
«Іловайський котел» - найбільша трагедія в 

історії сучасної України 
(28.08. – 30.08. – Дні пам’яті полеглих під Іловайськом) 

 

Шість    років тому бійці сил 

АТО потрапили в оточення під 

Іловайськом на Донеччині. 29 

серпня "зелений коридор", 

попри обіцянки про безпеку, 

опинився під прямим вогнем 

російських військових і 

бойовиків.  

  Загинуло щонайменше 366 

українських військових. 

 Згідно Указу Президента 

України  № 621  від 23 

серпня 2019 р.  «Про День пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», 

на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування 

пам’яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу у 

суспільстві, в Україні  29 серпня встановлено  День пам’яті захисників 

України.   
   Цю дату було обрано, оскільки 29 серпня 

2014 року – день, коли на Сході України 

загинула найбільша кількість українських 

військових - Іловайський котел. До того ж, 

у цей час саме поспіли соняхи, але збирати 

їх було складно, адже в серпні 2014 року в 

цих соняхах, зокрема, тривали бої й 

залишалися загиблі українські захисники. 

Тому сонях став символом скорботи за 

загиблими на Донбасі українськими воїнами. 

  Цими днями  минає 6 років з часу трагедії 

під Іловайськом. Бої за Іловайськ розпочалися у другій половині серпня 2014 року. 

Боротьба розгорнулася між ЗСУ й підрозділами МВС з одного боку та озброєними 

формуваннями так званої "ДНР" і збройними силами РФ з іншого. Зауважимо, що у 

серпні 2014 року ЗС Росії перейшли до нового етапу ескалації конфлікту. Якщо до того 

російські війська вербували найманців для війни в Донбасі, то з 10 серпня почалося 

проникнення окремих підрозділів на територію окупованого Донбасу і вони почали 

брати участь    у бойових діях. 

      Українські силовики увійшли в Іловайськ 18 серпня. (Це вже був третій штурм 

міста. Перший штурм відбувся 6-7 серпня, другий – 10 серпня). Українські військові  

змогли взяти під свій контроль більшу частину міста. 19 серпня розгорнулися 

кровопролитні бої. 20 серпня місто було на дві третини під контролем української армії. 

У сутичках за Іловайськ ворогові протистояли батальйони "Дніпро", "Донбас", "Азов", 

"Шахтарськ" за підтримки армійських частин 17-ї дніпропетровської танкової, 93-ї 



дніпропетровської механізованої та 51-ї волинської бригад. Того ж 20 серпня до 

бойовиків на підмогу прибули терористичні угрупування "Восток" та "Оплот". 

    Після введення регулярних російських військ 23-24 серпня, 28 серпня іловайське 

угрупування опинилося в оточенні. Українських 

бійців в Іловайську почали "методично 

розстрілювати" з "Градів" та "Ураганів". 

    До 28 серпня з російською стороною було 

обговорено маршрут виходу українських військ по 

"зеленому коридору" двома колонами. 

     29 серпня о 6:00 ранку російський офіцер 

прибув до Многопілля і повідомив українській 

стороні, що вихід має відбуватися без зброї. О 8:15 

українські військові двома організованими 

колонами почали вихід з Іловайська. О 10:00 російська артилерія під Іловайськом 

цинічно розстріляла "гуманітарний коридор" попри запевнення, що українські бійці 

зможуть безпечно і без втрат вийти з оточення. 

30 серпня всі бійці, які не здалися в полон, зі зброєю і прапорами вийшли через 

спеціальний коридор до місця дислокації основних сил АТО. 

Чисельність добровольчих загонів Нацгвардії та поліції особливого призначення, що 

брали участь у штурмі Іловайська, разом з підрозділами ЗСУ всього склала близько 1400 

осіб.    

    За іншими даними, на момент виходу угруповання українських 

військ могло сягати 1700 бійців. Натомість за інформацією 

військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ 

під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. людей. 

     У серпні 2015 року головний військовий прокурор Анатолій 

Матіос оприлюднив список загиблих у Іловайському котлі. За 

офіційними даними, загинули 366 українських військових, 429 

були поранені, 128 потрапили в полон, 158 зникли безвісти. 

