyvas.htm
http://memorybook.org.ua/9/zadorozhnyvas.htm
http://memorybook.org.ua/27/cheredaiko.htm
http://memorybook.org.ua/27/cheredaiko.htm
http://memorybook.org.ua/27/cholokyan.htm
http://memorybook.org.ua/27/cholokyan.htm
http://memorybook.org.ua/16/matuhin.htm
http://memorybook.org.ua/16/matuhin.htm
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Комишуваха) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/suhovoy

.htm] 

339) «Капран»: Капранчук 

Сергій Володимирович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kapranc

huk.htm] 

340) «Каптьор»: Грицан Андрій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grycan.ht

m] 

341) «Карась»: Кірись Олексій 

Сергійович (в тексті відсутня  

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kirys.ht

m] 

342) «Карась»: Шелудько 

Володимир Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/sheludk

ovol.htm] 

343) «Карат»: Магомедов Кадир 

Кримханович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/magome

dov.htm] 

344) «Карат»: Ніколенко 

Анатолій Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nikolaen

ko.htm] 

345) «Каспер»: Андрєєв Сергій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/andreev.h

tm] 

346) «Каспер»: Козак Віталій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kozakv

m.htm] 

347) «Кат»: Корнелюк Павло 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kornelu

k.htm] 

348) «Катастрофа»: Фень Олег 

Леонідович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/fen.htm] 

349) «Кац»: Подрезенко 

Олександр Васильович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/podreze

nko.htm] 

350) «Кащей»: Лагунов Дмитро 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lagunov.

htm] 

351) «Кейн»: Ушаков Едуард 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/23/ushakov

ed.htm] 

352) «Кекс»: Тіліженко Віталій 

Вікторович (взяв собі такий 

позивний, аби викликати посмішку) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tilizhenk

o.htm] 

353) «Кемел»: Поліщук Анатолій 

Олександрович (в тексті відсутня 

http://memorybook.org.ua/21/suhovoy.htm
http://memorybook.org.ua/21/suhovoy.htm
http://memorybook.org.ua/14/kapranchuk.htm
http://memorybook.org.ua/14/kapranchuk.htm
http://memorybook.org.ua/4/grycan.htm
http://memorybook.org.ua/4/grycan.htm
http://memorybook.org.ua/14/kirys.htm
http://memorybook.org.ua/14/kirys.htm
http://memorybook.org.ua/28/sheludkovol.htm
http://memorybook.org.ua/28/sheludkovol.htm
http://memorybook.org.ua/16/magomedov.htm
http://memorybook.org.ua/16/magomedov.htm
http://memorybook.org.ua/17/nikolaenko.htm
http://memorybook.org.ua/17/nikolaenko.htm
http://memorybook.org.ua/1/andreev.htm
http://memorybook.org.ua/1/andreev.htm
http://memorybook.org.ua/14/kozakvm.htm
http://memorybook.org.ua/14/kozakvm.htm
http://memorybook.org.ua/14/korneluk.htm
http://memorybook.org.ua/14/korneluk.htm
http://memorybook.org.ua/24/fen.htm
http://memorybook.org.ua/15/lagunov.htm
http://memorybook.org.ua/15/lagunov.htm
http://memorybook.org.ua/23/ushakoved.htm
http://memorybook.org.ua/23/ushakoved.htm
http://memorybook.org.ua/22/tilizhenko.htm
http://memorybook.org.ua/22/tilizhenko.htm


27 
 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/polishuk

anat.htm] 

354) «Кемпфер»: Бірюков Євген 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/birukove

vgen.htm] 

355) «Кент»: Доценко Анатолій 

Ігорович  (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/docenko.

htm] 

356) «Кент»: Онищенко Олег 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/onishen

kooleg.htm] 

357) «Кеня»: Нетребко Олег 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/netrebko

.htm] 

358) «Кет»: Носкова Катерина 

Володимирівна (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/noskova

.htm] 

359) «Киргиз»: Дядченко Сергій 

Петрович (бо народився в 

Киргизстані) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dyadchen

ko.htm] 

360) «Киця»: Кабушка Мирослав 

Олексійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kabushk

a.htm] 

361) «Ківі»: Богачов Олег 

Олексійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bogachov

.htm] 

362) «Кіллер»: Коваль Михайло 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovalmi

hail.htm] 

363) «Кіндрат»: Кіндрацький 

Василь Михайлович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kindrack

i.htm] 

364) «Кіпіш», «Морячок»: 

Грачов Олексій Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grachevol

eks.htm] 

365) «Кіпіш»: Князев Володимир 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/knyazev

.htm] 

366) «Кіт»: Кочетов Сергій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kocheto

v.htm] 

367) «Кіт»: Мужичук Микола 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  

http://memorybook.org.ua/16/muzhich

uk.htm] 

368) «Клема»: Клемешев Сергій 

Сергійович (від прізвища) [Книга 

http://memorybook.org.ua/19/polishukanat.htm
http://memorybook.org.ua/19/polishukanat.htm
http://memorybook.org.ua/2/birukovevgen.htm
http://memorybook.org.ua/2/birukovevgen.htm
http://memorybook.org.ua/5/docenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/docenko.htm
http://memorybook.org.ua/18/onishenkooleg.htm
http://memorybook.org.ua/18/onishenkooleg.htm
http://memorybook.org.ua/17/netrebko.htm
http://memorybook.org.ua/17/netrebko.htm
http://memorybook.org.ua/17/noskova.htm
http://memorybook.org.ua/17/noskova.htm
http://memorybook.org.ua/5/dyadchenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/dyadchenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kabushka.htm
http://memorybook.org.ua/14/kabushka.htm
http://memorybook.org.ua/2/bogachov.htm
http://memorybook.org.ua/2/bogachov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovalmihail.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovalmihail.htm
http://memorybook.org.ua/14/kindracki.htm
http://memorybook.org.ua/14/kindracki.htm
http://memorybook.org.ua/4/grachevoleks.htm
http://memorybook.org.ua/4/grachevoleks.htm
http://memorybook.org.ua/14/knyazev.htm
http://memorybook.org.ua/14/knyazev.htm
http://memorybook.org.ua/14/kochetov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kochetov.htm
http://memorybook.org.ua/16/muzhichuk.htm
http://memorybook.org.ua/16/muzhichuk.htm
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пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/klemesh

ev.htm] 

369) «Клен»: Щербина Артем 

Григорович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/29/sherbina

a.htm] 

370) «Клим»: Климюк Ігор 

Павлович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/klimuki

gor.htm] 

371) «Клин»: Бруй Микола 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/brui.htm] 

372) «Ключ»: Шеленгович Іван 

Валерійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/sheleng

ovich.htm] 

373) «Кобзар»: Шевченко Тарас 

Григорович (ім’я збігається з 

іменем Кобзаря) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shevche

nkokobzar.htm] 

374) «Коваль»: Назаренко 

Дмитро Миколайович 

(захоплювався художнім 

ковальством) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nazaren

ko.htm] 

375) «Ковбой»: Вербицький 

Олексій Романович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/verbickyo

leks.htm] 

376) «Козак»: Кирилов В’ячеслав 

Юрійович (мав вуса, оселедець і 

сережку у вусі)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kirillovs

lav.htm] 

377) «Козак»: Козак Володимир 

Миколайович (від прізвища)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kozakvo

l.htm] 

378) «Козак»: Проводенко Леонід 

Михайлович (носив оселедець і 

довгі вуса) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/provode

nko.htm] 

379) «Козак»: Рева Юрій 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/revayur.

htm] 

380) «Козир»: Козирєв Леонід 

Вікторович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kozyrev.

htm] 

381) «Кок»: Селін Іван 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/selin.ht

m] 

382) «Кока»: Грабарчук Микола 

Олегович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grabarchu

k.htm] 

383) «Кока»: Гуцаленко Микола 

Віталійович (в тексті відсутня 

http://memorybook.org.ua/14/klemeshev.htm
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мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gucalenk

o.htm] 

384) «Колдун»: Уткін Олександр 

Анатолійович Михайлович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/23/utkin.ht

m] 

385)  «Колдун»: Чопенко 

Олександр Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chopenk

o.htm] 

386) «Колобок»: Загребельний 

Степан Ігорович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zagrebeln

ystepan.htm] 

387) «Колобок»: Парасочка 

Геннадій Павлович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/parasoc

hka.htm]  

388) «Колючий»: Ключка Віталій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kluchka.

htm] 

389) «Коля»: Скрабунов Микола 

Сергійович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/skrabun

ov.htm] 

390) «Коляся»: Яблонський 

Микола Миколайович (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yablons

kimyk.htm] 

391) «Комарик»: Комаров 

Ярослав Михайлович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/komaro

vyaroslav.htm] 

392) «Комісар – Апостол»: 

Степанюк Володимир Іванович (в 

тексті відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stepanu

kvol.htm] 

393) «Комод», «Циган»: Бурачок 

Василь  Васильович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/burachuk.

htm] 

394) «Комуніст»: Мотичак Роман 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/moticha

k.htm] 

395) «Контра»: Ульяницький 

Олег Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/23/ulyanick

y.htm] 

396) «Конь»: Гунько Юліан 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gunkoyul.

htm] 

397) «Копчений»: Мальцев 

Володимир Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/malcevv

ol.htm] 
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398) «Копчений»: Плохой 

Андрій Віталійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/plohiy.h

tm] 

399) «Король»: Король Юрій 

Васильович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/korolyur

.htm] 

400) «Косий»: Заяць Михайло 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zaecmih.

htm] 

401) «Косічка»: Никоненко 

Сергій Григорович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nikonen

koserg.htm] 

402) «Космос»: Хіврич Сергій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/25/hivrich.

htm] 

403) «Космос»: Юрчишин Руслан 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/30/yurchish

in.htm] 

404) «Костиль»: Базга Юрій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bazga.ht

m] 

405) «Костиль»: Животченко 

Костянтин Миколайович (від 

прізвища ) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhivotche

nko.htm] 

406) «Кот»: Білик Ігор 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bilykigor.

htm] 

407) «Кот»: Котовий Сергій 

Феліксович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kotovser

giy.htm] 

408) «Кот»: Лисенко Сергій 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lysenko.

htm] 

409) «Котик» Пушкарук 

Володимир Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pushkar

uk.htm] 

410) «Кочерга»: Блозва 

Костянтин Васильович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/blozva.ht

m] 

411) «Краб»: Аркуш Сергій 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/arkush.ht

m] 

412) «Краб»: Зубков Іван 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zubkov.ht

m] 
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413) «Крава»: Кравченко Сергій 

Вікторович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kravche

nkoserg.htm] 

414) «Крайт»: Усенко Володимир 

Всеволодович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/23/usenko.

htm] 

415) «Кракен»:  Давиденко 

Олексій Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/davidenk

o.htm] 

416)  «Крамар»: Пагуліч Євген 

Геннадійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pagulich

.htm] 

417) «Красавчик»: Майборода 

Денис Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/maybor

odadenis.htm] 

418) «Кривий»: Кривенко 

Максим Ігоревич (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/krivenk

o.htm] 

419) «Крим», «Пушкарь»: 

Самосадов Олександр Сергійович 

(Однополчани спочатку іменували 

його "Саша Крим", але після того як 

батальйон отримав на озброєння 

протитанкові гармати МТ-12 

"Рапіра", Олександр отримав інший 

позивний - "Пушкарь", бо став 

позаштатним навідником однієї з 

"Рапір") [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/samosad

ov.htm] 

420) «Крим»: Андрущенко 

Микола Анатолійович (народився в 

АР Крим) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/andrushe

nkomyk.htm] 

421) «Кріт»: Побєдінський 

Володимир Дмитрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pobedin

skyvol.htm] 

422) «Крот»: Кириєнко Юрій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kirienko

.htm] 

423) «Крук»: Мокренко Сергій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/mokren

ko.htm] 

424) «Куб»: Шайдюк Віталій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shaiduk.

htm] 

425) «Кудрик»: Кудрявцев 

Володимир Миколайович (від 

прізвища ) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kudryav

cevvol.htm] 

426)  «Кузнєц»: Перепелиця 

Сергій Леонідович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/perepeli

caserg.htm] 
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http://memorybook.org.ua/19/pagulich.htm
http://memorybook.org.ua/16/mayborodadenis.htm
http://memorybook.org.ua/16/mayborodadenis.htm
http://memorybook.org.ua/14/krivenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/krivenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/samosadov.htm
http://memorybook.org.ua/21/samosadov.htm
http://memorybook.org.ua/1/andrushenkomyk.htm
http://memorybook.org.ua/1/andrushenkomyk.htm
http://memorybook.org.ua/19/pobedinskyvol.htm
http://memorybook.org.ua/19/pobedinskyvol.htm
http://memorybook.org.ua/14/kirienko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kirienko.htm
http://memorybook.org.ua/16/mokrenko.htm
http://memorybook.org.ua/16/mokrenko.htm
http://memorybook.org.ua/28/shaiduk.htm
http://memorybook.org.ua/28/shaiduk.htm
http://memorybook.org.ua/14/kudryavcevvol.htm
http://memorybook.org.ua/14/kudryavcevvol.htm
http://memorybook.org.ua/19/perepelicaserg.htm
http://memorybook.org.ua/19/perepelicaserg.htm
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427) «Кузьмич»: Галва Вячеслав 

Анатолійович (очолив ГРТ 

«Кузьмич», що займалася 

розробкою та тестуванням 

сучасного військового 

спорядження) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/galva.htm

] 

428) «Кузьміч»: Діденко 

Олександр Кузьмич (від по батькові 

)  [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/didenko.h

tm] 

429) «Кум»: Кумецький Віктор 

Володимирович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kumeck

y.htm] 

430) «Кум»: Татарчук Юрій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tatarchu

kyur.htm] 

431) «Кумець»: Пазюн Василь 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pazuyn.

htm] 

432) «Кутуз»: Кутузакій 

Олександр Сергійович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kutuzak

y.htm] 

433) «Кущ»: Іщук Володимир 

Степанович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/11/ishukvol

.htm] 

Л 

434) «Лаврінович»: Москотін 

Леонід Павлович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/moskoti

n.htm] 

435) «Лагуна»: Крючков Віктор 

Леонідович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kruchko

v.htm] 

436)  «Лакалут»: Сперелуп Іван 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sperelup

.htm] 

437)  «Латиш», «Ронін»: 

Безсмертний Артур Анатолійович 

(1. Народився у Латвії; 2. в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bezsmert

ny.htm] 

438) «Легат»: Бутенко Андрій 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/butenkoa

ndr.htm] 

439) «Легіонер»: Цимбал Сергій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/26/cymbal.

htm] 

440) «Лем»: Фігурний Андрій 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/figurny.

htm] 

441) «Лемберг»: Шозда Михайло 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

http://memorybook.org.ua/4/galva.htm
http://memorybook.org.ua/4/galva.htm
http://memorybook.org.ua/5/didenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/didenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kumecky.htm
http://memorybook.org.ua/14/kumecky.htm
http://memorybook.org.ua/22/tatarchukyur.htm
http://memorybook.org.ua/22/tatarchukyur.htm
http://memorybook.org.ua/19/pazuyn.htm
http://memorybook.org.ua/19/pazuyn.htm
http://memorybook.org.ua/14/kutuzaky.htm
http://memorybook.org.ua/14/kutuzaky.htm
http://memorybook.org.ua/11/ishukvol.htm
http://memorybook.org.ua/11/ishukvol.htm
http://memorybook.org.ua/16/moskotin.htm
http://memorybook.org.ua/16/moskotin.htm
http://memorybook.org.ua/14/kruchkov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kruchkov.htm
http://memorybook.org.ua/21/sperelup.htm
http://memorybook.org.ua/21/sperelup.htm
http://memorybook.org.ua/2/bezsmertny.htm
http://memorybook.org.ua/2/bezsmertny.htm
http://memorybook.org.ua/2/butenkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/2/butenkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/26/cymbal.htm
http://memorybook.org.ua/26/cymbal.htm
http://memorybook.org.ua/24/figurny.htm
http://memorybook.org.ua/24/figurny.htm
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за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shozda.h

tm] 

442) «Ленін»: Бакульманов Олег 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bakulman

ov.htm] 

443) «Леон»: Мельничук Федір 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/melnich

ukfedir.htm] 

444) «Лєв»: Лабун Євген 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/labun.ht

m] 

445) «Лєший»: Варенич Олег 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/varenich.

htm] 

446) «Лєший»: Вербовий 

Михайло Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/verbovy

mihail.htm] 

447) «Лєший»: Загуба Володимир 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zaguba.ht

m] 

448) «Лєший»: Клименко Євген 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/klimenk

oevgen.htm] 

449) «Лєший»: Лесняк Денис 

Ігорович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lesnyak.

htm] 

450) «Лимон»: Афанасьєв 

Дмитро Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/afanasiev

dmytro.htm] 

451) «Лис»: Кушнір Дмитро 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kushnird

mytro.htm] 

452) «Лис»: Пашко Василь 

Любомирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pashko.

htm] 

453) «Лисий»: Білий Василь 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bily.htm] 

454) «Лисий»: Луцюк Роман 

Йосипович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lucyuk.h

tm] 

455) «Литовець»: Швець 

Олександр Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shvetsol

eks.htm] 

