
 
МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ  

Н А К А З  
18.09.2014 р.                            м. Київ     № 661 
 
 
Про виплату академічних стипендій 
Президента України, імені героїв 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 
років, імені М.С.Грушевського та імені 
П.С.Нахімова за результатами 
екзаменаційних сесій 2013–2014 
навчального року 

 
 
 
Відповідно до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року 

№ 1153/2008 “Про Положення про проходження громадянами України 
військової служби у Збройних Силах України”, постанов Кабінету Міністрів 
України від 15 червня 2000 року № 975 “Про заснування стипендій імені 
героїв Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років для слухачів і курсантів 
вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони та військових 
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”, від 25 грудня 2002 року 
№ 1974 “Про заснування стипендії імені П.С.Нахімова”, від 22 лютого 
2006 року № 209 “Про академічну стипендію імені М.С.Грушевського для 
студентів та аспірантів вищих навчальних закладів”, за відмінне навчання, 
особливі успіхи в науковій діяльності, зразкову військову дисципліну та за 
результатами екзаменаційних сесій 2013–2014 навчального року  
 
 
НАКАЗУЮ: 

 
 
1. Виплачувати академічну стипендію Президента України курсантам, 

слухачам і ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових 
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів:  

 
 
ад’юнкту другого року навчання науково-методичного центру 

організації наукової та науково-технічної діяльності Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ) 
підполковнику Войтку Олександру Володимировичу; 
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слухачу другого курсу факультету підготовки військових лікарів 
Української військово-медичної академії (м. Київ) лейтенанту медичної 
служби Генадніковій Інні Наумівні; 

слухачу третього курсу першого факультету Воєнно-дипломатичної 
академії імені Євгенія Березняка (м. Київ) майору Кучинському Олександру 
Леонідовичу; 

слухачу другого курсу факультету підготовки військових лікарів 
Української військово-медичної академії (м. Київ) лейтенанту медичної 
служби Остапчук Катерині Валеріївні; 

ад’юнкту другого року навчання науково-організаційного відділу 
Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) 
майору Юнді Валерію Анатолійовичу; 

курсанту четвертого курсу факультету підготовки спеціалістів із 
забезпечення військ Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного (м. Львів) солдату Безсмертній Олександрі Володимирівні; 

курсанту п’ятого курсу факультету радіотехнічних військ 
протиповітряної оборони Харківського університету Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба солдату Бурцевій Вікторії Валеріївні; 

курсанту п’ятого курсу факультету інформаційних технологій в 
системах управління Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації Державного університету телекомунікацій (м. Київ) старшому 
солдату Грибенку Роману Васильовичу; 

командиру навчальної групи четвертого курсу факультету 
високомобільних десантних військ та розвідки Військової академії (м. Одеса) 
молодшому сержанту Добушу Дмитру Миколайовичу; 

курсанту п’ятого курсу факультету телекомунікаційних систем та 
мереж Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного 
університету телекомунікацій (м. Київ) старшому солдату Долженку Денису 
Олександровичу; 

курсанту четвертого курсу факультету радіоелектронної розвідки та 
радіоелектронної боротьби Житомирського військового інституту імені 
С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій старшому солдату 
Дуброву Максиму Вікторовичу; 

командиру відділення четвертого курсу факультету інженерних військ 
та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) молодшому 
сержанту Козику Ігорю Костянтиновичу; 

командиру відділення четвертого курсу факультету військової 
підготовки Національного технічного університету “Харківський 
політехнічний інститут” сержанту Крупичу Сергію Вікторовичу; 

курсанту четвертого курсу інженерно-авіаційного факультету 
Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба старшому 
солдату Кудрявцевій Аллі Петрівні; 
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курсанту четвертого курсу факультету бойового застосування військ 
Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) 
солдату Покотилу Богдану Олександровичу; 

курсанту четвертого курсу факультету ракетних військ і артилерії 
Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) 
солдату Сергієнку Олександру Адамовичу; 

курсанту третього курсу факультету протиповітряної оборони 
Сухопутних військ Харківського університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба солдату Сичу Степану Вікторовичу; 

курсанту п’ятого курсу військового гуманітарно-лінгвістичного 
факультету Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка солдату Степанюк Олені Вікторівні. 

 
 
2. Виплачувати академічні стипендії імені героїв Великої Вітчизняної 

війни 1941–1945 років курсантам і слухачам вищих військових навчальних 
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів: 

 
 
імені Героя Радянського Союзу генерала армії Ватутіна Миколи 

Федоровича: 
 
 
курсанту четвертого курсу військового факультету фінансів і права 

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка солдату Боднару Віктору Володимировичу; 

курсанту п’ятого курсу факультету геоінформаційних і космічних 
систем Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова 
Державного університету телекомунікацій солдату Косікову Валерію 
Сергійовичу; 

курсанту третього курсу факультету радіотехнічних військ 
протиповітряної оборони Харківського університету Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба солдату Матвійчуку Михайлу Андрійовичу; 

курсанту п’ятого курсу факультету інформаційних технологій в 
системах управління Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації Державного університету телекомунікацій (м. Київ) солдату 
Петрову Євгенію Сергійовичу; 

курсанту п’ятого курсу військово-юридичного факультету 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) 
солдату Полажинець Світлані Василівні; 

командиру відділення третього курсу факультету підготовки 
спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Військової академії 
(м. Одеса) молодшому сержанту Стесі Павлу Юрійовичу; 
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курсанту п’ятого курсу військового гуманітарно-лінгвістичного 
факультету Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка солдату Татаренко Катерині Віталіївні; 