Парламентська ж комісія повідомила про втрату тисячі бійців.  

 

      Згадай… Пом’яни… Вшануй… 
Серед загиблих в Іловайську були і прикарпатці: 

Беца Ігор Миколайович, лейтенант, командир мінометного взводу, 

старший офіцер на батареї мінометної батареї 

 БЕЦА Ігор Миколайович 07.01.1978 р., с. 

Видинів, Снятинський р-н  – 25.08.2014 р., м. 

Іловайськ, Донецька обл. БЕЦА Ігор 

Миколайович – старший лейтенант, 

командир мінометного взводу 51-ої окремої 

механізованої бригади.  Ігор Беца загинув у 

ніч на понеділок, 25 серпня, у зоні АТО під 

Іловайськом на Донеччині. 

 Він був командиром взводу і одночасно заступником 

командира поста. Спочатку воював під Луганськом, потім 

на Донбасі. За цей час вдома був лише п’ять днів.  

У 1993 році закінчив восьмирічну Видинівську школу, у 

1995 році закінчив із відзнакою Снятинську середню школу. З 1995 по 1999 рік 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/holovnyi-viiskovyi-prokuror-opryliudnyv-spysok-zahyblykh-pid-ilovaiskom-90905.html


навчався в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на 

фізико-математичному факультеті. З грудня 1999 року працював вчителем 

фізики Видинівської ЗОШ І-Ш ступенів.  Був тренером сільської футбольної 

команди «Прут», яка була чемпіоном по футболу в районі і в області.  

Неодноразово  організовував   сходження  на Говерлу.  

 10.04.2014 року   мобілізований  у   військову частину А 2331 м. Володимир 

Волинський. Третій батальйон бригади опинився під постійним обстрілом в 

оточенні біля с. Березне, с. Оленівка.   

Загинув 25 серпня 2014 року в бою за Іловайськ (Донецька область) в районі 

смт Кутейникове. «Тоді були страшні бої, він сказав, що зайнятий і зателефонує 

наступного дня, – каже  Юрій Беца, племінник загиблого. – Про його смерть 

дізнались  25 серпня   о 14:00  годині.  Зателефонував   невідомий   чоловік   і 

сказав, що  Ігоря   немає  в  живих.  У військкоматі   він є у списку загиблих». 

 Похований на  кладовищі  у с. Видинів.  При в’їзді в село   Видинів   встановлено 

білборд  з портретом Ігоря Беци. Його портрет вночі освітлюється 

електричними лампами.  Видинівську ЗОШ І-Ш ступенів  перейменовано  на  

честь патріота України. 

 

Білінський Зорян Михайлович, рядовий батальйону міліції 

спеціального призначення «Івано-Франківськ»  
БІЛІНСЬКИЙ Зорян Михайлович 

21.06.1985 р. н., с. Новичка, Долинський р-н – 

29.08.2014 р., м. Іловайськ.   БІЛІНСЬКИЙ 

Зорян Михайлович – молодший сержант 

міліції, міліціонер взводу №1 роти №1 

батальйону патрульної служби міліції 

особливого призначення «Івано-Франківськ» 

УМВС України в Івано-Франківській 

області. 

 Загинув під час виходу з Іловайського котла т. зв. «зеленим коридором». 3 

вересня 2014 р. тіло Білінського разом з тілами 96 загиблих у т. зв. Іловайському 

котлі було привезено до Дніпропетровського моргу. Був упізнаний родичами.   

Указом Президента України №749/2014 р. від 29 вересня 2014 р. за особисту 

мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної  цілісності України,  нагороджений орденом  «За мужність»  III-

го ступеня (посмертно).    

29-річний Зорян Михайлович мріяв про велику дружну родину, про кар’єру 

юриста – він здобував цей фах спочатку у виші в Івано-Франківську, а потім – у 

Києві. Навесні цього року Зорян став до лав батальйону «Івано-Франківськ». 