456) «Лифт»: Лифар Анатолій 

Петрович (від прізвища)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

http://memorybook.org.ua/28/shozda.htm
http://memorybook.org.ua/28/shozda.htm
http://memorybook.org.ua/2/bakulmanov.htm
http://memorybook.org.ua/2/bakulmanov.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnichukfedir.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnichukfedir.htm
http://memorybook.org.ua/15/labun.htm
http://memorybook.org.ua/15/labun.htm
http://memorybook.org.ua/3/varenich.htm
http://memorybook.org.ua/3/varenich.htm
http://memorybook.org.ua/9/zaguba.htm
http://memorybook.org.ua/9/zaguba.htm
http://memorybook.org.ua/14/klimenkoevgen.htm
http://memorybook.org.ua/14/klimenkoevgen.htm
http://memorybook.org.ua/15/lesnyak.htm
http://memorybook.org.ua/15/lesnyak.htm
http://memorybook.org.ua/1/afanasievdmytro.htm
http://memorybook.org.ua/1/afanasievdmytro.htm
http://memorybook.org.ua/14/kushnirdmytro.htm
http://memorybook.org.ua/14/kushnirdmytro.htm
http://memorybook.org.ua/2/bily.htm
http://memorybook.org.ua/28/shvetsoleks.htm
http://memorybook.org.ua/28/shvetsoleks.htm
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доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lifara.ht

m] 

457) «Лівша»: Соколенко Андрій 

Олексійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sokolen

ko.htm] 

458)  «Лікар»: Олексій Кушнєр (в 

тексті відсутня мотивація)  

[Безстрашні українські дівчата не 

розлучаються із коханими навіть в 

зоні АТО// ТСН,-  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://tsn.ua/ukrayina/bezstrashni-

ukrayinski-divchata-ne-

rozluchayutsya-iz-kohanimi-navit-v-

zoni-ato-370203.html] 

459) «Лірник»: Бутусов Юрій 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/butusov.h

tm] 

460) «Ліса»: Горбачова Анастасія 

Валентинівна (через руде волосся) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gorbacho

va.htm] 

461) «Лісник: Грушко Роман 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grushko.h

tm] 

462) «Лісник»: Вінніков 

Олександр Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vinnikov.

htm] 

463)  «Лоза»: Войтер Сергій 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/voiter.ht

m] 

464) «Лом»: Кругліков Юрій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/krugliko

v.htm] 

465) «Лом»: Ломей Дмитро 

Вікторович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lomey.ht

m] 

466) «Лор»: Ярош Артур 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yaroshar

tur.htm] 

467) «Лука»: Лукаш Олександр 

Анатолійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lukash.h

tm] 

468) «Лунтік»: Ганічев Сергій 

Олексійович  (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/ganichev.

htm] 

469) «Луч»: Лучинський Іван 

Володимирович (від прізвища) ) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/luchinsk

y.htm] 

470) «Людоїд»: Прончук Тарас 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pronchu

k.htm] 

471)  «Лютий»: Бабков Віталій 

Ігорович (в тексті відсутня 

http://memorybook.org.ua/15/lifara.htm
http://memorybook.org.ua/15/lifara.htm
http://memorybook.org.ua/21/sokolenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/sokolenko.htm
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мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/babkov.ht

m] 

472) «Лютий»: Вільчинський 

Микола Григорович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vilchinsk

y.htm] 

473) «Лютий»: Куліченко 

Володимир Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kulichen

ko.htm] 

474) «Лютий»: Мороз Олександр 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/morozol

eksandr.htm] 

475) «Лютий»: Оніщук Юрій 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/onishuk.

htm] 

476) «Лялік»: Коврига Сергій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovriga.

htm] 

477) «Ляшко»: Євдокименко Іван 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/7/evdokime

nko.htm] 

478) «Льова»: Панков Лев 

Миколайович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pankovl

ev.htm] 

479) «Льотчик»: Білоус 

Олександр Севаст’янович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bilousole

ks.htm] 

М 

480) «Маджахед»: Романов Іван 

Валентинович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/romano

vivan.htm] 

481) «Маестро»: Костаков Сергій 

Юрійович (навіть в АТО був зі 

скрипкою) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kostako

v.htm] 

482) «Маестро»: Шемуровський 

Владислав Віталійович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shemero

vsky.htm] 

483) «Мажор»: Ступак Іван 

Станіславович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stupak.h

tm] 

484) «Май»: Майборода 

Володимир Анатолійович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/maybor

odavolod.htm] 

485) «Майор», «Смит»: Дмитрієв 

Юрій Іванович (1.звання, 2. в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dmitriev.

htm] 

http://memorybook.org.ua/2/babkov.htm
http://memorybook.org.ua/2/babkov.htm
http://memorybook.org.ua/3/vilchinsky.htm
http://memorybook.org.ua/3/vilchinsky.htm
http://memorybook.org.ua/14/kulichenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kulichenko.htm
http://memorybook.org.ua/16/morozoleksandr.htm
http://memorybook.org.ua/16/morozoleksandr.htm
http://memorybook.org.ua/18/onishuk.htm
http://memorybook.org.ua/18/onishuk.htm
http://memorybook.org.ua/7/evdokimenko.htm
http://memorybook.org.ua/7/evdokimenko.htm
http://memorybook.org.ua/2/bilousoleks.htm
http://memorybook.org.ua/2/bilousoleks.htm
http://memorybook.org.ua/20/romanovivan.htm
http://memorybook.org.ua/20/romanovivan.htm
http://memorybook.org.ua/14/kostakov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kostakov.htm
http://memorybook.org.ua/28/shemerovsky.htm
http://memorybook.org.ua/28/shemerovsky.htm
http://memorybook.org.ua/21/stupak.htm
http://memorybook.org.ua/21/stupak.htm
http://memorybook.org.ua/16/mayborodavolod.htm
http://memorybook.org.ua/16/mayborodavolod.htm
http://memorybook.org.ua/5/dmitriev.htm
http://memorybook.org.ua/5/dmitriev.htm
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486) «Майор»: Ковбаса Олег 

Вікторович (звання) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovbasa.

htm] 

487) «Макс- Два 00»: Хареченко 

Максим Борисович (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/25/harchen

komaksim.htm] 

488) «Макс»: Щіпов Максим 

Юрійович (від імені) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/29/shipov.h

tm] 

489) «Маланець»: Матківський 

Володимир Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/matkivs

ky.htm] 

490) «Малиш:» Очеретяний 

Володимир Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/ocherety

any.htm] 

491) «Малиш»: Болдирев Олексій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/boldyriv.

htm] 

492) «Малиш»: Бородай Сергій 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/boroday.h

tm] 

493) «Мальборо»: Тімошенков 

Дмитро Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/timoshe

nkovdmytro.htm] 

494) «Мальок»: Карпо Сергій 

Едуардович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/karpo.ht

m] 

495) «Мамай»: Подліпнюк 

Андрій Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/podlipn

uk.htm] 

496) «Мамай»: Сокач Роман 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sokach.h

tm] 

497) «Манах»:  Мирослав 

Сливка( в тексті відсутня 

мотивація)  [Мирослав Сливка 

«Монах» загинув від кулі снайпера 

під Ясинуватою// Україна молода,- 

28.01.2018 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://umoloda.kiev.ua/number/0/2006

/119996/ ]  

498) «Манкі»: Міщишин Віталій 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/mishishi

n.htm] 

499) «Манюня»: Боднар 

Володимир Богданович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bodnarvo

lod.htm] 

500) «Манюня»: Олійник 

Володимир Юрійович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovbasa.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovbasa.htm
http://memorybook.org.ua/25/harchenkomaksim.htm
http://memorybook.org.ua/25/harchenkomaksim.htm
http://memorybook.org.ua/29/shipov.htm
http://memorybook.org.ua/29/shipov.htm
http://memorybook.org.ua/16/matkivsky.htm
http://memorybook.org.ua/16/matkivsky.htm
http://memorybook.org.ua/18/ocheretyany.htm
http://memorybook.org.ua/18/ocheretyany.htm
http://memorybook.org.ua/2/boldyriv.htm
http://memorybook.org.ua/2/boldyriv.htm
http://memorybook.org.ua/2/boroday.htm
http://memorybook.org.ua/2/boroday.htm
http://memorybook.org.ua/22/timoshenkovdmytro.htm
http://memorybook.org.ua/22/timoshenkovdmytro.htm
http://memorybook.org.ua/14/karpo.htm
http://memorybook.org.ua/14/karpo.htm
http://memorybook.org.ua/19/podlipnuk.htm
http://memorybook.org.ua/19/podlipnuk.htm
http://memorybook.org.ua/21/sokach.htm
http://memorybook.org.ua/21/sokach.htm
http://memorybook.org.ua/16/mishishin.htm
http://memorybook.org.ua/16/mishishin.htm
http://memorybook.org.ua/2/bodnarvolod.htm
http://memorybook.org.ua/2/bodnarvolod.htm
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http://memorybook.org.ua/18/oliynikv

ol.htm] 

501) «Манюня»: Халазій Ігор 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/25/holoziy.

htm] 

502) «Маріман»: Зубчук Роман 

Валентинович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zubchuk.

htm] 

503) «Марьячи»: Малухін 

Костянтин Юрійович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/maluhin.

htm] 

504) «Матвій»: Козлов Микола 

Володимирович(в тексті відсутня 

мотивація)  [Бійців батальйону 

"Донбас", які загинули 23 травня 

2014 року, пом'янули в Києві, - 

нардеп Веселова// ЦЕНЗОР.НЕТ,- 

24.05.2017 [Електронний ресурс].– 

Режим 

доступу:https://ua.censor.net.ua/photo

_news/441128/biyitsiv_batalyionu_do

nbas_yaki_zagynuly_23_travnya_201

4_roku_pomyanuly_v_kyyevi_nardep

_veselova_foto] 

505) «Матвій»: Матвієць Роман 

Михайлович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/matviec.

htm] 

506)  «Матрос»: Альмужний 

Сергій Валерійович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/almyzhny

.htm] 

507) «Мауглі»: Жук Андрій 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhukandr.

htm] 

508) «Маус»: Жулинський 

Микола Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhulinsky

.htm] 

509) «Махно»: Чернишов Олексій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chernys

hov.htm] 

510) «Махновець»:  Васильєв 

Євгеній Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vasiliev.h

tm] 

511) «Махор»: Матусевич Сергій 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/matusev

ichserg.htm] 

512) «Мачете» : Рижак 

Володимир Юрійович. (На 

Євромайдані, хлопці-«афганці» 

подарували Володимиру мачете, з 

яким той не розлучався до кінця, 

так його і прозвали, а пізніше, у 

районі АТО, саме «Мачете» стало 

його бойовим позивним) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/ryzhak.h

tm] 

513) «Машина»: Пермяков 

Дмитро Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/permyak

ov.htm] 

http://memorybook.org.ua/18/oliynikvol.htm
http://memorybook.org.ua/18/oliynikvol.htm
http://memorybook.org.ua/25/holoziy.htm
http://memorybook.org.ua/25/holoziy.htm
http://memorybook.org.ua/9/zubchuk.htm
http://memorybook.org.ua/9/zubchuk.htm
http://memorybook.org.ua/16/maluhin.htm
http://memorybook.org.ua/16/maluhin.htm
http://memorybook.org.ua/16/matviec.htm
http://memorybook.org.ua/16/matviec.htm
http://memorybook.org.ua/1/almyzhny.htm
http://memorybook.org.ua/1/almyzhny.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhukandr.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhukandr.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhulinsky.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhulinsky.htm
http://memorybook.org.ua/27/chernyshov.htm
http://memorybook.org.ua/27/chernyshov.htm
http://memorybook.org.ua/3/vasiliev.htm
http://memorybook.org.ua/3/vasiliev.htm
http://memorybook.org.ua/16/matusevichserg.htm
http://memorybook.org.ua/16/matusevichserg.htm
http://memorybook.org.ua/19/permyakov.htm
http://memorybook.org.ua/19/permyakov.htm
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514) «Мега»: Прокуратов Максим 

Борисович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/prokurat

ov.htm] 

515) «Медвєдь»: Медведєв 

Геннадій Вікторович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/medved

ev.htm] 

516) «Медвідь»: Федоров Сергій 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/fedorov.

htm] 

517) «Медок»: Реута Андрій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/reutaand

r.htm] 

518) «Меля»: Мельник Віктор 

Анатолійович (від прізвища ) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/melnikv

iktor.htm] 

519) «Мент»: Вашура Микола 

Васильович (два роки служив в 

патрульній службі МВС) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vashura.h

tm] 

520) «Мер»: Логунов Роман 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/logunov.

htm] 

521) «Механ»: Омельчук 

Олександр Олександрович (від 

посади механік-водій) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/omelchu

k.htm]  

522) «Механ»: Чередник Максим 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/cheredni

k.htm] 

523) «Мєх»: Назаренко Андрій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nazaren

koandr.htm] 

524) «Мирон»: Столярчук 

Мирослав Станіславович (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stolyarc

huk.htm] 

525) «Миротворець»:  Кузьмін 

Дмитро Володимирович . («Де я – 

там мир» – жартував він. Власне, 

прізвисько «Миротворець», яке 

стало його позивним, Дмитро 

отримав після того, як йому вдалося 

врегулювати конфлікт поблизу 

міста Червоноармійська, коли під 

час проведення «референдуму» 

натовп прихильників так званої 

"ДНР" спробував заблокувати рух 

колони його підрозділу. Дмитро, 

знявши шолом і балаклаву, сміливо 

вийшов на переговори, і його щирі 

слова про те, що українські 

силовики не воюють з мирним 

населенням, змусили 

мітингувальників відступити й 

пропустити колону.) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kuzminp

eace.htm] 

526) «Мисливець»: Мисла 

Ярослав Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

http://memorybook.org.ua/19/prokuratov.htm
http://memorybook.org.ua/19/prokuratov.htm
http://memorybook.org.ua/16/medvedev.htm
http://memorybook.org.ua/16/medvedev.htm
http://memorybook.org.ua/24/fedorov.htm
http://memorybook.org.ua/24/fedorov.htm
http://memorybook.org.ua/20/reutaandr.htm
http://memorybook.org.ua/20/reutaandr.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnikviktor.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnikviktor.htm
http://memorybook.org.ua/3/vashura.htm
http://memorybook.org.ua/3/vashura.htm
http://memorybook.org.ua/15/logunov.htm
http://memorybook.org.ua/15/logunov.htm
http://memorybook.org.ua/18/omelchuk.htm
http://memorybook.org.ua/18/omelchuk.htm
http://memorybook.org.ua/27/cherednik.htm
http://memorybook.org.ua/27/cherednik.htm
http://memorybook.org.ua/17/nazarenkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/17/nazarenkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/21/stolyarchuk.htm
http://memorybook.org.ua/21/stolyarchuk.htm
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ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/mysla.ht

m] 

527) «Мисливець»: Ящук Павло 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yashuk.

htm] 

528) «Митяй»: Чумак Дмитро 

Сергійович (від імені)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chumak

dm.htm] 

529) «Михалич»: Мельник 

Віктор Михайлович (від імені по 

батькові) [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/melnikv

iktormih.htm] 

530) «Михалич»: Слісенко 

Михайло Михайлович (від по 

батькові) [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/slisenko.

htm] 

531) «Мім»: Марченко Іван 

Миколайович (ініціали) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/marchen

koivan.htm] 

532) «Мітяй»: Капацій Роман 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kapaciy.

htm] 

533) «Міф»: Сліпак Василь 

Ярославович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/slipak.ht

m] 

534) «Міхалич»: Новгородський 

Володимир Михайлович  (від по 

батькові) [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/novgoro

dski.htm] 

535) «Мовчун»: Домченко 

Владислав Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/domchen

ko.htm] 

536) «Мойсей»: Шапошник 

Олександр Леонідович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shaposh

nik.htm] 

537) «Молодий»: Каптованець 

Мар’ян Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kaptova

nec.htm] 

538) «Молот»: Питель Олександр 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pitel.ht

m] 

539) «Мольфар»: Потарайко 

Сергій Дмитрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/potarayk

o.htm] 

540) «Монах»: Скаковський 

Роман Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/skakovs

ky.htm] 

541) «Монгол»: Закревський 

Костянтин Романович (в тексті 

http://memorybook.org.ua/16/mysla.htm
http://memorybook.org.ua/16/mysla.htm
http://memorybook.org.ua/27/chumakdm.htm
http://memorybook.org.ua/27/chumakdm.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnikviktormih.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnikviktormih.htm
http://memorybook.org.ua/21/slisenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/slisenko.htm
http://memorybook.org.ua/16/marchenkoivan.htm
http://memorybook.org.ua/16/marchenkoivan.htm
http://memorybook.org.ua/14/kapaciy.htm
http://memorybook.org.ua/14/kapaciy.htm
http://memorybook.org.ua/21/slipak.htm
http://memorybook.org.ua/21/slipak.htm
http://memorybook.org.ua/17/novgorodski.htm
http://memorybook.org.ua/17/novgorodski.htm
http://memorybook.org.ua/5/domchenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/domchenko.htm
http://memorybook.org.ua/28/shaposhnik.htm
http://memorybook.org.ua/28/shaposhnik.htm
http://memorybook.org.ua/14/kaptovanec.htm
http://memorybook.org.ua/14/kaptovanec.htm
http://memorybook.org.ua/19/pitel.htm
http://memorybook.org.ua/19/pitel.htm
http://memorybook.org.ua/19/potarayko.htm
http://memorybook.org.ua/19/potarayko.htm
http://memorybook.org.ua/21/skakovsky.htm
http://memorybook.org.ua/21/skakovsky.htm
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відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zakrevsk

y.htm] 

542) «Монгол»: Литвинський 

Юрій Олексійович Миколайович (в 

тексті відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/litvinsky

.htm] 

543) «Монгол»: Мацишин Павло 

Богданович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/macishi

n.htm] 

544) «Морпєх»: Байдюк 

Володимир Іванович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bayduk.ht

m] 