курсанту п’ятого курсу факультету військової підготовки 
Національного технічного університету “Харківський політехнічний 
інститут” солдату Шульзі Максиму Івановичу; 

 
 
імені двічі Героя Радянського Союзу маршала Радянського Союзу 

Москаленка Кирила Семеновича: 
 
 
курсанту четвертого курсу факультету інформаційних технологій в 

системах управління Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації Державного університету телекомунікацій (м. Київ) старшому 
солдату Гальчинському Сергію Анатолійовичу; 

курсанту третього курсу факультету бойового забезпечення військ 
Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) 
солдату Морозу Андрію Миколайовичу; 

 
 
імені тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації Кожедуба Івана 

Микитовича: 
 
 
курсанту третього курсу інженерно-авіаційного факультету 

Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба солдату 
Висоцькій Марії Тадеївні; 

курсанту третього курсу факультету радіотехнічних військ 
протиповітряної оборони Харківського університету Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба солдату Карлову Антону Дмитровичу; 

 
 
імені двічі Героя Радянського Союзу маршала бронетанкових військ 

Рибалка Павла Семеновича – слухачу другого курсу інституту оперативного 
забезпечення та логістики Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського (м. Київ) майору Пипчаку Ігорю Михайловичу; 

 
 
імені маршала інженерних військ Харченка Віктора Кіндратовича – 

командиру навчальної групи четвертого курсу факультету інженерних військ 
та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) молодшому 
сержанту Морозу Володимиру Олександровичу; 
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імені двічі Героя Радянського Союзу генерала армії Черняховського 
Івана Даниловича – слухачу другого курсу командно-штабного інституту 
застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського (м. Київ) майору Тітенку Дмитру Анатолійовичу; 

 
 
імені двічі Героя Радянського Союзу генерал-полковника авіації 

Лавриненкова Володимира Дмитровича: 
 
 
командиру навчальної групи другого курсу льотного факультету 

Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба молодшому 
сержанту Жеруну Костянтину Олеговичу; 

командиру відділення четвертого курсу факультету геоінформаційних і 
космічних систем Житомирського військового інституту імені 
С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій сержанту Савчуку 
Віталію Олександровичу; 

курсанту другого курсу інженерно-авіаційного факультету 
Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба солдату 
Семенцу Валерію Валерійовичу; 

курсанту п’ятого курсу військового гуманітарно-лінгвістичного 
факультету Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка солдату Філіпчук Тетяні Володимирівні; 

 
 
імені Героя Радянського Союзу генерал-лейтенанта Кашуби 

Володимира Несторовича – курсанту четвертого курсу факультету 
високомобільних десантних військ та розвідки Військової академії (м. Одеса) 
солдату Даниленку Олексію Юрійовичу; 

 
 
імені Героя Радянського Союзу майора Бабака Івана Ілліча: 
 
 
курсанту четвертого курсу факультету телекомунікаційних систем та 

мереж Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного 
університету телекомунікацій (м. Київ) солдату Романенко Марії Михайлівні; 

командиру відділення другого курсу факультету зенітних ракетних 
військ Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 
сержанту Сідорову Дмитру Олександровичу; 

 
 
імені Героя Радянського Союзу майора Замули Михайла Гавриловича – 

курсанту другого курсу факультету зенітних ракетних військ Харківського 
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університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба солдату Шапару Богдану 
Миколайовичу; 

 
 
імені Героя Радянського Союзу капітана Туркенича Івана 

Васильовича – курсанту четвертого курсу факультету геоінформаційних і 
космічних систем Житомирського військового інституту імені 
С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій старшому солдату 
Котюбіну Володимиру Юрійовичу; 

 
 
імені Героя України генерал-майора Березняка Євгена Степановича 

(майора Вихора) – слухачу третього курсу першого факультету Воєнно-
дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (м. Київ) майору Янсонсу 
Янісу Валерійовичу; 

 
 
імені Героя Радянського Союзу лейтенанта Стрільця Пилипа 

Євдокимовича – курсанту п’ятого курсу факультету захисту інформації 
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного 
університету телекомунікацій (м. Київ) солдату Семенюк Ользі Валеріївні. 

 
 
3. Виплачувати академічну стипендію імені М.С.Грушевського 

курсантам військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів: 
 
 
курсанту п’ятого курсу факультету телекомунікаційних систем та 

мереж Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного 
університету телекомунікацій (м. Київ) солдату Голубєву Федору 
Романовичу; 

курсанту п’ятого курсу військового гуманітарно-лінгвістичного 
факультету Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка солдату Мацюку Віктору Сергійовичу. 

 
 
4. Академічну стипендію імені П.С.Нахімова за результатами 

екзаменаційних сесій 2013–2014 навчального року не виплачувати у зв’язку з 
відсутністю відповідних кандидатів на її призначення серед курсантів 
факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії. 

 
 
5. Академічні стипендії Президента України, імені героїв Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 років, імені М.С.Грушевського виплачувати 
курсантам, слухачам і ад’юнктам у порядку та розмірах, передбачених 
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Інструкцією про порядок відбору кандидатів та виплати академічних 
(соціальних) стипендій курсантам, слухачам і ад’юнктам вищих військових 
навчальних закладів Збройних Сил України та військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженою наказом Міністра 
оборони України від 11 лютого 2008 року № 40, зареєстрованою в 
Міністерстві юстиції України 25 лютого 2008 року за № 148/14839 (зі 
змінами). 

 
 
6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 
 

Міністр оборони України 
генерал-полковник                                                                           В.В.ГЕЛЕТЕЙ 