 Бойові  побратими  розповідали,   що  «Зорік»,  як  звали  його друзі, був 

надійний  товариш,  навіть  у   найскрутніші   моменти він залишався 

оптимістом, умів усім підняти  настрій.  Згадували  й  про те, як  він   зголосився 

кермувати автобусом, яким   бійці   прикарпатського   батальйону    їхали до 

місця несення служби, як під ворожим обстрілом поспішав на допомогу 

однополчанам…  

У  місті  Долина у школі, де вчився Зорян Білінський, відкрили меморіальну 

дошку Герою. 

 



Гарасимчук Ігор Степанович, молодший сержант міліції 

батальйону особливого призначення «Івано-Франківськ»  

Гарасимчук Ігор Степанович  10 серпня 

1992 р., с. Герасимів, Тлумацький р-н  –  

29 серпня 2014 р.  с. Новокатеринівка , 

Старобешівський р-н, Донецька обл. 

У часі війни –  молодший сержант 

міліції, батальйон патрульної служби 

міліції особливого призначення «Івано-

Франківськ». 

Загинув 29 серпня 2014-го під час виходу з 

Іловайського котла «зеленим коридором» на дорозі 

поміж селом Новокатеринівка та хутором Горбатенко. 

3 вересня 2014 р.  тіло Ігоря Гарасимчука разом з тілами 96 інших загиблих у 

Іловайському котлі привезено до Дніпропетровського моргу. 

Похований 23 вересня 2014 року на Краснопільському цвинтарі  як тимчасово 

невстановлений захисник України. 

Ідентифікований за ДНК; визнаний загиблим слідчими органами, про що 

складено відповідну постанову. 

Без Ігоря лишились батьки, дружина та донька. 

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом «За 

мужність» ІІІ ступеня (31.01.2019, посмертно) 

 

Грицик Роман Васильович, молодший сержант міліції, пішов 

добровольцем в батальйон «Івано-Франківськ» 

ГРИЦИК Роман Васильович 29.05.1986 р., 

Івано-Франківськ – 29.08.2014 р., м. Іловайськ 

ГРИЦИК Роман Васильович – молодший 

сержант міліції, міліціонер взводу №1 роти 

№1 батальйону патрульної служби міліції 

особливого призначення «Івано-Франківськ» 

УМВС України в Івано-Франківській області.  

Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з 

Іловайського котла т. зв. "зеленим коридором" на дорозі 

поміж с. Новокатеринівка та х. Горбатенко. 3 вересня 2014 

р. тіло Романа Грицика разом із тілами 96 інших загиблих у 

т.зв. Іловайському котлі було привезено до дніпропетровського моргу. 16 жовтня 

2014 р. тимчасово похований на Краснопільському цвинтарі м. 

Дніпропетровська, як невпізнаний герой. Був упізнаний за тестами ДНК. 

Перепохований 4 квітня 2015 р. на міському кладовищі на Алеї слави у с. 

Чукалівка Тисменицького району.  

У загиблого залишилися дружина та троє маленьких дітей – дві доньки і син, 

який народився у січні 2015 року, вже після загибелі батька.  

Указом Президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року за особисту 

мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%C2%BB
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та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений 

орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).  

З 1993 року по 1998 рік навчався в Отинійській ЗШ. З 9 класу навчався в Івано-

Франківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №21, яку закінчив у 2003 році. 

Після закінчення школи, вступив у ВПТУ №18, де здобув професію бармена. У 

2005-2006 рр. – проходив військову службу в Збройних Силах України (на 

Львівщині). 

 Меморіальну дошку Роману Грицику встановлено на фасаді ЗОШ №21 м. 

Івано-Франківськ. 

 

ДАНІВ Михайло Богданович 09.11.1976 р., м. Калуш – 29.08.2014 р., 

с. Червоносільське, Амвросіївський р-н, Донецька обл.  
ДАНІВ Михайло Богданович ( позивний 

«Ахім») – розвідник 2-го батальйону 

спеціального призначення НГУ «Донбас». 