545) «Морпєх»: Воробйов Сергій 

Миколайович(пройшов строкову 

службу у частині морської піхоти) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vorobievs

ergey.htm] 

546) «Морячок»: Гаркавенко 

Анатолій Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/garkaven

koanatol.htm] 

547) «Мося»: Майсеєв Станіслав 

Анатолійович(від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/moiseev

.htm] 

548) «Моцарт»: Петренко Василь 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/petrenko

vas.htm] 

549) «Мультик»: Демуренко 

Дмитро Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/demurenk

o.htm] 

550)  «Мурчик»: Пухальський 

Тимофій Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/puhalsk

y.htm] 

Н 

551) «Назарчик»: Якубовський 

Назар Олександрович  (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/nazar.ht

m] 

552) «Натрій»: Брановський Ігор 

Євгенович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/branovec

ky.htm] 

553) «Нац»: Ляшко Андрій 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lyashko

andr.htm] 

554) «Нежурись»: Карнаухов 

Микола Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/karnauh

ov.htm] 

555) «Нельс»: Карпенко Сергій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zakrevsky.htm
http://memorybook.org.ua/9/zakrevsky.htm
http://memorybook.org.ua/15/litvinsky.htm
http://memorybook.org.ua/15/litvinsky.htm
http://memorybook.org.ua/16/macishin.htm
http://memorybook.org.ua/16/macishin.htm
http://memorybook.org.ua/2/bayduk.htm
http://memorybook.org.ua/2/bayduk.htm
http://memorybook.org.ua/3/vorobievsergey.htm
http://memorybook.org.ua/3/vorobievsergey.htm
http://memorybook.org.ua/4/garkavenkoanatol.htm
http://memorybook.org.ua/4/garkavenkoanatol.htm
http://memorybook.org.ua/19/petrenkovas.htm
http://memorybook.org.ua/19/petrenkovas.htm
http://memorybook.org.ua/5/demurenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/demurenko.htm
http://memorybook.org.ua/19/puhalsky.htm
http://memorybook.org.ua/19/puhalsky.htm
http://memorybook.org.ua/31/nazar.htm
http://memorybook.org.ua/31/nazar.htm
http://memorybook.org.ua/2/branovecky.htm
http://memorybook.org.ua/2/branovecky.htm
http://memorybook.org.ua/15/lyashkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/15/lyashkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/14/karnauhov.htm
http://memorybook.org.ua/14/karnauhov.htm
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http://memorybook.org.ua/14/karpenk

o.htm] 

556) «Немо»: Бойко Юрій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/boykoyur

iy.htm] 

557) «Непс»: Непсов Сергій 

Олександрович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nepsov.

htm] 

558) «Нестер»: Нестеренко 

Андрій Вячеславович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nesteren

ko.htm] 

559) «Нєвмєняємий»: Чуприна 

Валерій Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chuprina

.htm] 

560) «Ніж»: Нічега Микола 

Леонідович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nichega.

htm] 

561) «Нік»: Ніколаєнко Микола 

Михайлович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nikolaen

komyk.htm] 

562) «Німець»: Андріюк Василь 

Васильович  Якович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/andriyuk.

htm] 

563) «Німець»: Бобуров Руслан 

Юрійович  (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/baburov.h

tm] 

564) «Німець»: Гейнц Кирило 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/geinz.htm

] 

565) «Німець»: Романов Артем 

Геннадійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/romano

vartem.htm] 

566) «Німий»: Чеботарь Руслан 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chobotar

.htm] 

567)  «Ніндзя»: Кривенко Денис 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/krivenk

odenis.htm] 

О 

568) «Обухів»: Кононко Сергій 

Олександрович ( народився в 

м.Обухів) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kononko

.htm] 

569) «Овод»: Степанченко 

Дмитро Андрійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stepanch

enko.htm] 

570) «Огоньок»: Павлів 

Володимир Віталійович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

http://memorybook.org.ua/2/boykoyuriy.htm
http://memorybook.org.ua/2/boykoyuriy.htm
http://memorybook.org.ua/17/nepsov.htm
http://memorybook.org.ua/17/nepsov.htm
http://memorybook.org.ua/17/nesterenko.htm
http://memorybook.org.ua/17/nesterenko.htm
http://memorybook.org.ua/27/chuprina.htm
http://memorybook.org.ua/27/chuprina.htm
http://memorybook.org.ua/17/nichega.htm
http://memorybook.org.ua/17/nichega.htm
http://memorybook.org.ua/17/nikolaenkomyk.htm
http://memorybook.org.ua/17/nikolaenkomyk.htm
http://memorybook.org.ua/1/andriyuk.htm
http://memorybook.org.ua/1/andriyuk.htm
http://memorybook.org.ua/2/baburov.htm
http://memorybook.org.ua/2/baburov.htm
http://memorybook.org.ua/4/geinz.htm
http://memorybook.org.ua/4/geinz.htm
http://memorybook.org.ua/20/romanovartem.htm
http://memorybook.org.ua/20/romanovartem.htm
http://memorybook.org.ua/27/chobotar.htm
http://memorybook.org.ua/27/chobotar.htm
http://memorybook.org.ua/14/krivenkodenis.htm
http://memorybook.org.ua/14/krivenkodenis.htm
http://memorybook.org.ua/14/kononko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kononko.htm
http://memorybook.org.ua/21/stepanchenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/stepanchenko.htm
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полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pavlivvo

l.htm] 

571)  «Одеса»: Балог Федір 

Калманович Юрійович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/balogfedo

r.htm] 

572) «Одеса»: Смірнов Сергій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/smirnov

serg43.htm] 

573)  «Одеса»: Широкий 

Геннадій В’ячеславович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shiroky.

htm] 

574) «Одиночка»: Герасимюк 

Тарас Павлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gerasimu

k.htm] 

575) «Ока»: Полєно Юрій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/poleno.h

tm] 

576) «Олеш»: Бурлака Олег 

Анатолійович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/burlaka.ht

m] 

577) «Олігарх»: Гурняк Віктор 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gurnyak.h

tm] 

578) «Опасний»: Ільяшенко 

Роман Ігорович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/11/ilyashen

ko.htm] 

579) «Опер»: Ряженцев Сергій 

Геннадійович Михайлович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/ryazhen

cev.htm] 

580) «Оптовик»: Мальков Юрій 

Станіславович (Побратими Юри 

дали йому позивний "Оптовик", 

казали "будеш сепаратистів оптом 

класти") )   [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/malkov.

htm] 

581) «Орел»: Кизило Андрій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kizilo.ht

m] 

582) «Орел»: Кірієнко Олександр 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kirienko

oleks.htm] 

583) «Орест»: Козюбчик Андрій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kozubch

ik.htm] 

584) «Орест»: Шевчук Андрій 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shevchu

kandrey.htm] 

585) «Орєх»: Оріховський 

Олексій Володимирович (від 

http://memorybook.org.ua/19/pavlivvol.htm
http://memorybook.org.ua/19/pavlivvol.htm
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http://memorybook.org.ua/19/poleno.htm
http://memorybook.org.ua/19/poleno.htm
http://memorybook.org.ua/2/burlaka.htm
http://memorybook.org.ua/2/burlaka.htm
http://memorybook.org.ua/4/gurnyak.htm
http://memorybook.org.ua/4/gurnyak.htm
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http://memorybook.org.ua/20/ryazhencev.htm
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http://memorybook.org.ua/14/kirienkooleks.htm
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http://memorybook.org.ua/28/shevchukandrey.htm
http://memorybook.org.ua/28/shevchukandrey.htm
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прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/orihivsk

y.htm] 

586) «Оса»: Цірик Володимир 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/26/ciryk.ht

m] 

587) «Очаков»: Гринько Юрій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grinko.ht

m] 

П 

588) «Павлуха»: Павленко 

Андрій Олексійович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pavlenk

oandr.htm] 

589) «Падре»: о. Олександр 

Вронський (Бійці дають позивні як 

один одному, так і капеланам. Мій 

позивний я отримав так: коли була 

стройова і ротний випадково 

запитав, кого з бійців нема, то хтось 

вигукнув Падре  – з того моменту 

мій позивний Падре.) [Сповідь 

сепаратиста та позивні священиків: 

волинські капелани – про служіння 

у зоні ато// Волинські новини, - 

25.102017  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://www.volynnews.com/news/soc

iety/spovid-separatysta-ta-pozyvni-

sviashchenykiv-volynski-kapelany-

pro-s/] 

590) «Палич»: Беспалов Андрій 

Іванович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bespalov.

htm] 

591) «Палич»: Максименко Ігор 

Павлович (від по батькові) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну  

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/maksim

enkoval.htm] 

592) «Пан»: Поліщук Ігор 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/polishuk

igor.htm] 

593) «Пантя»: Рожанський 

Пантелеймон Петрович (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rozhans

ky.htm] 

594) «Папа»: Бєляєв Сергій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/belyaev.h

tm] 

595)  «Папай»: Метлінський 

Микола Володимирович (служив на 

флоті) [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/metlinsk

y.htm] 

596) «Парасич»: Паращенко 

Андрій Васильович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/parashe

nko.htm] 

597) «Партизан»: Опанасенко 

Валентин Леонідович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/opanase

nko.htm] 

598) «Партизан»: Савіцький 

Юрій Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

http://memorybook.org.ua/18/orihivsky.htm
http://memorybook.org.ua/18/orihivsky.htm
http://memorybook.org.ua/26/ciryk.htm
http://memorybook.org.ua/26/ciryk.htm
http://memorybook.org.ua/4/grinko.htm
http://memorybook.org.ua/4/grinko.htm
http://memorybook.org.ua/19/pavlenkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/19/pavlenkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/2/bespalov.htm
http://memorybook.org.ua/2/bespalov.htm
http://memorybook.org.ua/16/maksimenkoval.htm
http://memorybook.org.ua/16/maksimenkoval.htm
http://memorybook.org.ua/19/polishukigor.htm
http://memorybook.org.ua/19/polishukigor.htm
http://memorybook.org.ua/20/rozhansky.htm
http://memorybook.org.ua/20/rozhansky.htm
http://memorybook.org.ua/2/belyaev.htm
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http://memorybook.org.ua/16/metlinsky.htm
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http://memorybook.org.ua/19/parashenko.htm
http://memorybook.org.ua/18/opanasenko.htm
http://memorybook.org.ua/18/opanasenko.htm
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ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/savicky.

htm] 

599) «Партизан»: Турков Ігор 

Леонідович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/turkov.h

tm] 

600) «Пархом»: Пархоменко 

Сергій Леонідович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/parhome

nkosergey.htm] 

601) «Пастор»: Лінивенко Юрій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/linivenk

o.htm] 

602) «Патрон»: Вахненко 

Валерій Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vahnenko

.htm] 

603) «Паштет»: Степаненко 

Сергій Євгенович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stepanen

koserg.htm] 

604) «Пегас»: Карпа Тарас 

Степанович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/karpa.ht

m] 

605) «Пєчкін»: Бачинський 

Олександр Сергійович  (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bachinsk

y.htm] 

606) «Пікассо»: Дзерин Антон 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dzerin.ht

m] 

607) «Пілот»: Пилипенко Дмитро 

Миколайович (любов до неба була 

«в крові», займався польотами, 

закінчив вертолітне училище) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pilipenk

o.htm] 

608) «Пілот»: Щербак Дмитро 

Дмитрович (передовий 

авіанавідник) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/29/sherbak

dmytro.htm] 

609) «Піонер»: Чирцов Олександр 

Семенович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chircov.

htm] 

610) «Піран’я»: Любов Сергій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lobovser

g.htm] 

611) «Пітон»: Удовицький Ігор 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/23/udovick

y.htm] 

612)  «Пломба»: Рибальченко 

Олександр Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rybalche

nko.htm] 
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http://memorybook.org.ua/15/linivenko.htm
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http://memorybook.org.ua/21/stepanenkoserg.htm
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613) «Плотник»: Вакуленко 

Олександр Іванович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vakulenk

o.htm] 

614) «Повар»: Ісик Іван 

Васильович (кухар) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/11/isyk.htm

] 

615) «Подгон»: Хоменко Євгеній 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/25/homenk

oazov.htm] 

616) «Поет»: Коношенко Руслан 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/konoshe

nko.htm] 

617) «Поет»: Письмений Ілля 

Леонідович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pismeny

.htm] 

618) «Поет»: Шабрацький 

Дмитро Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shabrac

ky.htm] 

619)  «Полтава»: Сергієнко 

Сергій Олексійович (народився в 

Полтавській області) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sergienk

oserg.htm] 

620) «Полтава»: Тендітник 

Ярослав Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tenditni

k.htm] 

621) «Полтіна»: Павлюк Сергій 

Олегович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pavluks

erg.htm] 

622) «Поляк»: Борушевський 

Олександр Станіславович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/borushev

sky.htm] 

623) «Поляк»: Поляков Євген 

Олександрович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/polyako

vevgen.htm] 

624) «Поляк»: Шишак Валерій 

Казімірович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shishak.

htm] 

625) «Портос»: Василенко Роман 

Леонідович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vasilenko

roman.htm] 

626) «Портос»: Щербіна Андрій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/29/sherbina

andr.htm] 

627) «Правий»: Колєсніков 

Дмитро Вадимович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kolesnik

ovdmytr.htm] 
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http://memorybook.org.ua/3/vakulenko.htm
http://memorybook.org.ua/11/isyk.htm
http://memorybook.org.ua/11/isyk.htm
http://memorybook.org.ua/25/homenkoazov.htm
http://memorybook.org.ua/25/homenkoazov.htm
http://memorybook.org.ua/14/konoshenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/konoshenko.htm
http://memorybook.org.ua/19/pismeny.htm
http://memorybook.org.ua/19/pismeny.htm
http://memorybook.org.ua/28/shabracky.htm
http://memorybook.org.ua/28/shabracky.htm
http://memorybook.org.ua/21/sergienkoserg.htm
http://memorybook.org.ua/21/sergienkoserg.htm
http://memorybook.org.ua/22/tenditnik.htm
http://memorybook.org.ua/22/tenditnik.htm
http://memorybook.org.ua/19/pavlukserg.htm
http://memorybook.org.ua/19/pavlukserg.htm
http://memorybook.org.ua/2/borushevsky.htm
http://memorybook.org.ua/2/borushevsky.htm
http://memorybook.org.ua/19/polyakovevgen.htm
http://memorybook.org.ua/19/polyakovevgen.htm
http://memorybook.org.ua/28/shishak.htm
http://memorybook.org.ua/28/shishak.htm
http://memorybook.org.ua/3/vasilenkoroman.htm
http://memorybook.org.ua/3/vasilenkoroman.htm
http://memorybook.org.ua/29/sherbinaandr.htm
http://memorybook.org.ua/29/sherbinaandr.htm
http://memorybook.org.ua/14/kolesnikovdmytr.htm
http://memorybook.org.ua/14/kolesnikovdmytr.htm
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628)  «Прапор»: Гонтар Валентин 

Володимирович (звання – 

прапорщик) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gontar.ht

m] 

629) «Примус»: Сірченко Андрій 

Володимирович  (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sirchenk

o.htm] 

630) «Пристиж»: Присяжний 

Євгеній Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/prisyazh

ny.htm] 

631) «Провідник»: Сисков 

Дмитро Вадимович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/siskov.h

tm] 

632) «Прокурор»: Андрющенко 

Володимир Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/andrushe

nko.htm] 

633)  «Прокурор»: Бондаренко 

Владислав Олексійович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bondaren

kovladislav.htm] 

634) «Прокурор»: Грибков 

Василь Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gribkov.h

tm] 

635) «Прометей»: Гринчишин 

Максим Ігорович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grinchishi

n.htm] 

636) «Професор»: Тимощук 

Михайло Петрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/timoshu

kmihaylo.htm] 

637) «Проха»: Прошкін 

Олександр Олександрович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/proshkin

.htm]\ 

638) «Псих»: Довбня Олег 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dovbnya.

htm] 

639) «Псих»: Зінич Ігор 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zinych.ht

m] 

640) «Птах»: Шпак Ігор Олегович 

(від прізвища) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shpakig

or.htm] 

641) «Пума»: Романов Сергій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/romano

vserg.htm] 

642) «Пупс»: Кулиненко Олег 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kulinenk

o.htm] 

643) «Путнік»: Коваленко Юрій 

Вікторович (в тексті відсутня 

http://memorybook.org.ua/4/gontar.htm
http://memorybook.org.ua/4/gontar.htm
http://memorybook.org.ua/21/sirchenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/sirchenko.htm
http://memorybook.org.ua/19/prisyazhny.htm
http://memorybook.org.ua/19/prisyazhny.htm
http://memorybook.org.ua/21/siskov.htm
http://memorybook.org.ua/21/siskov.htm
http://memorybook.org.ua/1/andrushenko.htm
http://memorybook.org.ua/1/andrushenko.htm
http://memorybook.org.ua/2/bondarenkovladislav.htm
http://memorybook.org.ua/2/bondarenkovladislav.htm
http://memorybook.org.ua/4/gribkov.htm
http://memorybook.org.ua/4/gribkov.htm
http://memorybook.org.ua/4/grinchishin.htm
http://memorybook.org.ua/4/grinchishin.htm
http://memorybook.org.ua/22/timoshukmihaylo.htm
http://memorybook.org.ua/22/timoshukmihaylo.htm
http://memorybook.org.ua/19/proshkin.htm%5d/
http://memorybook.org.ua/19/proshkin.htm%5d/
http://memorybook.org.ua/5/dovbnya.htm
http://memorybook.org.ua/5/dovbnya.htm
http://memorybook.org.ua/9/zinych.htm
http://memorybook.org.ua/9/zinych.htm
http://memorybook.org.ua/28/shpakigor.htm
http://memorybook.org.ua/28/shpakigor.htm
http://memorybook.org.ua/20/romanovserg.htm
http://memorybook.org.ua/20/romanovserg.htm
http://memorybook.org.ua/14/kulinenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kulinenko.htm
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мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovalen

koyv.htm] 

