Мешканці Конотопа, які загинули на сході України, захищаючи Батьківщину
Бірюков Євген Андрійович

Дата та місце народження: 5 серпня 1980 р., м. Бориспіль, Київська область.
Дата та місце загибелі: 22 липня 2015 р. (смерть від поранень).
Звання: Молодший сержант міліції.
Посада: Міліціонер.
Підрозділ: батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Гарпун» ГУМВС України в
Київській області.
Обставини загибелі: 22 липня 2015 р., повертаючись з бойового завдання, внаслідок підриву на
«розтяжці» дістав осколкове поранення у скроню поблизу блокпосту «Шахта», між містами Авдіївка
та Ясинувата (Донецька область). Не приходячи до свідомості, помер о 03.15 у Дніпропетровський
лікарні.
Місце поховання: кладовище по вул. Б. Хмельницького м. Конотоп, Сумська область.
Указом Президента України № 546/2015 від 15 вересня 2015 року "За мужність, самовідданість і
високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності
України, вірність військовій присязі" нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Почесний громадянин м. Конотоп.

Ваховський Андрій Миколайович

Дата та місце народження: 30 вересня 1979 р., с. Шарівка, Валківський район, Харківська область.
Дата та місце загибелі: 29 серпня 2014 р., с. Червоносільське, Амвросіївський район, Донецька
область.
Звання: сержант резерву.
Посада: старший кулеметник (БТР).
Підрозділ: батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас».
Місце поховання: кладовище у с. Шарівка Валківського району на Харківщині.
Указом Президента України № 365/2015 від 28 червня 2015 року "За особисту мужність і високий
професіоналізм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України,
вірність військовій присязі" нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Почесний громадин Конотопа.

Козлов Михайло Олександрович
Дата народження: 19 квітня 1980 року.
Дата і місце загибелі: 19 листопада 2016 року.
Звання: старший сержант, був призваний на військову службу по мобілізації
Підрозділ: 58 ОМПБр
Обставини загибелі: 07 листопада 2017р , виконуючи бойове завдання в зоні проведення
антитерористичної операції, вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину загинув.
Місце поховання: на міському кладовищі по вул. Вирівській.
Приймав безпосередню участь в АТО 22.08.2015 року по 22.10.2016року. Мав статус учасника
бойових дій, посвідчення УБД.

Кривич Андрій Андрійович

Дата та місце народження: 24 січня 1999 року в м. Конотоп.
Дата і місце загибелі: 27 березня 2018 року на Світлодарській дузі.
Звання: рядовий.
Посада: стрілець-розвідник
Підрозділ: боєць-доброволець тактичної групи «Сапсан» ДУК «Правий Сектор».
Обставини загибелі: загинув від поранення в голову кулею снайпера на спостережному посту в зоні
бойових дій на Світлодарській дузі в с. Зайцеве Бахмутського району Донецької області.
Місце поховання: Вирівське кладовище м. Конотоп.

Малофеєнко Валерій Олексійович
Дата і місце народження: 01 квітня 1977 року в м. Конотоп.
Дата загибелі: 29 березня 2016 року
Звання: солдат, призваний на військову службу під час мобілізації
Підрозділ: БСП «Донбас» НГУ.

Обставини смерті: на фронті, у бою зазнав поранення, після чого здоров'я бійця значно погіршилося.
перебуваючи у відпустці, Помер того дня, коли вже мав повертатися до військової частини.
Місце поховання: міське кладовище по вул. Паризької комуни.

Ничвидюк Валентин Миколайович

Дата народження: 02 вересня 1989 року на Чернігівщині.
Дата та місце загибелі: 08 листопада 2017 року в районі села Кримське Луганської області.
Звання: ст. лейтенант.
Посада: командир взводу першої роти.
Підрозділ: 15 окремий мотопіхотний батальйон «Суми» 58-ї бригади ЗСУ.
Обставини загибелі: загинув під обстрілом, поблизу селища Кримське на Луганщині, закривши тілом
свого побратима.
Місце поховання: кладовище в мікрорайоні Житломасив у м. Конотоп.
Посмертно нагороджений орденом «За мужність» 3 ступеня, йому присвоєно звання «Почесний
громадянин міста».
На території СШ №2 йому відкрита меморіальна дошка.

Орел Юрій Анатолійович

Дата і місце народження: 17 березня 1983 року в м. Конотоп.
Дата та місце загибелі: 09 березня 2016 року
Звання: старший лейтенант, призваний на військову службу під час мобілізації.
Посада: командир роти
Підрозділ: 58 ОМПБр
Обставини загибелі: загинув під час несення служби в районі м. Красногорівка, Мар'їнський район,
Донецька область. Йдуть судові засідання по факту причини та обставин смерті
Місце та дата поховання: 22 квітня 2016 на міському кладовищі по вул. Б. Хмельницького.

Півень Олександр Сергійович

Дата народження: 03 жовтня 1987 року в м. Конотоп.
Дата та місце загибелі: в районі м. Авдіївка Донецької області 08 травня 2016 року.
Звання: старший солдат, призваний на військову службу під час мобілізації,
Посада: начальник електростанції першого інженерно-саперного відділення інженерно-саперного
взводу

Підрозділ: 55 ОАБр
Обставини загибелі: смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби. Загинув поблизу
міста Авдіївка, підірвавшись на фугасі під час проведення інженерних розвідувальних робіт на
взводному опорному пункті щодо облаштування блокпосту.
Місце та дата поховання: 11 травня 2016 року на міському кладовищі по вул. Б. Хмельницького.
Нагороджений державною нагородою України орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). На
честь героя встановлено меморіальну дошку на будівлі ЗОШ №13 м. Конотоп

Сусло Михайло Миколайович

Дата та місце народження: 15 червня 1991 р., м. Конотоп, Сумська область.
Дата та місце загибелі: 26 березня 2015 р. (помер від поранень).
Підрозділ: Добровольчий батальйон "ОУН".
Звання: рядовий
Посада: розвідник
Обставини загибелі: 25 березня 2015 р. поблизу селища Піски (Ясинуватський район) під час розвідки
в районі аеропорту Донецька Михайло просунувся вперед та під обстрілами російських збройних
формувань дістав два кульових поранення в руку, була перебита нога. Витягнути воїна з поля бою
через обстріли вдалося лише з третьої спроби в темряві. На ранок 26 березня 2015 р. він помер у
лікарні ймовірно від втрати крові.
Місце поховання: м. Конотоп, кладовище по вулиці Паризької комуни .
На честь Михайла названа одна з вулиць міста Конотоп.
Нагороджений медаллю УПЦ КП «За жертовність і любов до України» (посмертно).

Нагороджений відзнакою Всеукраїнської громадської організації «Спілка ветеранів та працівників
силових структур України «ЗВИТЯГА» "Орденом "За заслуги" (посмертно).
Нагороджений орденом "Лицарський хрест ОУН" (посмертно).
Нагороджений орденом "Лицарський хрест України" (посмертно).
31 березня 2016 рішенням 9-ї сесії Конотопської міської ради VII скликання присвоєне звання
«Почесний громадянин міста Конотопа» (посмертно).
Нагороджений грамотою Сумської обласної Ради (посмертно)