Ранком 29-го серпня 2014 р., під час виходу 

т.зв. «зеленим коридором» з Іловайського 

котла, пожежна машина рухалась в 

автоколоні батальйону «Донбас» з с. 

Многопілля до с. Червоносільське. На околиці 

с. Червоносільське пожежна машина натрапила на позицію 

російського танка Т-72 зі складу 6-ї окремої танкової 

бригади збройних сил РФ і отримала пряме попадання. 

Михайло був за кермом машини. Загинув. Впізнаний за 

експертизою ДНК майже через рік після трагедії. 

 «Ахім» був справжнім воїном, одним з перших, хто пішов на війну впевнено і 

без страху», – розповідають його бойові товариші. «Спи спокійно, «Ахім». Тобою 

пишається молоде покоління, тебе ніколи не забудуть побратими. Ти, як і всі 

інші хлопці, що залишилися на полі бою, став прикладом патріотизму і 

сміливості для українців!» – пишуть однополчани героя. 

 Місце поховання: с. Велика Знам’янка, Кам’янсько-Дніпровський район, 

Запорізька область.  
 

Кабалюк Дмитро Васильович, позивний «Шок», солдат резерву. 

Старший навідник мінометного взводу резервного батальйону 

оперативного призначення «Донбас» Національної гвардії України 
КАБАЛЮК Дмитро Васильович 07.11.1981 

р., с. Великий Ключів, Коломийський р-н – 

29.08.2014 р., м. Іловайськ, Донецька обл. 

Кабалюк Дмитро Васильович ( позивний 

«Шок») – старший навідник 2-го 

батальйону спеціального призначення НГУ 

"Донбас".  

 Ранком 29 серпня 2014 р., під час виходу 

т. зв. «зеленим коридором» з Іловайського котла, їхав в УАЗі 

у складі автоколони батальйону "Донбас" по дорозі з с. 

Многопілля до с. Червоносільське. Машину було підбито, і 



«Шок» загинув. У цій же машині загинув «Чумак». 3 вересня тіло «Шока» разом з 

тілами 96 інших загиблих у Іловайському котлі було привезено до 

дніпропетровського моргу. Був упізнаний родичами та похований у с. Великий 

Ключів Коломийського району. Залишились хвора мати, батько, брат, дружина, 

дві доньки та син.  

Указом Президента України № 176/2015 від 25 березня 2015 року за особисту 

мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету 

та територіальної цілісності України нагороджений орденом «За мужність» III 

ступеня (посмертно).  

17 квітня 2015 р. у Великому Ключеві біля стели Січовим Стрільцям 

встановили пам’ятник загиблому у зоні антитерористичної операції Дмитрові 

Кабалюку. 

 

Карабінович Андрій Михайлович, молодший сержант третього 

взводу роти батальйону міліції спеціального призначення «Івано-

Франківськ» 

 КАРАБІНОВИЧ Андрій Михайлович 

06.12.1990 р., с. Дзвиняч, Богородчанський р-

н – 29.08.2014 р., м. Іловайськ, Донецька обл.  
КАРАБІНОВИЧ Андрій Михайлович – 

молодший сержант міліції, міліціонер взводу 

№3 роти №1 батальйону патрульної служби 

особливого призначення «Івано-Франківськ» 

УМВС України в Івано-Франківській області. 

З 1997 р. по 2008 р. навчався у Дзвиняцькій середній школі. У 

2008 р. поступив у Львівський національний аграрний 

університет на землевпорядний факультет, спеціальність – 

геодезія та картографія. У 2013 р. отримав диплом спеціаліста. У червні 2014 

року вступив у батальйон спецпризначення «ІваноФранківськ».  

31 липня прийняв присягу на вірність Україні. 18 серпня виїхав на Схід. Загинув 

29 серпня 2014 р. у бою під Іловайськом під час виходу з оточення. 

 Указом Президента України № 747/2014 від 29 вересня 2014 р. за особисту 

мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України нагороджений орденом «За мужність» III 

ступеня (посмертно).  