644) «Пчєла»: Замотаєв Геннадій 

Георгійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zamotaev

.htm] 

Р 

645) «Распісной»: Казарін 

Владислав Вадимович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kazarin.

htm] 

646) «Растішка»: Писаренко 

Владислав В’ячеславович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pisarenk

ovlad.htm] 

647) «Ратибор» (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/ratibor.h

tm] 

648) «Рауль»: Мельников 

Олександр Юрійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/melniko

voleksandr.htm] 

649) «Ребе»: Войтов Микола 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/voytov.ht

m] 

650) «Ред»: Харченко Євген 

Борисович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/25/harchen

koevgen.htm] 

651) «Рейдер»: (в тексті відсутня 

мотивація)  Ковалишин Олег 

Ярославович [Бійців батальйону 

"Донбас", які загинули 23 травня 

2014 року, пом'янули в Києві, - 

нардеп Веселова// ЦЕНЗОР.НЕТ,- 

24.05.2017 [Електронний ресурс].– 

Режим 

доступу:https://ua.censor.net.ua/photo

_news/441128/biyitsiv_batalyionu_do

nbas_yaki_zagynuly_23_travnya_201

4_roku_pomyanuly_v_kyyevi_nardep

_veselova_foto] 

652) «Риба»: Канаков Ігор 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kanakov

.htm] 

653) «Риба»: Рибаченко 

Олександр Сергійович (від 

прізвища ) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rybache

nko.htm] 

654) «Рижий»: Браух Андрій 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/brauh.ht

m] 

655) «Рижий»: Дашкевич 

Ярослав Михайлович (колір 

волосся) [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dashkevic

h.htm] 

656) «Рижий»: Москаленко 

Сергій Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/moskale

nko25.htm] 

657) «Рижий»: Сломчинський 

Максим Олегович  (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

http://memorybook.org.ua/9/zamotaev.htm
http://memorybook.org.ua/9/zamotaev.htm
http://memorybook.org.ua/14/kazarin.htm
http://memorybook.org.ua/14/kazarin.htm
http://memorybook.org.ua/19/pisarenkovlad.htm
http://memorybook.org.ua/19/pisarenkovlad.htm
http://memorybook.org.ua/20/ratibor.htm
http://memorybook.org.ua/20/ratibor.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnikovoleksandr.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnikovoleksandr.htm
http://memorybook.org.ua/3/voytov.htm
http://memorybook.org.ua/3/voytov.htm
http://memorybook.org.ua/25/harchenkoevgen.htm
http://memorybook.org.ua/25/harchenkoevgen.htm
http://memorybook.org.ua/14/kanakov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kanakov.htm
http://memorybook.org.ua/20/rybachenko.htm
http://memorybook.org.ua/20/rybachenko.htm
http://memorybook.org.ua/2/brauh.htm
http://memorybook.org.ua/2/brauh.htm
http://memorybook.org.ua/5/dashkevich.htm
http://memorybook.org.ua/5/dashkevich.htm
http://memorybook.org.ua/16/moskalenko25.htm
http://memorybook.org.ua/16/moskalenko25.htm
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пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/slomchi

nsky.htm] 

658) «Ріо»: Напрягло Роман 

Дмитрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/napryagl

o.htm] 

659)  «Ромашка»: Детинченко 

Роман Сергійович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/detynche

nko.htm] 

660) «Ромео»: Атішев Радислав 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/1/atishev.ht

m] 

661) «Ромео»: Кушнір Юрій 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kushniry

ur.htm] 

662) «Рубін»: Васильєв Дмитро 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vasilievd

mytr.htm] 

663) «Рудік»: Руденко Микола 

Вікторович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rudenko

myk.htm] 

664) «Румун»: Кіпішинов 

Геннадій Юрійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kipishon

ov.htm] 

665) «Рус»: Маламуж Олександр 

В’ячеславович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/malamu

zh.htm] 

666) «Руха»: Рябов Руслан 

Костянтинович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/ryabov.h

tm] 

667) «Ряба»: Рябий Дмитро 

Володимирович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/ryaby.ht

m] 

668) «Рябий»: Рябенко Денис 

Володимирович (від прізвища) 

[Бійців батальйону "Донбас", які 

загинули 23 травня 2014 року, 

пом'янули в Києві, - нардеп 

Веселова// ЦЕНЗОР.НЕТ,- 

24.05.2017 [Електронний ресурс].– 

Режим 

доступу:https://ua.censor.net.ua/photo

_news/441128/biyitsiv_batalyionu_do

nbas_yaki_zagynuly_23_travnya_201

4_roku_pomyanuly_v_kyyevi_nardep

_veselova_foto] 

669) «Рязанець»: Марков Іван 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/markov.

htm] 

С 

670) «Сава»: Савченко Іван 

Миколайович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/savchen

koivan.htm] 

671) «Саглам»: Петренко Віталій 

Петрович (в тексті відсутня 

http://memorybook.org.ua/21/slomchinsky.htm
http://memorybook.org.ua/21/slomchinsky.htm
http://memorybook.org.ua/17/napryaglo.htm
http://memorybook.org.ua/17/napryaglo.htm
http://memorybook.org.ua/5/detynchenko.htm
http://memorybook.org.ua/5/detynchenko.htm
http://memorybook.org.ua/1/atishev.htm
http://memorybook.org.ua/1/atishev.htm
http://memorybook.org.ua/14/kushniryur.htm
http://memorybook.org.ua/14/kushniryur.htm
http://memorybook.org.ua/3/vasilievdmytr.htm
http://memorybook.org.ua/3/vasilievdmytr.htm
http://memorybook.org.ua/20/rudenkomyk.htm
http://memorybook.org.ua/20/rudenkomyk.htm
http://memorybook.org.ua/14/kipishonov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kipishonov.htm
http://memorybook.org.ua/16/malamuzh.htm
http://memorybook.org.ua/16/malamuzh.htm
http://memorybook.org.ua/20/ryabov.htm
http://memorybook.org.ua/20/ryabov.htm
http://memorybook.org.ua/16/markov.htm
http://memorybook.org.ua/16/markov.htm
http://memorybook.org.ua/21/savchenkoivan.htm
http://memorybook.org.ua/21/savchenkoivan.htm
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мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/petrenko

vit.htm] 

672) «Саїд»: Яценко Юрій 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yacenko

.htm] 

673) «Самольот», «Літачок»: 

Антонов Вадим Віталійович (через 

те, що був однофамільцем відомого 

авіаконструктора)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/index7.htm

] 

674) «Сан Санич»: Пономарьов 

Олександр Олександрович (від 

імені і по батькові) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/ponoma

rev.htm] 

675) «Санич»: Клименко Дмитро 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/klimenk

odmytr.htm] 

676) «Санич»: Стадніченко 

Олександр Леонідович (від  імені ) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/stadnich

enko.htm] 

677) «Санта»: Бочаров Роман 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bocharov

santa.htm] 

678) «Санта»: Мельничук Роман 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/melnich

ukroman.htm] 

679) «Сапог»: Сапожніков 

Олексій Юрійович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sapozhn

ikov.htm] 

680) «Сатана»: Джанелідзе Георгі 

(в тексті відсутня мотивація) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dzhanelid

ze.htm] 

681) «Саха»: Кауров Олександр 

Олександрович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  

http://memorybook.org.ua/14/kaurov.h

tm] 

682) «Саха»: Колотвін Олександр 

Вікторович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kolotvin

.htm] 

683) «Сват»: Оксентюк 

Олександр Васильович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/oksentu

k.htm] 

684) «Сват»: Піддубний Віталій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/piddubn

y.htm] 

685) «Сват»: Щербина Ігор 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/29/sherbina

igor.htm] 

686) «СВД»: Дятлов Сергій 

Володимирович ( ініціали 

http://memorybook.org.ua/19/petrenkovit.htm
http://memorybook.org.ua/19/petrenkovit.htm
http://memorybook.org.ua/31/yacenko.htm
http://memorybook.org.ua/31/yacenko.htm
http://memorybook.org.ua/index7.htm
http://memorybook.org.ua/index7.htm
http://memorybook.org.ua/19/ponomarev.htm
http://memorybook.org.ua/19/ponomarev.htm
http://memorybook.org.ua/14/klimenkodmytr.htm
http://memorybook.org.ua/14/klimenkodmytr.htm
http://memorybook.org.ua/21/stadnichenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/stadnichenko.htm
http://memorybook.org.ua/2/bocharovsanta.htm
http://memorybook.org.ua/2/bocharovsanta.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnichukroman.htm
http://memorybook.org.ua/16/melnichukroman.htm
http://memorybook.org.ua/21/sapozhnikov.htm
http://memorybook.org.ua/21/sapozhnikov.htm
http://memorybook.org.ua/5/dzhanelidze.htm
http://memorybook.org.ua/5/dzhanelidze.htm
http://memorybook.org.ua/14/kaurov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kaurov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kolotvin.htm
http://memorybook.org.ua/14/kolotvin.htm
http://memorybook.org.ua/18/oksentuk.htm
http://memorybook.org.ua/18/oksentuk.htm
http://memorybook.org.ua/29/sherbinaigor.htm
http://memorybook.org.ua/29/sherbinaigor.htm
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співзнувчі з снайперською 

гвинтівкою (винтовка) Драгунова 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dyatlov.ht

m] 

687) «Світляк»: Дрьомін Андрій 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dremin.ht

m] 

688) «Світлячок»: Шеремет 

Руслан Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shereme

t.htm] 

689) «Свобода»: Чупилка 

Анатолій Михайлович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chupilka

.htm] 

690) «Семен»: Семанишин 

Григорій Петрович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/semenis

hin.htm] 

691) «Серапатист»: Михайлов 

Олег Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/mihaylo

voleg.htm] 

692) «Серж»: Сервага Сергій 

Олександрович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dzhevaga.

htm] 

693) «Сет»: Миронюк Андрій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/mironuk

.htm] 

694) «Сєва»: Воловик Всеволод 

Валентинович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/volovik.h

tm] 

695) «Сєвєр»: Табала Сергій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tabala.ht

m] 

696) «Сєдой»: Конопльов Андрій 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/konople

vandr.htm] 

697) «Сєдой»: Марченко Олексій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/marchen

kooleksvikt.htm] 

698) «Сєдой»: Савчак Вадим 

Євгенович  (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/savchak

vadim.htm] 

699) «Сидор»: Сидоренко 

Олександр Миколайович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sidorenk

ooleks.htm] 

700) «Сипа»: Сипавка Андрій 

Олександрович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sipavka.

htm] 

http://memorybook.org.ua/5/dyatlov.htm
http://memorybook.org.ua/5/dyatlov.htm
http://memorybook.org.ua/5/dremin.htm
http://memorybook.org.ua/5/dremin.htm
http://memorybook.org.ua/28/sheremet.htm
http://memorybook.org.ua/28/sheremet.htm
http://memorybook.org.ua/27/chupilka.htm
http://memorybook.org.ua/27/chupilka.htm
http://memorybook.org.ua/21/semenishin.htm
http://memorybook.org.ua/21/semenishin.htm
http://memorybook.org.ua/5/dzhevaga.htm
http://memorybook.org.ua/5/dzhevaga.htm
http://memorybook.org.ua/16/mironuk.htm
http://memorybook.org.ua/16/mironuk.htm
http://memorybook.org.ua/3/volovik.htm
http://memorybook.org.ua/3/volovik.htm
http://memorybook.org.ua/22/tabala.htm
http://memorybook.org.ua/22/tabala.htm
http://memorybook.org.ua/14/konoplevandr.htm
http://memorybook.org.ua/14/konoplevandr.htm
http://memorybook.org.ua/16/marchenkooleksvikt.htm
http://memorybook.org.ua/16/marchenkooleksvikt.htm
http://memorybook.org.ua/21/savchakvadim.htm
http://memorybook.org.ua/21/savchakvadim.htm
http://memorybook.org.ua/21/sidorenkooleks.htm
http://memorybook.org.ua/21/sidorenkooleks.htm
http://memorybook.org.ua/21/sipavka.htm
http://memorybook.org.ua/21/sipavka.htm
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701) «Сич»: Сищенко Сергій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sishenko

.htm] 

702) «Сім’янин»: Широков 

Андрій Вікторович (Пройшов 

підготовку на базі «Десна». 

Отримав псевдо – Сім’янин , 

оскільки мав на той час родину та 5 

дітей) [Книга пам'яті полеглих за 

Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shirokov

54.htm] 

703) «Сімнадцятий»: Карабін 

Сергій Ігорович  (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/karabin.

htm] 

704)  «Сіріус»: Гладкий Сергій 

Вікторович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gladkyser

g.htm] 

705) «Сірко»: Римар Ігор 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rymar.ht

m] 

706) «Сітяй»: Сітяєв Юрій 

Миколайович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://memorybook.org.ua/21

/sytyev.htm] 

707) «Сіф»: Грицай Антон 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gricaymi

h.htm] 

708) «Сіфон»: Кіреєв Антон 

Аркадійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kireev.ht

m] 

709) «Скайдайвер»: Латаєв 

Максим Володимирович 

(парашутист) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lataev.ht

m] 

710) «Скельд»: Горбенко 

Святослав Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gorbenko

sv.htm] 

711)  «Скіт»: Крищук Василь 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/krishuk.

htm] 

712) «Скіф»: Мірошниченко 

Меруж Валентинович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/meruzh

miroshnichenko.htm] 

713) «Скіф»: Романенко 

Олександр Трохимович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/romanen

ko.htm] 

714)  «Скіф»: Рященко Іван 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  

http://memorybook.org.ua/20/ryashen

ko.htm] 

715) «Скіф»: Сидор Олег 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sishenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/sishenko.htm
http://memorybook.org.ua/28/shirokov54.htm
http://memorybook.org.ua/28/shirokov54.htm
http://memorybook.org.ua/14/karabin.htm
http://memorybook.org.ua/14/karabin.htm
http://memorybook.org.ua/4/gladkyserg.htm
http://memorybook.org.ua/4/gladkyserg.htm
http://memorybook.org.ua/4/gricaymih.htm
http://memorybook.org.ua/4/gricaymih.htm
http://memorybook.org.ua/14/kireev.htm
http://memorybook.org.ua/14/kireev.htm
http://memorybook.org.ua/15/lataev.htm
http://memorybook.org.ua/15/lataev.htm
http://memorybook.org.ua/4/gorbenkosv.htm
http://memorybook.org.ua/4/gorbenkosv.htm
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http://memorybook.org.ua/20/ryashenko.htm
http://memorybook.org.ua/20/ryashenko.htm
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http://memorybook.org.ua/21/sidor.ht

m] 

716) «Скіф»: Яровець Максим 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yarovec.

htm] 

717) «Скляр»: Скляров Дмитро 

Сергійович (від  прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sklyarov

.htm] 

718) «Скорпіон»: Бурба Євгген 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/burbaevg

en.htm] 

719)  «Скорпіон»: Жовтий 

Дмитро В’ячеславович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhovty.ht

m] 

720) «Скрудж»: Скрут Ростислав 

Стефанович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/skrut.ht

m] 

721) «Слід»: Пугачов Олег 

Валентинович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pugache

v.htm] 

722) «Слідопит»: Сусло Михайло 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/suslo.ht

m] 

723) «Слобода»: Слободянюк 

Роман Олександрович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/slobode

nukroman.htm] 

724) «Слонік»: Гребенюк 

Максим Олегович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grebenuk

max.htm] 

725) «Слонік»: Ністратенко 

Сергій Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nestrate

nko.htm] 

726) «Смайл», «Кабан»: Сєргєєв 

Володимир Ігорович (На війні його 

називали «Кабан», проте у рідному 

місті його призвісько було 

«Смайл», бо він мав добру усмішку 

і людиною був хорошою) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sergeev

vol.htm] 

727) «Смайлик»: Горкун Роман 

Владиславович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gorkun.ht

m] 

728) «Смерч»: Ончуров Сергій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/onchuro

v.htm] 

729) «Смєшной»: Чихун Олег 

Ігорович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chihun.h

tm] 

730)  «Смурфік»: Смурага 

Олександр Петрович (від прізвища) 

http://memorybook.org.ua/21/sidor.htm
http://memorybook.org.ua/21/sidor.htm
http://memorybook.org.ua/31/yarovec.htm
http://memorybook.org.ua/31/yarovec.htm
http://memorybook.org.ua/21/sklyarov.htm
http://memorybook.org.ua/21/sklyarov.htm
http://memorybook.org.ua/2/burbaevgen.htm
http://memorybook.org.ua/2/burbaevgen.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhovty.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhovty.htm
http://memorybook.org.ua/21/skrut.htm
http://memorybook.org.ua/21/skrut.htm
http://memorybook.org.ua/19/pugachev.htm
http://memorybook.org.ua/19/pugachev.htm
http://memorybook.org.ua/21/suslo.htm
http://memorybook.org.ua/21/suslo.htm
http://memorybook.org.ua/4/grebenukmax.htm
http://memorybook.org.ua/4/grebenukmax.htm
http://memorybook.org.ua/17/nestratenko.htm
http://memorybook.org.ua/17/nestratenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/sergeevvol.htm
http://memorybook.org.ua/21/sergeevvol.htm
http://memorybook.org.ua/4/gorkun.htm
http://memorybook.org.ua/4/gorkun.htm
http://memorybook.org.ua/18/onchurov.htm
http://memorybook.org.ua/18/onchurov.htm
http://memorybook.org.ua/27/chihun.htm
http://memorybook.org.ua/27/chihun.htm
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[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/smuraga

