
Бакланова Алєся Олександрівна (Мала)

Дата і місце народження: 11.01.1999 року у селі Караван-Солодкий Марківського району 
Луганської області. Мешкала у Харкові.
Звання: солдат
Посада: стрілець 1-го механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади.
Дата і місце загибелі: 10 жовтня 2018 року в районі шахти Бутівка внаслідок 
множинних осколкових поранень, яких вона зазнала під час обстрілу наших позицій з 
протитанкових гранатометів.
Місце поховання: 14 жовтня у рідному селі. У неї залишилися батьки та брат.

Бойова та цілеспрямована дівчина, Алєся чудово розуміла, що таке війна, вона ще 
у школі очолила волонтерський рух з плетіння маскувальних сіток для фронту. 
Згодом навчалась у Старобільському коледжі Луганського національного аграрного 
університету, але у 18 років перевелася на заочну форму навчання та підписала із ЗСУ 
контракт.

«Була тиша, нічого не віщувало біди. Ми раз на кілька хвилин переглядаємо позиції 
з бійниці. Було вже майже вісім годин [вечора], і вона вилізла в бійничку, подивилася 
в прилад нічного бачення. За словами мого зама, який був її напарником, коли він 
зайшов подивитися, де вона, то побачив, що Леся лежить. Спочатку подумав, що, може, 
свідомість втратила, але потім виявилося, що ні. Я не думаю, що це був снайпер. Я бачив 
фото… Снайпер навряд чи стріляє чергою, - розповідає побратим Олесі В’ячеслав. Він 
додав, що дівчина служила в піхоті, була «дуже бойовою».

«Їй, коли сказали, може ти будеш з дівчатками в тилу на зв’язку сидіти або ще щось, 
вона відповіла: «Ні, ні, я хочу воювати», – продовжує побатим Олесі. Її часто кликали 
«Леська», а ще захисниця «була на пацана схожа», робила коротку зачіску.

У день загибелі Олеся підписала рапорт, щоб поїхати на сесію у навчальний заклад.

Інформація з вільних джерел Інтернет



01. Похорон Алєсі
02. Могила Алєсі
03. Куточок пам’яті в школі, 
де навчалася Алєся.
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