На фасаді Дзвиняцької ЗОШ І-ІІІ ступенів встановлена меморіальна дошка 

Андрію Карабіновичу.  

 

Косовчич Юрій Іванович, молодший сержант 

міліції батальйону особливого призначення «Івано-

Франківськ»   

    КОСОВЧИЧ Юрій Іванович 29.04.1989 р. н., 

с. Нижній  Березів,  Косівський р-н  – 

29.09.2014 р., с. Новокатеринівка, 

Старобешівський район, Донецька обл.       

КОСОВЧИЧ Юрій Іванович – боєць 

батальйону    патрульної   служби     міліції 



особливого призначення «Івано-Франківськ».  

Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з Іловайського котла т. зв. "зеленим 

коридором" на дорозі поміж с. Новокатеринівка та х. Горбатенко. 3 вересня 

2014 р. тіло Косовчича Ю. І. разом з тілами 96 інших загиблих у Іловайському 

котлі було привезено до дніпропетровського моргу.  

16 жовтня 2014 р. тимчасово похований на Краснопільському цвинтарі м. 

Дніпропетровська, як невпізнаний герой. 

 Був упізнаний за тестами ДНК. Родина важко переживає зникнення Юрія, а 

відтак не хоче визнавати, що він загинув. Залишились батьки. 

 

 

Костюк Володимир Миколайович, капітан-лейтенант, служив 

начальником групи десантного забезпечення в 73-му морському 

центрі спеціального призначення 
КОСТЮК Володимир Миколайович 

17.03.1983 р., м. Коломия – 31.08.2014 

р., м. Іловайськ, Донецька обл. 

КОСТЮК Володимир Миколайович – 

капітан-лейтенант, капітан 3-го 

рангу (посмертно), начальник групи 

десантного забезпечення 73-го 

морського центру спеціального 

призначення.  

Батько Володимира Костюка Микола – військовий, 

тому  разом  із  батьками  вони їздили Союзом і, 

врешті, у 1991 році родина Костюків оселилася у м. 

Коломия. 

 Володимир  навчався  спочатку  у  ЗОШ №4, а потім у ЗОШ №8.  Він  зі  школи 

хотів  бути військовим, як батько.  Марив  небом  мріяв   про  власний  парашут.  

З 1999 року  служив у Збройних силах України.   Закінчив  інститут  сухопутних 

військ, проходив службу у центрі «Десна», по тому перевівся до Очакова – 

військова   частина   «морських котиків». Проходив навчання в Канаді та 

Хорватії, підвищував   військову    майстерність  та знання    французької   мови.      

Брав   участь  у спільних навчаннях «Україна – НАТО». Став  гарним 

наставником – підготував понад 500 десантників. Завжди відгукувався на 

прохання про допомогу.  

Загинув 29-го серпня 2014 р  під  час  виходу   з   Іловайського котла т. зв. 

«зеленим  коридором» на дорозі  в  районі с.  Новокатеринівка.   2-го   вересня   

тіло   Костюка В. М.   разом   з тілами  87   інших  загиблих   у   Іловайському 

котлі    було   привезено до запорізького моргу. Був упізнаний бойовими 

товаришами  та  родичами. 

 Похований на Алеї  Слави кладовища  м. Коломия.  

Указом Президента Украї ни № 817/2014 від 21 жовтня 2014 р. за особисту 

мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України вірність військовій присязі нагороджений 

орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 

 



 

Пацино Дмитро Вікторович, молодший сержант міліції, водій 

батальйону особливого призначення «Івано-Франківськ» 
ПАЦИНО Дмитро Вікторович 08.11.1989 

р., с. Голови, Верховинський р-н – 29.08.2014 

р., с. Новокатеринівка, Старобешівський р-

н, Донецька обл.  

ПАЦИНО Дмитро Вікторович – 

молодший сержант міліції, міліціонер 

батальйону патрульної служби міліції 

особливого призначення "ІваноФранківськ". 

Дмитро після школи закінчив на «відмінно» Івано-

Франківський коледж фізичного виховання, потім заочно – 

Прикарпатський національний університет.  