.htm] 

731) «Снєгір»: Беленець Андрій 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/belenec.h

tm] 

732) «Сніжок», «Анубіс» : 

Подаровський Олег Геннадійович (в 

тексті відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/podarov

sky.htm] 

733) «Сова»: Королько Микола 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/korolko.

htm] 

734) «Сокіл»: Сокуренко Роман 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sokuren

ko.htm] 

735)  «Сокіл»: Телюк Ігор 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/teluk.ht

m] 

736) «Соловій»: Соловйов 

Олександр Сергійович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/soloviev

oleks.htm] 

737) «Сом»: Самойлович Максим 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/samoylo

vich.htm] 

738) «Сон»: Габорак Олег 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gaborak.h

tm] 

739) «Сон»: Мартьянов Дмитро 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/martian

ov.htm] 

740) «Сороковий»: Філіпчук Ігор 

Ярославович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/filipchu

kigor.htm] 

741) «Сотник», «Малий»: 

Покидченко Михайло Юрійович (в 

тексті відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pokydch

enko.htm] 

742) «Спартак»: Лашхіа Коте 

(Костянтин)  (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lashhia.

htm] 

743) «Спасатєль»: Іванов Дмитро 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/11/ivanovd

mytro.htm] 

744)  «Спец»: Черноконь Олег 

Євгенович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chernok

on.htm] 

http://memorybook.org.ua/21/smuraga.htm
http://memorybook.org.ua/21/smuraga.htm
http://memorybook.org.ua/19/podarovsky.htm
http://memorybook.org.ua/19/podarovsky.htm
http://memorybook.org.ua/21/sokurenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/sokurenko.htm
http://memorybook.org.ua/22/teluk.htm
http://memorybook.org.ua/22/teluk.htm
http://memorybook.org.ua/21/solovievoleks.htm
http://memorybook.org.ua/21/solovievoleks.htm
http://memorybook.org.ua/21/samoylovich.htm
http://memorybook.org.ua/21/samoylovich.htm
http://memorybook.org.ua/4/gaborak.htm
http://memorybook.org.ua/4/gaborak.htm
http://memorybook.org.ua/16/martianov.htm
http://memorybook.org.ua/16/martianov.htm
http://memorybook.org.ua/24/filipchukigor.htm
http://memorybook.org.ua/24/filipchukigor.htm
http://memorybook.org.ua/19/pokydchenko.htm
http://memorybook.org.ua/19/pokydchenko.htm
http://memorybook.org.ua/15/lashhia.htm
http://memorybook.org.ua/15/lashhia.htm
http://memorybook.org.ua/11/ivanovdmytro.htm
http://memorybook.org.ua/11/ivanovdmytro.htm
http://memorybook.org.ua/27/chernokon.htm
http://memorybook.org.ua/27/chernokon.htm


54 
 

745) «Спец»: Шолодько Ігор 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/sheludk

o.htm] 

746) «Спікер» : Володимир 

Витвицький. (Завжди з посмішкою, 

з турботою, з цікавими історіями. 

Людина, яка завжди була з книгою і 

дуже смачно готувала) [Пам'ятаємо: 

імена усіх воїнів АТО, які загинули 

у січні 2018// Gazeta.ua, - 01.02.2018 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://gazeta.ua/articles/donbas/_pam

yatayemo-imena-usih-voyiniv-ato-

yaki-zaginuli-u-sichni/818263] 

747)  «Спікер»: Витвицький 

Андрій Ярославович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vitvicky.h

tm] 

748) «Спілберг»: Курносенко 

Микола Юрійович (Микола не 

випадково отримав такий позивний, 

адже він справді був творчою та 

різносторонньо розвиненою 

особистістю) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kurnose

nko.htm] 

749) «Сталкер»: Ковальський 

Анатолій Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovalski

anat.htm] 

750) «Старий», «Руфа»: 

Руфімський Олексій В’ячеславович 

(1.в тексті відсутня мотивація, 2.від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rufimsk

y.htm] 

751) «Старий»: Гура Дмитро 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gura.htm] 

752) «Старий»: Старов 

Олександр Олександрович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/starov.ht

m] 

753) «Старік»: Стародуб Андрій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/starodub

.htm] 

754) «Старшина»: Каплуненко 

Ігор Валентинович (звання) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kaplune

nko.htm] 

755) «Старшина»: Михайлюк 

Петро Тадейович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/mihaylu

k.htm] 

756) «Старшина»: Сабадаш 

Андрій Васильович (звання) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sabadas

h.htm] 

757) «Старшина»: Стрельчук 

Павло Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/strelchu

k.htm] 

758) «Стас»: Дерев’янко 

Станіслав Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

http://memorybook.org.ua/28/sheludko.htm
http://memorybook.org.ua/28/sheludko.htm
http://memorybook.org.ua/3/vitvicky.htm
http://memorybook.org.ua/3/vitvicky.htm
http://memorybook.org.ua/14/kurnosenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kurnosenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovalskianat.htm
http://memorybook.org.ua/14/kovalskianat.htm
http://memorybook.org.ua/20/rufimsky.htm
http://memorybook.org.ua/20/rufimsky.htm
http://memorybook.org.ua/4/gura.htm
http://memorybook.org.ua/21/starov.htm
http://memorybook.org.ua/21/starov.htm
http://memorybook.org.ua/21/starodub.htm
http://memorybook.org.ua/21/starodub.htm
http://memorybook.org.ua/14/kaplunenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kaplunenko.htm
http://memorybook.org.ua/16/mihayluk.htm
http://memorybook.org.ua/16/mihayluk.htm
http://memorybook.org.ua/21/sabadash.htm
http://memorybook.org.ua/21/sabadash.htm
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доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/derevyan

ko.htm] 

759) «Стаф»: Стрюков Владислав 

Геннадійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/strukov.

htm] 

760) «Страж»: Кушнірук 

Олександр Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kushniru

k.htm] 

761) «Стріла»: Людмила 

Дем’яник (в тексті відсутня 

мотивація) [Історії з АТО. Жінка з 

сектору правди// Репортер,- 

05.06.2015 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://report.if.ua/akcent/istoriyi-z-ato-

zhinka-z-sektoru-pravdy/ ] 

762) «Стріла»: Пасельський 

Назар Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/paselski.

htm] 

763) «Стрілок»: Пустовий Сергій 

Олегович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pystovy.

htm] 

764) «Студент»: Макаренко 

В’ячеслав Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/makaren

ko.htm] 

765) «Студент»: Пінчул Микола 

Миколайович (взяв академічну 

відпустку в університеті) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/penchul.

htm] 

766) «Сусід»: Крикунов Євген 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/krikuno

v.htm] 

Т 
767) «Таєць»: Гуртяк Юрій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gurtyak.h

tm] 

768) «Тайфун»: Киян Володимир 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kiyan.ht

m] 

769) «Танк»: Кучерков Микола 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kucherk

ov.htm] 

770) «Танкіст»: Коломієць 

Віталій Валентинович (навчався в 

танковому інженерному училищі) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kolomie

cvit.htm] 

771) «Танчик»: Флерко Микола 

Олексійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/flerko.ht

m] 

772) «Тарас»: Тарасюк Олег 

Андрійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tarasuk.

htm] 

http://memorybook.org.ua/5/derevyanko.htm
http://memorybook.org.ua/5/derevyanko.htm
http://memorybook.org.ua/21/strukov.htm
http://memorybook.org.ua/21/strukov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kushniruk.htm
http://memorybook.org.ua/14/kushniruk.htm
http://memorybook.org.ua/19/paselski.htm
http://memorybook.org.ua/19/paselski.htm
http://memorybook.org.ua/19/pystovy.htm
http://memorybook.org.ua/19/pystovy.htm
http://memorybook.org.ua/16/makarenko.htm
http://memorybook.org.ua/16/makarenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/krikunov.htm
http://memorybook.org.ua/14/krikunov.htm
http://memorybook.org.ua/4/gurtyak.htm
http://memorybook.org.ua/4/gurtyak.htm
http://memorybook.org.ua/14/kiyan.htm
http://memorybook.org.ua/14/kiyan.htm
http://memorybook.org.ua/14/kucherkov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kucherkov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kolomiecvit.htm
http://memorybook.org.ua/14/kolomiecvit.htm
http://memorybook.org.ua/24/flerko.htm
http://memorybook.org.ua/24/flerko.htm
http://memorybook.org.ua/22/tarasuk.htm
http://memorybook.org.ua/22/tarasuk.htm
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773) «Тарас»: Черкашин 

Олександр Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/cherkas

hin.htm] 

774) «Тарік»: Кириченко Тарас 

Володимирович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kirichen

ko.htm] 

775) «Тарпан»: Овчарук Максим 

Валерійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/ovcharu

kmax.htm] 

776) «Татар»: Буслаєв Олексій 

Георгійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/buslaev.h

tm] 

777)  «Татарин»: Гундер Сергій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gunder.ht

m] 

778) «Татарин»: Муждабаєв 

Руслан Ільясович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/muzhda

baev.htm] 

779) «Твердий»: Мякотін Сергій 

Павлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/myakoti

n.htm] 

780) «Телефон»: Касьяненко 

Даніїл Костянтинович (завжди  

розмовляв з кимось по телефону ) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kasianen

ko.htm] 

781) «Терапевт»: Лук’янченко 

Володимир Валерійович (лікар) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lukaych

enko.htm] 

782) «Термінатор»: Скиба 

Олександр Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/skoba.ht

m] 

783) «Тесть»: Вітишин Іван 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vityshin.h

tm] 

784) «Техас»: Колдунов Єгор 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kolduno

v.htm] 

785) «Тигр»: Вапняр Олександр 

Васильович  (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vapnyar.h

tm] 

786) «Тигр»: Єременко Віктор 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/7/eremenko

vikt.htm] 

787) «Тихий»: Білоцерківець 

Микола Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bilocerko

vec.htm] 

http://memorybook.org.ua/27/cherkashin.htm
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http://memorybook.org.ua/18/ovcharukmax.htm
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http://memorybook.org.ua/4/gunder.htm
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http://memorybook.org.ua/7/eremenkovikt.htm
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788) «Тихий»: Гришин Сергій 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grishin.ht

m] 

789)  «Тихий»: Довганик Юрій 

Дмитрович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dovganik.

htm] 

790) «Тихий»: Росоха Василь 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/rossoha.

htm] 

791) «Тихий»: Сливка Ігор 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/slyvka.h

tm] 

792) «Тихий»: Тищенко Андрій 

Іванович (Позивний «Тихий», який 

він отримав у 1-му резервному 

батальйоні НГУ, відображав не так 

прізвище, як характер цього 

чоловіка – скромного й 

небалакучого, хорошого воїна та 

патріота України) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tishenko

andr.htm] 

793) «Тихон»: Кравченко Олег 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kravche

nkooleg.htm] 

794) «Тихоня»: Логвин Геннадій 

Борисович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/logvinge

n.htm] 

795) «Тінь»: Колотаєв Сергій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kolotaev

.htm] 

796) «Толян»: Митник Анатолій 

Михайлович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/mitnik.h

tm] 

797) «Толя-Толя»: Дубчак 

Анатолій Анатолійович (від імені) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dubchak.

htm] 

798) «Тоха»: Мишко Антон 

Васильович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/mishkoa

nton.htm] 

799) «Тракторист»: Крутько 

Роман Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/krutko.h

tm] 

800) «Трассер»: Сухенко Максим 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/suhenko

.htm] 

801) «Тренер»: Юлдашев Темур 

Дамірович  (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/30/yuldash

ev.htm] 

802) «Третій»: Сиротенко Сергій 

Васильович (в тексті відсутня 

http://memorybook.org.ua/5/dovganik.htm
http://memorybook.org.ua/5/dovganik.htm
http://memorybook.org.ua/20/rossoha.htm
http://memorybook.org.ua/20/rossoha.htm
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http://memorybook.org.ua/22/tishenkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/22/tishenkoandr.htm
http://memorybook.org.ua/14/kravchenkooleg.htm
http://memorybook.org.ua/14/kravchenkooleg.htm
http://memorybook.org.ua/15/logvingen.htm
http://memorybook.org.ua/15/logvingen.htm
http://memorybook.org.ua/14/kolotaev.htm
http://memorybook.org.ua/14/kolotaev.htm
http://memorybook.org.ua/16/mitnik.htm
http://memorybook.org.ua/16/mitnik.htm
http://memorybook.org.ua/5/dubchak.htm
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http://memorybook.org.ua/21/suhenko.htm
http://memorybook.org.ua/30/yuldashev.htm
http://memorybook.org.ua/30/yuldashev.htm
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мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sirotenk

oserg.htm] 

803) «Трофим»: Трофімов Євген 

Юрійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/trofimov

.htm] 

804) «Тур»: Петров Сергій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/petrov.h

tm] 

805) «Тюмень»: Тюменцев 

Олександр Володимирович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/tumence

v.htm]  

У 
806) «Угрюмий»: Галайчук 

Леонід Леонідович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/galaichuk

.htm] 

807) «Узбек»: Чучалін Юрій 

Андрійович (народився в 

Узбекистані) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chuchali

n.htm] 

808) «Улибка»: Костюк Віталій 

Валерійович (Невичерпний 

оптиміст, людина веселої вдачі) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kostuk.h

tm] 

809) «Умар»: Нетруненко Артем 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/netrunen

ko.htm] 

810) «Унтер»: Сидоренко 

Станіслав Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sidorenk

ostan.htm] 

811) «Упрямий»: Гудзовський 

Марк Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  

http://memorybook.org.ua/4/gudzovsk

y.htm] 

812) «Усатий»: Мединський Олег 

Костянтинович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/medinsk

yoleg.htm] 

813) «Усач»: Тельнов Євгеній 

Львович (через вуса) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/22/telnov.ht

m] 

814) «Утьос»: Балакшей Микола 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/utes.htm] 

Ф 
815) «Фантом»: Гунько Сергій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gunkoser

g.htm] 

816) «Фарік»: Фарісей Анатолій 

Олександрович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/faricey.h

tm] 

817) «Фартовий»: Веремеєнко 

Олександр Юрійович (в тексті 

http://memorybook.org.ua/21/sirotenkoserg.htm
http://memorybook.org.ua/21/sirotenkoserg.htm
http://memorybook.org.ua/19/petrov.htm
http://memorybook.org.ua/19/petrov.htm
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відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/veremeen

ko.htm] 

818) «Фашист»: Сідельников 

Олексій Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sidelnik

ov.htm] 

819) «Федір»: (в тексті відсутня 

мотивація)  Мірошниченко Олексій 

Костянтинович. [Бійців батальйону 

"Донбас", які загинули 23 травня 

2014 року, пом'янули в Києві, - 

нардеп Веселова// ЦЕНЗОР.НЕТ,- 

24.05.2017 [Електронний ресурс].– 

Режим 

доступу:https://ua.censor.net.ua/photo

_news/441128/biyitsiv_batalyionu_do

nbas_yaki_zagynuly_23_travnya_201

4_roku_pomyanuly_v_kyyevi_nardep

_veselova_foto] 

820) «Федя», «Панда»:  Ібрагімов 

Фаріз Расім-огли (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/11/ibragim

ov.htm] 

821) «Фестиваль», «Яков»: 
Бондар Ярослав Володимирович (в 

тексті відсутня мотивація) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bondarya

r.htm] 

822) «Фізик»: Зебін Єдуард 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zebin.htm

] 

823) «Фізрук»: Міскевич Павло 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/miskevi

ch.htm] 

824) «Фізрук»: Мітягін 

Олександр Петрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/mityagi

n.htm] 

825) «Фізрук»: Савлук Павло 

Валентинович (серйозно займався 

тайським боксом, підтримував себе 

у атлетичній формі й на передовій, 

через що і отримав позивний 

«Фізрук»)    [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/savluk.h

tm] 

826) «Фізрук»: Шеляг Володимир 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shelyag.

htm] 

827) «Фікс»: Бас Павло Іванович 

(в тексті відсутня мотивація)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/bas.htm] 

828) «Фін»: Москаленко 

Володимир Васильович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/fin.htm] 

829) «Фокс»: Соловйов Юрій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/soloviev

yuri.htm] 

830) «Фортуна»: Вовк Алла 

Юліанівна (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/vovkalla.

htm] 

http://memorybook.org.ua/3/veremeenko.htm
http://memorybook.org.ua/3/veremeenko.htm
http://memorybook.org.ua/21/sidelnikov.htm
http://memorybook.org.ua/21/sidelnikov.htm
http://memorybook.org.ua/2/bondaryar.htm
http://memorybook.org.ua/2/bondaryar.htm
http://memorybook.org.ua/9/zebin.htm
http://memorybook.org.ua/9/zebin.htm
http://memorybook.org.ua/16/miskevich.htm
http://memorybook.org.ua/16/miskevich.htm
http://memorybook.org.ua/16/mityagin.htm
http://memorybook.org.ua/16/mityagin.htm
http://memorybook.org.ua/21/savluk.htm
http://memorybook.org.ua/21/savluk.htm
http://memorybook.org.ua/28/shelyag.htm
http://memorybook.org.ua/28/shelyag.htm
http://memorybook.org.ua/2/bas.htm
http://memorybook.org.ua/16/fin.htm
http://memorybook.org.ua/21/solovievyuri.htm
http://memorybook.org.ua/21/solovievyuri.htm
http://memorybook.org.ua/3/vovkalla.htm
http://memorybook.org.ua/3/vovkalla.htm


60 
 

831) «Фортуна»: Шаповал 

Олександр Сергійович  (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shapova

loleks.htm] 

832) «Фотограф»: Гнатюк 

Володимир Володимирович (в 

тексті відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gnatuk.ht

m] 

833) «Фофа», «Ірокез»: Іваник 

Володимир Васильович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/11/ivanik.ht

m] 

834) «Франко»: Паславський 

Марк Грегорі ( Маркіян Григорій) 

(в тексті відсутня мотивація)  

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/paslavsk

y.htm] 

835) «Француз»: Бурлака Сергій 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/burlakase

rg.htm] 

836) «Француз»: Небожак Сергій 

Дмитрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nebozha

k.htm] 

837) «Француз»: Саюк Микола 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sayuk.ht

m] 

838) «Фрімен»: Щербаков 

Владислав Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/29/sherbak

ovvlad.htm] 

839)  «Футболіст»: Маслов 

Андрій Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/maslova

ndr.htm] 

Х 

840) «Хаві»: Кондаков Олександр 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kondako

v.htm] 

841) «Хакер»: Чепеленко Олег 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chepele

nko.htm] 

842) «Характерник»: Костюк 

Олег Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kostukol

eg.htm] 

843) «Хитрий»: Корчак Мар’ян 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/korchak.

htm] 

844) «Хімік»: Григор’єв Василь 

Леонідович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grigoriev

vas.htm] 

845) «Хмель»: Шалатовський 

Вадим Володимирович  (з м. 

Хмельницький) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shapovaloleks.htm
http://memorybook.org.ua/28/shapovaloleks.htm
http://memorybook.org.ua/4/gnatuk.htm
http://memorybook.org.ua/4/gnatuk.htm
http://memorybook.org.ua/11/ivanik.htm
http://memorybook.org.ua/11/ivanik.htm
http://memorybook.org.ua/19/paslavsky.htm
http://memorybook.org.ua/19/paslavsky.htm
http://memorybook.org.ua/2/burlakaserg.htm
http://memorybook.org.ua/2/burlakaserg.htm
http://memorybook.org.ua/17/nebozhak.htm
http://memorybook.org.ua/17/nebozhak.htm
http://memorybook.org.ua/21/sayuk.htm
http://memorybook.org.ua/21/sayuk.htm
http://memorybook.org.ua/29/sherbakovvlad.htm
http://memorybook.org.ua/29/sherbakovvlad.htm
http://memorybook.org.ua/16/maslovandr.htm
http://memorybook.org.ua/16/maslovandr.htm
http://memorybook.org.ua/27/chepelenko.htm
http://memorybook.org.ua/27/chepelenko.htm
http://memorybook.org.ua/14/kostukoleg.htm
http://memorybook.org.ua/14/kostukoleg.htm
http://memorybook.org.ua/14/korchak.htm
http://memorybook.org.ua/14/korchak.htm
http://memorybook.org.ua/4/grigorievvas.htm
http://memorybook.org.ua/4/grigorievvas.htm
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http://memorybook.org.ua/28/shalatov

sky.htm] 

846) «Хмурий»: Балда Ігор 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/balda.htm

] 

847) «Хома»: Снітко Андрій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/snitko.ht

m] 

848) «Хотабич»: Живкович 

Владислав Хайдарович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhivkovic

h.htm] 

849) «Хохол»: Остапчук Василь 

Васильович Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/ostapch

ukvas.htm] 

850) «Хохол»: Хорольський 

Антон Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/25/horolsky

.htm] 

851) «Хруст»: Підлубний 

Олександр Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pidlybn

yoleks.htm] 

852) «Художник»: Пірус 

Володимир Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pirus.ht

m] 

Ц 

853) «Цар»: Царенко Владислав 

Миколайович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/26/carenko.

htm] 

854) «Цар»: Шабельний Олег 

Юрійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shabeln

y.htm] 

855) «Циган»: Гончарук Василь 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/goncharu

kvas.htm] 

856) «Циган»: Шишко Олександр 

Сергійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shishko.

htm] 

857) «Циклон»: Волощук 

Михайло Володимирович 

Степанович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

http://memorybook.org.ua/3/voloshuk.

htm] 

858) «Цинк»: Куцмай Вячеслав 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kucmay.

htm] 

859) «Цинк»: Цинкуш В’ячеслав 

Іванович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/26/cinkush.

htm] 

Ч 

860) «Чавур»: Чеботарьов 

Михайло Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

http://memorybook.org.ua/28/shalatovsky.htm
http://memorybook.org.ua/28/shalatovsky.htm
http://memorybook.org.ua/2/balda.htm
http://memorybook.org.ua/2/balda.htm
http://memorybook.org.ua/21/snitko.htm
http://memorybook.org.ua/21/snitko.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhivkovich.htm
http://memorybook.org.ua/8/zhivkovich.htm
http://memorybook.org.ua/18/ostapchukvas.htm
http://memorybook.org.ua/18/ostapchukvas.htm
http://memorybook.org.ua/25/horolsky.htm
http://memorybook.org.ua/25/horolsky.htm
http://memorybook.org.ua/19/pidlybnyoleks.htm
http://memorybook.org.ua/19/pidlybnyoleks.htm
http://memorybook.org.ua/19/pirus.htm
http://memorybook.org.ua/19/pirus.htm
http://memorybook.org.ua/26/carenko.htm
http://memorybook.org.ua/26/carenko.htm
http://memorybook.org.ua/28/shabelny.htm
http://memorybook.org.ua/28/shabelny.htm
http://memorybook.org.ua/4/goncharukvas.htm
http://memorybook.org.ua/4/goncharukvas.htm
http://memorybook.org.ua/14/kucmay.htm
http://memorybook.org.ua/14/kucmay.htm
http://memorybook.org.ua/26/cinkush.htm
http://memorybook.org.ua/26/cinkush.htm
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полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chebotar

ev.htm] 

861) «Чапаєв»: Смолярчук 

Василь Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/smolyar

chuk.htm] 

862) «Чекіст»: Сотник Іван 

Андрійович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sotnik.ht

m] 

863) «Чемпіон»: Радіонов 

Володимир Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/radiono

v.htm] 

864) «Череп»: Палига Володимир 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/palyga.h

tm] 

865) «Череп»: Саєнко Дмитро 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/saenkod

mytro.htm] 

866) «Черкес»: Полянський 

Валерій Володимирович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/polyans

ki.htm] 

867) «Чех»: Войцехівський Євген 

Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/3/voicehov

sky.htm] 

868) «Чех»: Помінкевич Сергій 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pominke

vich.htm] 

869) «Чечен» ( через велику 

бороду) [Сповідь сепаратиста та 

позивні священиків: волинські 

капелани – про служіння у зоні ато// 

Волинські новини, - 25.102017  

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://www.volynnews.com/news/soc

iety/spovid-separatysta-ta-pozyvni-

sviashchenykiv-volynski-kapelany-

pro-s/] 

870) «Чечен»: Коновалов 

Володимир Володимирович (в 

тексті відсутня мотивація)  [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/konoval

ovvol.htm] 

871) «Чечен»: Начосний Денис 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nachosn

y.htm] 

872) «Чечен»: Шевчук Леонід 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shevchu

kleo.htm] 

873) «Чіп»: Синюк Денис 

Сергійович  (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/senukde

nis.htm] 

874) «Чорний Вовк»: Кондратюк 

Олександр Іванович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chebotarev.htm
http://memorybook.org.ua/27/chebotarev.htm
http://memorybook.org.ua/21/smolyarchuk.htm
http://memorybook.org.ua/21/smolyarchuk.htm
http://memorybook.org.ua/21/sotnik.htm
http://memorybook.org.ua/21/sotnik.htm
http://memorybook.org.ua/20/radionov.htm
http://memorybook.org.ua/20/radionov.htm
http://memorybook.org.ua/19/palyga.htm
http://memorybook.org.ua/19/palyga.htm
http://memorybook.org.ua/21/saenkodmytro.htm
http://memorybook.org.ua/21/saenkodmytro.htm
http://memorybook.org.ua/19/polyanski.htm
http://memorybook.org.ua/19/polyanski.htm
http://memorybook.org.ua/19/pominkevich.htm
http://memorybook.org.ua/19/pominkevich.htm
http://memorybook.org.ua/17/nachosny.htm
http://memorybook.org.ua/17/nachosny.htm
http://memorybook.org.ua/28/shevchukleo.htm
http://memorybook.org.ua/28/shevchukleo.htm
http://memorybook.org.ua/21/senukdenis.htm
http://memorybook.org.ua/21/senukdenis.htm
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http://memorybook.org.ua/14/kondrat

ukoleks.htm] 

875) «Чорний»: Златьєв Сергій 

Анатолійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zlatiev.ht

m] 

876) «Чорний»: Корнійко 

Олександр Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/korniyk

o.htm] 

877) «Чорний»: Марчук Євген 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/16/marchuk

evgen.htm] 

878) «Чорний»: Полицяк Петро 

Петрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/policyak

.htm] 

879) «Чорний»: Райхерт 

Олександр Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/reichert.

htm] 

880) «Чорний»: Сизоненко Олег 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sozonen

ko.htm] 

881) «Чорний»: Черняк Ігор 

Васильович (від прізвища) Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/27/chernya

k.htm] 

882) «Чорномор»: Конокеєнко 

Дмитро Павлович (родом з 

Одеської області)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/konokee

nko.htm] 

883) «Чуб»:  (ходить з оселедцем 

на голові) [Як жартують бійці в зоні 

АТО// Все, що треба знати 

сьогодні,- 29.10.2014 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  

https://ukr.segodnya.ua/ukraine/kak-

shutyat-boycy-v-zone-ato-

564750.html] 

884) «Чубака»: Кочетков-Сукач 

Володимир В’ячеславович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kochetk

ov.htm] 

885) «Чужий»: Гріголашвілі 

Олександр (Алеко) (за назвою 

персонажа фантастичного фільму) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grigolash

vili.htm] 

886) «Чумак»: Коновалов Юрій 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/konoval

ovyuri.htm] 

Ш 

887) «Шайтан»: Яровий Микита 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yarovoy.

htm] 

888) «Шакіра»: Шикера 

Олександр Григорович (від 

прізвища )   [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shikera.

htm] 
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http://memorybook.org.ua/31/yarovoy.htm
http://memorybook.org.ua/28/shikera.htm
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889) «Шама»: Жук Сергій 

Йосипович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhukserg

ey.htm] 

890) «Шама»: Шамчук  

Володимир Анатолійович (від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shamch

uk.htm] 

891) «Шаман»: Костенко Віталій 

Михайлович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kostenk

ovit.htm] 

892) «Шаман»: Литвин Олег 

Олексійович (Олег отримав 

позивний "Шаман", за те, що міг що 

завгодно полагодити - 

"підшаманити") [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/litvin.ht

m] 

893) «Шаман»: Набєгов Роман 

Валерійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nabegov

.htm] 

894) «Шаман»: Присяжнюк 

Руслан Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/prisyazh

nuk.htm] 

895) «Шаман»: Сумський 

Дмитро Михайлович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sumsky.

htm] 

896)  «Шаман»: Якимчук 

Владислав Сергійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yakimch

ukaidar.htm] 

897) «Шао-Лінь»: Педак 

Олександр Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/pedak.ht

m] 

898) «Шахтар»: Кулигін Олег 

Борисович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kulygin.

htm] 

899) «Шахтьор»: Коломієць 

Федір Федорович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kolomie

cfedir.htm] 

900) «Швед»: Гусейнов 

Владислав Тофікович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/guseynov

.htm] 

901)  «Шева»: Ковнацький Сергій 

Миколайович (футбольний фанат) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kovnack

y.htm] 

902) «Шева»: Шевченко 

Володимир Олексійович ( від 

прізвища) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shevche

nko39.htm] 

903) «Шева»: Шевченко Сергій 

Павлович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhuksergey.htm
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http://memorybook.org.ua/28/shevche

nkosergey.htm] 

904) «Шериф»: Шолуха Віктор 

Григорович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/sholuha.

htm] 

905) «Шершень»: Прищепюк 

Андрій Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/prishepu

k.htm] 

906) «Шест»: Шостак Сергій 

Олександрович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shostaks

ergiy.htm] 

907) «Шима»: Шимчик Ярослав 

Володимирович (від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shimchi

k.htm] 

908)  «Шип»: Зиков Юрій 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zykovyur

i.htm] 

909) «Шип»: Цисар Олександр 

Миколайович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/26/cisar.ht

m] 

910) «Шип»: Шептицький Юрій 

Олексійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/sheptick

y.htm] 

911) «Шльоцик»: Костюк Євген 

Віталійович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kostuke

vgen.htm] 

912) «Шок»: Кабалюк Дмитро 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kabaluk.

htm] 

913) «Шрек»: Жабинець 

Олександр Михайлович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/8/zhabinec.

htm] 

914) «Штик»: Клімов Роман 

Робертович  (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/klimov.

htm] 

915)  «Шубін»: Український 

Дмитро Михайлович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/23/ukrainis

kidmytr.htm] 

916) «Шульга»: Защик Віктор 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/9/zashik.ht

m] 

917) «Шульц»: Шкарівський 

Сергій Олександрович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shkarivs

ky.htm] 

918) «Шульц»: Шульга Андрій 

Олександрович(від прізвища) 

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
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http://memorybook.org.ua/28/shulgaa

ndrey.htm] 

919) «Шумахер»: Дутчак Юрій 

Іванович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dutchak.h

tm] 

920) «Шумахер»: Латченко 

Артур Вікторович (в тексті відсутня 

мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/latchenk

o.htm] 

921) «Шустрий»: Будько 

Олександр Анатолійович (в тексті 

відсутня мотивація)  [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/budko.ht

m] 

922) «Шустрий»: Носенко Артем 

В’ячеславович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nosenko

artem.htm] 

923) «Шут»: Барателі Гергій (в 

тексті відсутня мотивація) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/2/barateli.ht

m] 

Щ 

924) «Щелкун»: Бутильський 

Андрій Андрійович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  

http://memorybook.org.ua/2/butylskya

ndr.htm] 

Ю 

925) «Ювелир»: Грачов Сергій 

Валерійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grachov.h

tm] 

926) «Ювелір»: Поліщук Олег 

Васильович  (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/19/polishuk

oleg.htm] 

927) «Юджин»: Сарнавський 

Євгеній Вікторович (в тексті 

відсутня мотивація)   [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/sarnavsk

y.htm] 

928) «Юз»: Федчук Юрій 

Ростиславович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/24/fedchuk

yuri.htm] 

929) «Юрист»: Гасюк Віталій 

Аркадійович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/gasuk.ht

m] 

930) «Юрист»: Довгий 

Костянтин Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/dovgiyko

st.htm] 

931) «Юстас»: Доронін 

(Фальчук) Юрій Вікторович (в 

тексті відсутня мотивація) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/doronin.h

tm] 

Я 

932) «Яблучко»: Яблуновський 

Сергій Михайлович (від прізвища )    

[Книга пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yabluno

vsky.htm] 

933) «Ядро»: Самофалов Микола 

Миколайович( в тексті відсутня 

http://memorybook.org.ua/5/dutchak.htm
http://memorybook.org.ua/5/dutchak.htm
http://memorybook.org.ua/15/latchenko.htm
http://memorybook.org.ua/15/latchenko.htm
http://memorybook.org.ua/2/budko.htm
http://memorybook.org.ua/2/budko.htm
http://memorybook.org.ua/17/nosenkoartem.htm
http://memorybook.org.ua/17/nosenkoartem.htm
http://memorybook.org.ua/2/barateli.htm
http://memorybook.org.ua/2/barateli.htm
http://memorybook.org.ua/2/butylskyandr.htm
http://memorybook.org.ua/2/butylskyandr.htm
http://memorybook.org.ua/4/grachov.htm
http://memorybook.org.ua/4/grachov.htm
http://memorybook.org.ua/19/polishukoleg.htm
http://memorybook.org.ua/19/polishukoleg.htm
http://memorybook.org.ua/21/sarnavsky.htm
http://memorybook.org.ua/21/sarnavsky.htm
http://memorybook.org.ua/24/fedchukyuri.htm
http://memorybook.org.ua/24/fedchukyuri.htm
http://memorybook.org.ua/4/gasuk.htm
http://memorybook.org.ua/4/gasuk.htm
http://memorybook.org.ua/5/dovgiykost.htm
http://memorybook.org.ua/5/dovgiykost.htm
http://memorybook.org.ua/5/doronin.htm
http://memorybook.org.ua/5/doronin.htm
http://memorybook.org.ua/31/yablunovsky.htm
http://memorybook.org.ua/31/yablunovsky.htm
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мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/21/samofal

ov.htm] 

934) «Якудза»: Кошмал Сергій 

Станіславович (в тексті відсутня 

мотивація)    [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/koshmal

.htm] 

935) «Якудза»: Ничвидюк 

Валентин Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/17/nychvyd

uk.htm] 

936) «Якут»: Гречук Олександр 

Васильович (в тексті відсутня 

мотивація) [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/4/grechuk.h

tm] 

937) «Якут»: Купріянов Андрій 

Олександрович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/14/kupriya

nov.htm] 

938) «Японець»: Рижов 

Станіслав Анатолійович(в тексті 

відсутня мотивація) [Книга пам'яті 

полеглих за Україну [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/20/ryzhov.h

tm] 

939) «Яр»: Ляшук Максим 

Володимирович (в тексті відсутня 

мотивація)  [Книга пам'яті полеглих 

за Україну [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://memorybook.org.ua/15/lyashuk

max.htm] 

940) «Яр»: Ярешко Андрій 

Григорійович (від прізвища) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/31/yareshk

o.htm] 

941) «Ярик»: Шевченко Ярослав 

Михайлович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/28/shevche

nkoyar.htm] 

942) «Ярік»: Дуриба Ярослав 

Васильович (від імені) [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/5/duryba.ht

m] 

943) «Яша-два»: Омельченко 

Роман Миколайович (в тексті 

відсутня мотивація)    [Книга 

пам'яті полеглих за Україну 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://memorybook.org.ua/18/omelche

nko.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://memorybook.org.ua/21/samofalov.htm
http://memorybook.org.ua/21/samofalov.htm
http://memorybook.org.ua/14/koshmal.htm
http://memorybook.org.ua/14/koshmal.htm
http://memorybook.org.ua/17/nychvyduk.htm
http://memorybook.org.ua/17/nychvyduk.htm
http://memorybook.org.ua/4/grechuk.htm
http://memorybook.org.ua/4/grechuk.htm
http://memorybook.org.ua/14/kupriyanov.htm
http://memorybook.org.ua/14/kupriyanov.htm
http://memorybook.org.ua/20/ryzhov.htm
http://memorybook.org.ua/20/ryzhov.htm
http://memorybook.org.ua/15/lyashukmax.htm
http://memorybook.org.ua/15/lyashukmax.htm
http://memorybook.org.ua/31/yareshko.htm
http://memorybook.org.ua/31/yareshko.htm
http://memorybook.org.ua/28/shevchenkoyar.htm
http://memorybook.org.ua/28/shevchenkoyar.htm
http://memorybook.org.ua/5/duryba.htm
http://memorybook.org.ua/5/duryba.htm
http://memorybook.org.ua/18/omelchenko.htm
http://memorybook.org.ua/18/omelchenko.htm
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Додаток 3. Таблиці псевдонімів ОУН, УПА за ознаками найменування 

Таблиця 1. 