Коли оголосили набір у спецбатальйон «Івано-Франківськ», записався у 

підрозділ, а коли запитали, хто готовий їхати в зону АТО, без вагань погодився. 

Молодший сержант міліції, міліціонер взводу №1 роти №1 батальйону 

патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ» УМВС 

України в Івано-Франківській області, мужньо захищав цілісність України.  

Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з Іловайського котла т. зв. "зеленим 

коридором" на дорозі поміж с. Новокатеринівка та х. Горбатенко. 3-го вересня 

тіло Пацино Д.В. разом з тілами 96 інших загиблих у т.зв. Іловайському котлі 

було привезено до дніпропетровського моргу. 16 жовтня 2014 р. тимчасово 

похований на Краснопільському цвинтарі м. Дніпропетровська, як невпізнаний 

герой.  

Був упізнаний за тестами ДНК. Перепохований 4 квітня 2015 р. с. Голови 

Верховинського району.  

Указом Президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року за особисту 

мужність і високий професіонализм, виявлені у захисті державного суверенітету 

та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений 

орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).  

 На приміщенні Головівської школи урочисто відкрили меморіальну дошку на 

честь військовослужбовця Дмитра Пацино, який трагічно загинув в Іловайську 

під час бойових дій.  

 

Перепічка Олег Григорович, сержант міліції батальйону МВС 

особливого призначення «Івано-Франківськ».  
ПЕРЕПІЧКА Олег Григорович 14.03.1988 р., 

с. Хохонів, Галицький р-н – 29.08.2014 р., с. 

Новокатеринівка, Старобешівський р-н, 

Донецька обл. 

 ПЕРЕПІЧКА Олег Григорович – сержант 

міліції, міліціонер взводу №3 роти №1 

батальйону патрульної служби міліції 

особливого   призначення   «Івано-Франківськ» УМВС 

України  в Івано-Франківській області.    Відслужив   в   

армії і навіть два роки пропрацював у міліції в службі 

охорони.  



 

Звільнився звідти за власним бажанням, а у травні 2014 року записався в 

батальйон. У зону АТО вибув 18 серпня 2014 року. Останній раз виходив на 

зв’язок 28 серпня та з 29.08.2014 р. втрачено зв’язок під час його перебування в 

Донецькій області. 

 27-річний сержант міліції Олег Перепічка загинув 29 серпня 2014 р. під час 

виходу з Іловайського котла т. зв. "зеленим коридором" на дорозі поміж с. 

Новокатеринівка та х. Горбатенко. 3 вересня 2014 р. тіло Перепічки О. Г. разом 

з тілами 96 інших загиблих у Іловайському котлі було привезено до 

дніпропетровського моргу. 16 жовтня 2014 р. тимчасово похований на 

Краснопільському цвинтарі м. Дніпропетровська, як невпізнаний герой.  

Був упізнаний за тестами ДНК. Перепохований 4 квітня 2015 р. у с. Хохонів. 

Залишились дружина та дворічний синочок.  

Указом Президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року за особисту 

мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету 

та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений 

орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).  

 

Погорєлов Михайло Анатолійович, молодший сержант батальйону 

міліції спеціального призначення «Івано-Франківськ» 
Загиблий боєць батальйону патрульної 

служби міліції особливого призначення 

“Івано-Франківськ” Михайло Погорєлов в 

зону проведення АТО пішов добровольцем.  

Погорєлов Михайло Анатолійович 

19.02.1992 р., смт  Обертин, Тлумацький р-н 

– 29.08.2014 р., с. Новокатеринівка, 

Старобешівський р-н, Донецька обл. 

ПОГОРЄЛОВ Михайло Анатолійович – молодший сержант 

міліції, міліціонер батальйону патрульної служби міліції 

особливого призначення "Івано-Фарнківськ". Батьки Михайла 

виростили п’ятьох дітей. Михайло був четвертою дитиною та єдиним сином. В 

молодших класах батьки віддали його в музичну школу. Хлопець грав на басі в 

духовому оркестрі. У 2010 році закінчив Обертинську загальноосвітню школу І-

ІІІ ст. та вступив у Івано-Франківське ВПУ № 17. У 2011 році Михайло 

Погорєлов пройшов вишкіл у навчальній частині внутрішніх військ у Золочеві, а 

потім ніс службу у внутрішніх військах м. Києва, частина 30/30.  