Відіменна номінація 
№ Чоловічі імена Жіночі імена Прізвища По батькові 

1.  «Андрій» «Анка» «А.Власт» «Богданович» 

2.  «Аркадій» «Анна» - 2 «А.Осипенко» «Карпович» 

3.  «Арпад» - 2 «Варка» - 2 «Аркас» - 2 «Миронич» 

4.  «Арсен» - 4 «Віра»  «Байденко» «Павлович» 

5.  «Артем» «Галина» - 5 «Березовський»  

6.  «Артим» «Ганна» «Берія»  

7.  «Архип» - 2 «Гася» «Бондаренко»  

8.  «Аскольд» - 2 «Дарина» -2 «Борисенко»  

9.  «Богдан» - 11 «Дарка» «В.Назаревич»  

10.  «Макс» «Дора» «В.Тесляр»  

11.  «Бодьо» «Зоряна» - 2 «Валічак»  

12.  «Борис» «Зоя» «Вергун»  

13.  «Василь» - 3 «Ірина» «Верещак» -2  

14.  «Василько» - 2 «Ксеня» «Юрченко»  

15.  «Віталій» «Лада» - 2 «Вільшенко»  

16.  «Владан» «Леся» - 4 «Щербаченко»  

17.  «Владзьо» «Ліда» -2 «Шухай Остап»  

18.  «Владко» «Ліна» «Голенко»  

19.  «Влодко» «Люба» - 2 «Голубенко» - 2  

20.  «Володимир» «Мавра»  «Ярич»  

21.  «Володко» «Малуша» «Гончаренко»  

22.  «Всеволод» «Маня» «Горбенко»  

23.  «Гаврило» «Марина» - 2 «Гордієнко» - 2  

24.  «Гордій» «Марійка» - 5 «Горліс»  

25.  «Грегор» «Марічка» «Горновий»  
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26.  «Григір» - 2 «Марія Дмитренко» «Грабенко»  

27.  «Григор» «Марія» -2 «Громенко»  

28.  «Гриць» «Марта Гай»  «Д.Стрибун»  

29.  «Гриць» - 8 «Марта» - 4 «Дальнич»  

30.  «Грицько» - 2 «Маруся» «Довбенко» - 2  

31.  «Давид» - 2 «Мі» «Дмитренко»  

32.  «Данило» «Мотря» - 5 «Дружевич»  

33.  «Данько» «Надя» - 2 «Дубенко»  

34.  «Дем’ян» - 4 «Настя Черемшина» «Дятченко»  

35.  «Демид» «Наталка Велика» «Дяченко» - 2  

36.  «Денис» - 3 «Наталка Мала» «Дячук»  

37.  «Дмитро» «Наталка» - 4 «З.Савченко»  

38.  «Еней» - 2 «Одарка» - 3 «Заславський»  

39.  «Євген» - 2 «Оксана» - 7 «Зубенко»  

40.  «Євтух» «Оленка» «Іванів»  

41.  «Єфрем» - 2 «Олеся» «Карпенко»  

42.  «Женя» «Оля»  - 2 «Кіров»  

43.  «Захар» «Ольга» - 3 «Коваленко»  

44.  «Зенко» - 2  «Орися» -5 «Конрад»   

45.  «Зенон» - 2 «Оришка» - 2 «Корнилів»  

46.  «Зиновій» «Рая» «Короленко»  

47.  «Іван» - 2 «Роксолана» «Корчак»  

48.  «Ігор» - 8 «Роксоляна» «Косич»  

49.  «Ілько» «Світляна» «Кравс»  

50.  «Кирило» «Славка» «Крамаренко»  

51.  «Клим Савур» «Софія» «Крегул»  

52.  «Клим» - 4 «Стефа» «Крем’янецький»  

53.  «Коля» «Тамара» «Кузьменко»  

54.  «Корній» «Таня» «Кучерявський»  

55.  «Кузьма» - 2 «Тетяна» - 2 «Лопатинський»  

56.  «Левко» - 5 «Уляна» - 3 «М.Д.Бученко»  

57.  «Лесь» «Христя» -3 «Нечай»  
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58.  «Лука» - 2 «Юля» «Нечуй-Нечуєнко»  

59.  «Лукаш» «Ярина» -3 «Новочин»  

60.  «Любомир» «Ярка» «О.Гончарук»  

61.  «Максим Перелесник»  «О.Левенко»  

62.  «Максим»- 7  «Онищенко»  

63.  «Марко» - 3  «Орелюк»  

64.  «Мартин»  «Орленко»  

65.  «Матвій»  «Орлик» - 2  

66.  «Микола» - 4  «Оскілка»  

67.  «Микольцьо»  «Остапенко»  

68.  «Мирон» - 5  «Очерет Данило»  

69.  «Михайло» - 2  «П’єр»  

70.  «Місько»  «Павленко»  

71.  «Модест»  «Павлюк»  

72.  «Назар» - 2   «Вільшанська»  

73.  «Нестор»  «Панасенко»  

74.  «Олег» - 6  «Пащенко»  

75.  «Олексій» -2  «Петлюро»  

76.  «Олесь Надрага»  «Петруня»  

77.  «Олесь» - 2  «Р.Лозовський»  

78.  «Омелян»  «Рамзенко»  

79.  «Омелько» - 2  «Рафальський»  

80.  «Орест» - 3  «Ристриченко»  

81.  «Орко»  «Рубашенко»  

82.  «Осип» - 2  «У.Кужіль»  

83.  «Остап» - 7  «Федькович»  

84.  «Охрім»    

85.  «Павло»    

86.  «Панас»    

87.  «Петро Полтава»    

88.   «Петро» - 5    

89.  «Пилип» - 2    
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90.  «Платон»    

91.  «Потап»    

92.  «Роберт» - 2    

93.  «Роман Орлів»    

94.  «Роман» - 8    

95.  «Ромко» - 3    

96.  «Ростислав Вишитий»    

97.   «Самсон»    

98.  «Семен»    

99.  «Сергій» - 2    

100.  «Славко» - 7    

101.   «Софрон»    

102.  «Спартак» - 3    

103.  «Степан Попель»    

104.  «Степан Сірак»    

105.  «Степан» - 7    

106.  «Тарас» - 7    

107.  «Теодор»    

108.  «Тиміш»    

109.  «Улас»    

110.  «Федір» - 2    

111.  «Харитон»    

112.  «Шварно»    

113.  «Юда»    

114.  «Юліан»    

115.  «Юлько»    

116.  «Юра» - 4    

117.  «Юрась»    

118.  «Юрко» - 5    

119.  «Юхтим»    

120.  «Яків»    

121.  «Ярема» -3    
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122.  «Ярко» - 2    

123.  «Ярослав»    

124.  «Ясь»    

 

Таблиця 2. 

Характерні ознаки носія 
№ Зовнішність Риси 

характеру 

Кольори і 

відтінки 

Частини тіла Відомі 

історичні 

постаті 

Герої книг, 

фольклору 

Вікові 

характеристики 

1.  «Грубий» «Буйний» «Зелена» «Зуб» «Байда» - 5 «Лісовик» - 3 «Мала» 

2.  «Зубатий» «Гордий» «Сіра» - 2 «Око» «Дорош» - 2 «Тарас 

Бульба» 

«Старий» - 5 

3.  «Кудлатий»  «Забіяка» - 2 «Чорна» - 2 «Череп» «Дорошенко» - 5 «Кайдаш» «Старик» 

4.  «Кучерявий» - 2 «Завзятий» «Ясна» «Чуб» «Залізняк» - 5  «Шугай» - 2 

5.  «Чорнобровий» «Лютий» «Багровий»  «Кайдаш»  «Малий» - 2 

6.  «Широкий» «Милий» «Білий» - 5  «Кармелюк» - 7   

7.  «Чорновус» «Скритий» «Блакитний» - 

2 

 «Кривоніс»   

8.   «Скритний» «Зелений» - 2  «Мамай» - 2   

9.   «Смирний» «Карий»  «Морозенко» - 4   

10.   «Сміливий» «Рудий»  «Наливайко»   

11.   «Хитрий» - 2 «Сірий» - 2  «Сагайдачний» - 

2 

  

12.   «Тиха» «Чорний» - 3  «Сірко» - 2   

13.   «Грізна» «Яркий»  «Галайда»   

14.   «Бистра»   «Довбуш» - 6   

15.   «Благий»   «Палій» - 3   
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16.   «Залізний»   «Гонта» - 3   

17.   «Острий»   «Сулима»   

18.   «Тихий»      

19.   «Холодний»      

 

Таблиця 3.(частина 1) 

Реалії навколишнього світу 
№ Тваринний світ Рослинний світ Ойконіми Гідроніми 

1.  «Синиця» «Бараболька» «Батурин» «Бористен» 

2.  «Беркут» - 2 «Береза» - 2 «Бурлан» «Дністер» 

3.  «В’юн» «Берест» «Варва» «Дон» 

4.  «Вивірка» «Бук» - 5 «Крим» «Донець» - 2 

5.  «Ворон» - 2 «Верес» «Мар» «Дунай» - 6 

6.  «Муха» - 2 «Волошка» «Чигирин» «Йордан» 

7.  «Орлян» «Гива»  «Інгул» 

8.  «Гайворон» - 2 «Гірчиця»  «Рен» - 2 

9.  «Голуб» - 5 «Граб»  «Сян» - 2 

10.  «Горобець» «Грабок»  «Тиса» 

11.  «Птах» «Дичка»  «Черемош» 

12.  «Готур» «Дуб» - 9  «Черник» 

13.  «Деркач» - 2 «Дубок» - 2   

14.  «Дрозд» «Калина» - 5   

15.  «Жук» - 2 «Кропива»   

16.  «Заєць» «Кущ»   

17.  «Зайчик» - 2 «Липа»   

18.  «Заяць» «Листок»   

19.  «Орел» - 2 «Лілея»   

20.  «Орлан» «Лілія»   

21.  «Звірятко» «Ліс»   
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22.  «Пчілка» «Ліщина» - 3   

23.  «Комар» - 4 «Мак» - 2   

24.  «Коник» «Оріх» - 2   

25.  «Крак» «Прут»   

26.  «Орлик» «Ружа» - 2   

27.  «Орлиця» «Рута»   

28.  «Кріль» «Сирота»   

29.  «Крук» - 8 «Смерека»   

30.  «Куниця» - 2 «Тополя»   

31.  «Ластівка» «Хмель»   

32.  «Лебідь» - 2 «Хрін» - 2   

33.  «Лев» «Шувар»   

34.  «Лис» - 4 «Явір» - 5   

35.  «Рись» «Ялина»   

36.  «Пташка» «Ясен»    

37.  «Зозуля» «Ясмин»   

38.  «Лиска»    

39.  «Медвідь» - 2    

40.  «Сова»    

41.  «Сокіл» - 9    

42.  «Соловей» - 3    

43.  «Соловій» - 2    

44.  «Сом»    

45.  «Сорока»    

46.  «Тур» - 2    

47.  «Удуд»    

48.  «Хорт»    

49.  «Цьоня»    

50.  «Чайка» - 2    

51.  «Чиж»    

52.  «Чорний Ворон» - 2    

53.  «Шпак»    
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54.  «Щипавка»    

55.  «Щука»    

56.  «Щур»    

57.  «Ястреб»    

58.  «Яструб» - 3    

 

 

Таблиця 3. (частина 2) 

Реалії навколишнього світу 
№ Речовини, матеріали Явища природи Топографічні об’єкти Абстрактні Продукти людської 

діяльності 

1.  «Бор» «Буря» - 3 «Байрак» «Ар» «Базь» 

2.  «Граніт» «Вир» - 3 «Балка» «Воля» «Бакун» 

3.  «Залізо» «Вихор» - 5 «Бескед» «Гарт» «Бомба» 

4.  «Чавун» «Вітер» - 3 «Горбок» «Гомін» «Домовина» 

5.  «Сталь» «Жар» - 4  «Лиман» «Дзвін» «Карук» 

6.   «Заверюха» «Північ» - 2 «Доля» «Кисляк» 

7.   «Зірка» - 3 «Рів» «Пісня» «Клевець» 

8.   «Зоря» - 2 «Рінь» «Донат» «Коробка» 

9.   «Іскра» - 3 «Ручай» «Думка» «Кріс» 

10.   «Камінь» «Скала» «Жест» «Леміш» - 2 

11.   «Кремінь» «Степ» «Журба» «Літак» 

12.   «Крига» - 4 «Круча» «Задума» «Карб» 

13.   «Курява»  «Діброва» - 3 «Зов» «Ломака» 

14.   «Мороз»  «Куш» «Маяк» 

15.   «Промінь» -3  «Легенда» «Меч» 

16.   «Сатурн»  «Лихо» «Мітла» 

17.   «Туча» - 2  «Мрія» «Могила» 

18.   «Хмара» - 3  «Шелест» - 2 «Зруб» 
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19.   «Грім» - 5  «Пімста» - 2 «Монета» 

20.     «Помста» «Обух» 

21.     «Шум» - 3 «Підкова» 

22.     «Сум» - 2 «Ромб» 

23.     «Холера» «Сокира» 

24.     «Шах» «Сонар» 

25.     «Гук» «Стяг» 

26.      «Сувенір» 

27.      «Таран» 

28.      «Треф» 

29.      «Ходун» 

30.      «Цяпка» - 3 

31.      «Цьвочок» 

32.      «Шапка» 

33.      «Шпилька» 

 

Таблиця 4. 

Людина у суспільстві 
№ Професія, рід занять Енічно-національна 

приналежність 

Спорідненість між людьми Статус у суспільстві, титул 

1.  «Автор» «Армяшка» «Баба» «Барон» 

2.  «Золотар» «Богуславка» «Батько» - 2 «Баша» 

3.  «Бард» «Варяг» «Вуйко» «Бей» 

4.  «Бігун» «Верховинець» - 3 «Дядя Петя» «Босота» 

5.  «інж. К.Владан» «Галичанка» «Тьотя» «Боярин» 

6.  «Вершник» «Грузин» -3 «Цеця» «Боярин» 

7.  «Вівчар» «Гуцул» - 3  «Бурлака» (безхатько) – 3 

8.  «Гайдар» «Карпатець»  «Варнак» (каторжник) 

9.  «Гармаш»  «Лемко»  «Гайдамак» 

10.  «Гончар» «Полтавець»  «Запорожець» 
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11.  «Директор» - 2 «Турок»  «Кметь» (селянин) 

12.  «Доктор» «Хлопець з Волиня»  «Козак» - 5 

13.  «Журналіст» «Циган»  «Монах» 

14.  «інженер Козак» «Циганка»  «Ошуст» (обманщик) 

15.  «Кобзар»   «Професор»-2 

16.  «Коваль»   «Спец» 

17.  «Кок»   «Султан» 

18.  «Косар» - 2   «Чернець» 

19.  «Лікар»   «Чорнота» - 4 

20.  «Митар»   «Стрілець» 

21.  «Молочарка»    

22.  «Моряк» - 2    

23.  «Музика» - 3    

24.  «Рибак»    

25.  «Сівач»    

26.  «Співак»-2    

27.  «Шахтар»    

28.  «Чабан»    

29.  «Чорноморець» - 2    

30.  «Чумак» - 3    
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Додаток 4. Таблиці псевдонімів АТО за ознаками найменування 

Таблиця 1 

Відіменна номінація 
№ Від прізвища Від чоловічих  імен Від по батькові 

1 Аксьон [14] Адам [7] Кузьмич [427] 

2 Атаман [38] Алекс [17] Кузьміч [428] 

3 Афоня [39] Арт [34] Лаврінович [434] 

4 Бабай [41] Дядя Коля [65] Михалич [529], [530] 

5 Балка [45] Бобер Сірко [107] Міхалич [534] 

6 Балу [46] Бодя [111] Палич [591] 

7 Барвуша [55] Вася [143] Сан Санич [674] 

8 Бєшений Йожик  [89] Вік [155] Санич [675] 

9 Біда [91] Вітек [159]  

10 Білл [103] Вован [161]  

11 Бойок [112] Льошик [172]  

12 Бора [114] Давид [205]  

13 Боровичок  [114] Даніла [209]  

14 Боря [118] Ден [213]  

15 Боха [119] Джек [224]  

16 Брус [130] Джон [227]  

17 Бублік [131] Димок  [231]  

18 Буйок [132] Дімас [245]  

19 Вишня [153] Дядя Ваня [265], [266], [267]  

20 Ворон [167] Дядя Вітя [268]  

21 Гарик [175] Дядя Вова  [269]  

22 Гаха [176] Дядя Коля [270]  

23 Глобус [186] Дядя Федя [271]  

24 Годзила [187] Ендрю [274], [275]  

25 Голуб [188] Жека [288]  
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26 Добрий [248], [249] Захар [295], [298]  

27 Домік [256] Кет [358]  

28 Дощ [257] Коля [389]  

29 Дюс [263], [264] Коляся [390]  

30 Дюшес [264] Костиль [405]  

31 Ємеля [282] Льова [478]  

32 Барсік [283] Макс-Два 00 [487]  

33 Єрош [284] Макс [488]  

34 Єсаул [285] Матвій [504]  

35 Жук [290] Мирон [524]  

36 Захар [296], [297] Митяй [528]  

37 Зєля [305] Мітяй [532]  

38 Зулік [316] Назарчик [551]  

39 Кабанчик [330] Олеш [576]  

40 Капран [339] Орест [583], [584]  

41 Кіндрат [363] Пантя [593]  

42 Клема [368] Ратибор [647]  

43 Клим [370] Рауль [648]  

44 Козак [377] Ромашка [659]  

45 Козир [380] Саїд [672]  

46 Комарик [391] Сан Санич [674]  

47 Король [399] Санич [676]  

48 Косий [400] Саха [681], [682]  

49 Костиль [405] Серж [692]  

50 Кот [407] Сєва [694]  

51 Крава [413] Сіріус [704]  

52 Кривий [418] Стас [758]  

53 Кудрик [425] Тарас [773]  

54 Кум [429] Тарік [774]  

55 Кутуз [432] Тихон [793]  

56 Лифт [456] Толян [796]  

57 Лом [465] Толя-Толя [797]   
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58 Лука [467] Тоха [798]  

59 Луч [469] Умар [809]  

60 Май [484] Федір [819]  

61 Матвій [505] Федя [820]  

62 Медвєдь [515] Яков [821]  

63 Меля [518] Хома [847]  

64 Мося [547] Юджин [927]  

65 Непс [557] Ярик [941]  

66 Нестер [558] Ярік [942]  

67 Нік [561] Яша-два [943]  

68 Орєх [585]   

69 Павлуха [588]   

70 Палич [590]   

71 Парасич [596]   

72 Пархом [600]   

73 Поляк [623]   

74 Проха [637]   

75 Риба [653]   

76 Рудік [663]   

77 Ряба [667]   

78 Рябий [668]   

79 Сава [670]   

80 Самольот [673]   

81 Літачок [673]   

82 Сапог [679]   

83 Семен [690]   

84 Сидор [699]   

85 Сипа [700]   

86 Сітяй [706]   

87 Скляр [717]   

88 Слобода [723]   

89 Смурфік [730]   
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90 Соловій [736]   

91 Руфа [750]   

92 Тарас [772]   

93 Трофим [803]   

94 Тюмень [805]   

95 Фарік [816]   

96 Цар [853]   

97 Цинк [859]   

98 Шакіра [888]   

99 Шама [890]   

100 Шева [902], [903]   

101 Шест [906]   

102 Шима [907]   

103 Шульц [918]   

104 Яблучко [932]   

105 Яр [940]   

  

Таблиця 2  

Номінація за характерними ознаками носія 
№ Риси 

характеру 

(френоніми) 

Зовнішність 

(ейдоніми) 

Колір   

(хроматоніми) 

Частини 

тіла 

Конотоніми на 

позначення 

акторів, 

співаків, 

знаменитостей 

Конотоніми на 

позначення 

відомих 

історичних 

постатей 

Конотоніми на 

позначення героїв 

кіно- та 

мультфільмів, 

фольклору, міфів 

За моральними і 

політичними 

переконаннями 

1 Балаган [44] Козак [376], 

[378] 

Білка [102] Локоть [73] Елвіс [272] Богун [110] Аватар [6] Анархіст [22] 

2 Бетмен [85] Красавчик 

[417] 

Білий [96], 

[97], [98], [99], 

[100] 

Борода 

[115], [116], 

[117] 

Гудіні [198] Болівар [113] Акела [13] Гайдамака [171] 
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3 Бистрий [90] Лисий [453], 

[454] 

Блек [105] Зуб [315] Кейн [351] Брежнєв [126] Араміс [31] Душман [260], 

[261] 

4 Бізон [92] Лівша [457] Грін [196] Ірокез [325], 

[326], [833] 

Ляшко [477] Вальтер [141] Бабай [42] Козак [379] 

5 Бірюк [104] Ліса [460] Зелений [304] Череп [864], 

[865] 

Спілберг [748] Ернесто [277] Балу [47], [48], [49] Комуніст [394] 

6 Веселун 

[132] 

Німий [566] Золотой [313]   Фрімен [838] Кобзар [373] Бані [53] Маджахед [480] 

7 Добрий [154] Смєшной 

[729] 

Ред [650]  Хаві [840] Ленін [442] Барні [58] Манах [497] 

8 Вольний 

[165] 

Усатий [812] Рижий [654], 

[655], [656], 

[657] 

 Шумахер [919], 

[920] 

Мамай [495], [496] Бейн [76] Махновець [510] 

9 Впевнений 

[169] 

Усач [813] Сєдой [696], 

[697], [698] 

  Махно [509] Бетмен [86], [87] Миротворець [525] 

10 Денді [214] Чечен [869] Чорний [875], 

[876], [877], 

[878], [879], 

[880], [881] 

  Мойсей [536] Варг [142] Монах [540] 

11 Дєрзкий 

[222] 

Чуб [883]    Моцарт [548] Ватсон [144] Одиночка [574] 

12 Джигіт [225] Шульга [916]    Пікассо [606] Вінні Пух [158] Оптовик [580] 

13 Дикий [229]     Франко [834] Гектор [178] Партизан [597], 

[598], [599] 

14 Добрий 

[247], [250] 

    Чапаєв [861] Геркулес [185] Піонер [609] 

15 Лютий [471], 

[472], [473], 

[474], [475] 

    Шульц [917] Гор [189] Правий [627] 

16 Мовчун [535]      Дейл [212] Фашист [818] 

17 Невмєняємий 

[559] 

     Джедай [223]  
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18 Опасний 

[578] 

     Джин [226]  

19 Псих [638], 

[639] 

     Діллі [244]  

20 Сім’янин 

[702] 

     Еней [276]  

21 Смайл [726]      Жасмін [287]  

22 Смайлик 

[727] 

     Зевс [303]  

23 Спікер[746]      Каспер [345], [346]  

24 Телефон 

[780] 

     Кащей [350]  

25 Тихий [787], 

[788], [789], 

[790], [791], 

[792] 

     Колобок [386], 

[387] 

 

26 Тихоня [794]      Кракен [415]  

27 Угрюмий 

[806] 

     Лєший [445], [406], 

[407], [408],  [409] 

 

28 Улибка [808]      Лунтік [468]  

29 Упрямий 

[811] 

     Людоїд [470]  

30 Фартовий 

[817] 

     Манглі [507]  

31 Хитрий [843]      Міф [533]  

32 Хмурий [846]      Мультик [549]  

33 Шльоцик 

[911] 

     Кемпфер [354]  

34 Шустрий 

[921], [922] 

     Пегас [604]  
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35       Пєчкін [605]  

36       Портос [625], [626]  

37       Прометей [635]  

38       Ромео [660], [661]  

39       Санта [677], [678]  

40       Сатана [680]  

41       Сірко [705]  

42       Скрудж [720]  

43       Анубіс [732]  

44       Спартак [742]  

45       Термінатор [782]  

46       Характерник [842]  

47       Хотабич [848]  

48       Чіп [873]  

49       Чубака [884]  

50       Чужий [885]  

51       Шайтан [887]  

52       Шрек [913]  

53       Шубін  [915]  

54       Щелкун [924]  

 

Таблиця 3.  



85 
 

Реалії навколишнього світу 
№ Тваринний 

світ 

Продукти 

людської 

діяльності 

Рослинний 

світ 

Топоніми Речовини/ 

матеріали/ 

суміші 

Явища природи Назви 

топографічних 

об’єктів 

Зброя, військова 

техніка 

1 Барс [60], 

[61]  

Баня [54] Абрикос [4] В’єтнам [138] Граніт [191] Бриз [127] Бархан [62] Баррет [59] 

2 Бізон [93], 

[94] 

Барка [56] Апельсин [26] Груша [197] Динаміт [232] Булька [135] Дамба-22 [73] Белаз [77] 

3 Бізон-1 [95] Батарейка 

[63] 

Береза [81] Даллас [207] Натрій [552] Буря-27 [137] Берег [80] Броня [128], [129] 

4 Білка [101] Брама [124] Бук [133], [134] Детройт [216] Рубін [662] Вітер [160] Лагуна [435] Граната [190] 

5 Бобер [108] Бур [136] Вєтка [152] Днєпр [246] Цинк [858] Дим [230] Яр [939] Гюрза [202], [203] 

6 Бульдог 

[135] 

Вагон [139] Дуб [258] Кабул [331] Граніт [191] Жара [286]  Гюрза-2 [204] 

7 Ведмідь 

[149], [150] 

Валідол [140] Звєробой [300] Кавказ [332], 

[333], [334] 

 Огоньок [570]  Інкасатор [324] 

8 Вовк [162] Гайка [172] Звіробій [302] Камиш [338]  Смерч [728]  Камаз [337] 

9 Вовкодав 

[163] 

Галіфе [173] Ківі [361] Крим [419], 

[420] 

 Сніжок [732]  Мачете [512] 

10 Вуж [170] Гвоздь [177] Клен [369] Лемберг [441]  Тайфун [768]  Патрон [602] 

11 Гризун [194] Дівіді [235] Кока [382], 

[383] 

Обухів [568]  Тінь [795]  Стріла [761], [762] 

12 Грізлі [195], 

[327] 

Кекс [352] Кущ [433] Одеса [571], 

[572], [573] 

 Циклон [857]  Танк [769] 

13 Ефа [279] Клин [371] Лимон [450] Очаков [587]    Танчик [771] 

14 Єнот [283] Ключ [372] Лоза [463] Полтава [620], 

[621] 

   Трассер [800] 

15 Звєрь [301] Комод [393]  Ріо [658]    Утьос [814] 

16 Змєй [307] Костиль [404]  Техас [784]    Штик [914] 

17 Змій [308], 

[309], [310], 

[311] 

 

Машина [513] 
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18 Йожик [318], 

[319] 

Паштет [603]       

19 Киця [360] Пломба [612]       

20 Кіт [366], 

[367] 

Сіфон [708]       

21 Конь [396] Кочерга [410]       

22 Кот [406], 

[408] 

Лом [464]       

23 Котик [409] Молот [538]       

24 Краб [411], 

[412] 

Ніж [560]       

25 Крайт [414]        

26 Кріт [421]        

27 Крот [422]        

28 Лєв [444]        

29 Лис [451], 

[452] 

       

30 Манкі [498]        

31 Маус [508]        

32 Медвідь 

[516] 

       

33 Мурчик 

[550] 

       

34 Овод [569]        

35 Оса [586]        

36 Пітон [611]        

37 Пума [641]        

38 Пчєла [644]        

39 Світлячок 

[688] 

       

40 Скорпіон 

[718], [719] 
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41 Слонік [724], 

[725] 

       

42 Кабан [726]        

43 Тарпан [775]        

44 Тигр [785], 

[786] 

       

45 Тур [804]        

46 Панда [820]        

47 Фокс [829]        

48 Чорний Вовк 

[874] 

       

49 Шершень 

[905] 

       

50 Зайка [292]        

51 Ара [296]        

52 Беркут [82], 

[83], [84] 

       

53 Ворон [166]        

54 Крук [423]        

55 Орел [581], 

[582] 

       

56 Птах [640]        

57 Сич [701]        

58 Снєгір [731]        

59 Сова [733]        

60 Сокіл [734], 

[735] 

       

61 Акула [15], 

[16] 

       

62 Анчоус [25]        

63 Журавка 

[291] 
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64 Карась [341], 

[342] 

       

65 Піран’я [610]        

66 Риба [652]        

67 Сом [737]        

 

Таблиця 4 

Людина в суспільстві 
№ Професія/рід занять/хобі Етнічно-національна приналежність Спорідненість/стосунки між 

людьми 

Статус у суспільстві, звання, 

титул 

1 Адвокат [8], [9], [10] Аварець [5] Батя [65], [66], [67], [68], [69], [70], 

[71], [72] 

Вожак [164] 

2 Академік [12] Араб [30] Брат [125] Генерал [179], [180], [181], 

[182] 

3 Альпініст [18] Вікінг [156], [157] Дадді [206] Граф [192] 

4 Ангел [23] Грек [193] Дєд [217], [218], [219], [220], [221] Мажор [483] 

5 Артист [35], [36] Гуцул [199], [200], [201] Дід [237], [238], [239], [240], [241] Майор [485], [486] 

6 Артіст [37] Итальянец [320] Кент [355], [356] Олігарх [577] 

7 Байкер [43] Іспанець [327] Кум [430] Пан [592] 

8 Бандит [51], [52] Італієць [328], [329] Кумець [431] Прапор [628] 

9 Бармен [57] Казах [336] Папа [594] Сотник [741] 

10 Бача [74], [75] Киргиз [359] Сват [683], [684], [685] Старшина [754], [755], [756], 

[757] 

11 Боцман [120], [121] Циган [393] Тесть [783] Унтер [810] 

12 Браконьєр [123] Латиш [437]  Цар [854] 

13 Вершниця [151] Лем [440]  Чемпіон [863] 

14 Відьмак [154] Литовець [455]   

15 Географ [183] Маланець [489]   

16 Дальнобій [208] Монгол [541], [542], [543]   
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17 Дантист [210] Німець [562], [563], [564], [565]   

18 Десант [215] Поляк [622], [624]   

19 Динамо [235] Румун [664]   

20 Директор [234] Рязанець [669]   

21 Діджей [242] Скіф [712], [713], [714], [715], [716]   

22 Док [251], [252], [253], [254], 

[255] 

Таєць [767]   

23 Електрик [273] Татар [776]   

24 Єгер [280], [281] Татарин [777], [778]   

25 Жиган [289] Узбек [807]   

26 Залізничник [293] Фін [828]   

27 Звездочет [299] Француз [835], [836], [837]   

28 Кадет [335] Хмель [845]   

29 Кат [347] Хохол [849], [850]   

30 Кіллер [362] Циган [855] [856]   

31 Морячок [364] Черкес [866]    

32 Коваль [374] Чех [867], [868]   

33 Ковбой [375] Чечен [870], [871], [872]   

34 Кок [381] Чорномор [882]   

35 Колдун [384], [385] Швед [900]   

36 Крамар [416] Якут [936], [937]   

37 Пушкарь [419] Японець [938]   

38 Кузнєц [426]    

39 Ронін [437]    

40 Легат [438]    

41 Легіонер [439]    

42 Лікар [458]    

43 Лірник [459]    

44 Лісник [461], [462]    

45 Лор [466]    

46 Льотчик [479]    

47 Маестро [481], [482]    
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48 Маріман [502]    

49 Матрос [506]    

50 Мент [519]    

51 Мер [520]    

52 Механ [521], [522]    

53 Мисливець [526], [527]      

54 Морпєх [544], [545]    

55 Морячок [546]    

56 Ніндзя [567]    

57 Опер [579]    

58 Падре [589]    

59 Папай [595]    

60 Пастор [601]    

61 Пілот [607], [608]    

62 Плотник [613]    

63 Повар [614]    

64 Поет [616], [617], [618]    

65 Провідник [631]    

66 Прокурор [632], [633], [634]    

67 Професор [636]    

68 Ребе [649]    

69 Рейдер [651]    

70 Скайдайвер [709]    

71 Скельд [710]     

72 Слідопит [722]    

73 Спасатєль [743]    

74 Спец [744], [745]    

75 Спікер [747]    

76 Сталкер [749]    

77 Страж [760]    

78 Стрілок [763]    

79 Студент [764], [765]    
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80 Танкіст [770]    

81 Терапевт [781]    

82 Тракторист [799]    

83 Тренер [801]    

84 Фізик [822]    

85 Фізрук [823], [824], [825],  

[826] 

   

86 Фотограф [832]    

87 Футболіст [839]    

88 Хакер [841]    

89 Хімік [844]    

90 Художник [852]    

91 Чекіст [862]    

92 Чумак [886]    

93 Шаман [891], [892], [893], 

[894], [895], [896] 

   

94 Шахтар [898]    

95 Шахтьор [899]    

96 Шева [901]    

97 Шериф [904]    

98 Шут [923]    

99 Ювелир [925]    

100 Ювелір [926]    

101 Юрист [929], [930]    

102 Якудза [934], [935]    
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