 А коли настала потреба виїхати в зону проведення АТО, щоб захищати 

територіальну цілісність держави та її громадян, Михайло зголосився туди 

добровольцем. Спочатку ніс службу на блокпостах у Старобешево та 

Комсомольську, а потім його разом із трьома десятками бійців БПСМОП "Івано-

Франківськ" перекинули під Іловайськ.  

Отримав звання міліціонера роти № 2 взводу 1БПСМОП «Івано- Франківськ» 

УМВС України в області, молодшого сержанта міліції. 29 серпня 2014 р. 

Погорєлов Михайло у складі працівників батальйону патрульної служби міліції 

особливого призначення «Івано-Франківськ» унаслідок обстрілу під час виходу в 

складі автоколони «зеленим коридором» із м. Іловайська Донецької області 

отримав поранення, несумісне з життям. 



      Указом Президента України № 747/2014 від 29 вересня 2014 р. за особисту 

мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України Михайло Погорєлов нагороджений орденом 

«За мужність» III ступеня (посмертно).  
 

   Зауважимо, що бійці АТО неодноразово вимагали покарати винних у 

Іловайській трагедії. 

    Бої під Іловайськом стали знаковим моментом війни на сході України – ЗСУ 

втратили ініціативу на Донбасі та перейшли від атаки до оборони. Чисельні 

втрати спонукали українське керівництво до укладення Мінського перемир'я в 

рамках контактної групи Україна–Росія–ОБСЄ із залученням представників 

російських бойовиків.  

    Приголомшливі героїзм та самопожертва українських воїнів, які зупинили 

російський наступ і здобули в бою докази російського вторгнення та полонених 

російських солдатів, не повинні залишитися забутими й не мають повторитися 

знову.  
       Спасибі вам, хлопці, і вічна пам'ять тим, хто не здався й боровся до кінця, тим, 

хто в полоні. І тим, хто вийшов із бою і продовжує захищати Україну… 
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 Зіненко Р.А. Іловайський щоденник [Текст] / Р.А. Зіненко. – 

Харків: Фоліо, 2018. – 282 с.: іл. 

«Іловайський щоденник» Романа Зіненка – чесна і відверта 
книжка, написана безпосереднім учасником подій, бійцем 

добровольчого батальйону «Дніпро –1», який пройшов 

«Іловайський котел» від початку до кінця. Розповідь про 
маловідомі події в оточеному Іловайську та вихід бійців 

«кривавим коридором» , а численні фотографії дають можливість 
краще уявити описані події. 

 

  Положій Є. Іловайськ: розповіді про справжніх людей 

[Текст] / Є. Положій .  – Харків: Фоліо, 2016. – 378 с. 

     Книга про мужність, неймовірний героїзм і людяність 

українських солдат і офіцерів, бійців добровольчих батальйонів,  
батальйонів тероборони, всіх, хто опинився в кінці серпня 2014 р. 

в «Іловайському котлі», що став найбільшою поразкою 
української армії в ході війни на сході.  

      Автор почув історії близько сотні учасників Іловайської 

трагедії, книга побудована на реальних подіях.   

 

 Положій Є. П’ять секунд, п’ять днів [Текст] : роман / Є. 

Положій .  – Київ: Нора-Друк, 2016. – 176 с. 

       П’ять секунд, п’ять днів, п’ять років, вічність – такий часовий 

алгоритм нового роману Євгена Положія.  Головний герой  тяжко 

поранений, у складі групи з тринадцяти бійців, намагається 
вижити в безнадійній ситуації. Після піврічного лікування, восьми 

операцій, емоційно виснажений, він приймає рішення, що вже 
зробив свою справу і прийшов час відпочити, але… боротьба 

триває. 
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