
ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНА ОСВІТА  
ЖИТОМИРЩИНИ 

КНИГА ПА’МЯТІ 
ПОЛЕГЛИХ  

ЗА УКРАЇНУ 



ГОЛОВИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ НЕРУДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



 
Рудого  Віталія  Валентиновича 

 

Обставини загибелі: десантники на двох БТРах супроводжували три 
вантажівки ГАЗ-66, що везли міномети, воду і продукти на блокпости. О 12:30 
на мосту біля дамби на околиці села Маячка (на той час Октябрське) 
Слов'янського району, що за 20 км від Краматорська, військова колона 
потрапила у засідку терористів. Внаслідок годинного бою Віталій загинув. 
Нагороди та відзнаки:    Указом   Президента   України  № 599/2014 від  19  липня  
2014 р.,      «За   особисту   мужність   і  героїзм,   виявлені   у   захисті    
державного   суверенітету   та територіальної цілісності України», нагороджений  
орденом   «За мужність» III ступеня (посмертно). 
Місце поховання: смт Головине, Черняхівський район, Житомирська область. 

Дата та місце народження: 31.08.1984 р., смт 
Головине. . 
Сімейний стан: залишилися дружина, син. 
Підрозділ (звання, посада): сержант, командир 
відділення аеромобільно-десантного взводу 4-ї 
аеромобільно-десантної роти 2-го аеромобільно-
десантного батальйону 95-ї окремої аеромобільної 
бригади. . 
Дата загибелі: 13.05.2014 р. 



Обставини    загибелі:    загинув у ДТП   на   автодорозі   
Старобільськ — Луганськ.        . 
Місце поховання: с. Свидя, Черняхівський район, Житомирська 
область. . 
 

Павлюка Олександра Михайловича 
 

Дата народження: 19.03.1984 р. . 
Сімейний стан: залишилися дружина, донька. 
Підрозділ      (звання,       посада):    26-а    окрема 
артилерійська бригада, солдат, водій, майстер. 
Дата загибелі: 02.11.2014 р.           . 

 
 



Обставини   загибелі: загинув 13 серпня 2014 р. під час наступу частин 
супротивника здовж російсько-українського кордону та артилерійського 
обстрілу, що супроводжував його.    1 
Нагороди    та    відзнаки:   Указом     Президента     України   №    270/2015     
від   15.05.2015  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).                     1 
Місце поховання: с. Нова Ушиця, Коростенський район. 

Даманського Яна Юрійовича 

Дата народження: 18.05.1991 р.       . 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада): 30-а окрема 
механізована бригада, солдат, водій. 
Дата загибелі: 13.08.2014 р.             .  
 



Євпака Юрія Володимировича 

Дата народження: 18.02.1977 р. 
Сімейний стан: залишилися дружина, дочка, син. 
Підрозділ  (звання, посада):   30-а  окрема  механізована 
бригада, сержант. 
Дата загибелі: 13.08.2014 р.  
 

Обставини  загибелі:  зник   безвісти   в   ніч   на  13   серпня   під   час   боїв  у  селі 
Степанівка.     Тіло      загиблого     знайдено     пошуковцями     Місії      «Евакуація-
200»     («Чорний тюльпан»)      у     машині     «Нива»     командира    30-ї    окремої 
механізованої бригади разом з старшим солдатом Сахнюком Б.П.  
Нагороди та відзнаки: Указом   Президента  України  №  553/2015  від  22.09.2015   
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). 
Місце поховання: с.Велика Горбаша, Черняхівський район, Житомирська область. 



Боженка  Віктора  Леонідовича 

Дата      і      місце     народження:     09.05.1990 р., 
с. Сліпчиці Черняхівського району Житомирської 
області. 
Сімейний стан: залишилися дружина, дочка, син. 
Підрозділ,    частина    (звання,     посада):     був 
призваний до служби у військову частину А4044. 
Дата загибелі: 22.09.2022 р.   
 

Обставини  загибелі:  загинув  воїн 22 вересня 2022 року  під      
час    виконання     бойового     завдання     в     районі 
населеного пункту Весела Долина Донецької області. 
Місце поховання: с. Сліпчиці. 



БЕРДИЧІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Гадіулліна Сергія Федоровича 

Дата народження: 06.06.1986 р. 
Сімейний стан: залишилися дружина, двоє дітей. 
Підрозділ    (звання, посада):     солдат,     розвідник   59-ї 
окремої мотопіхотної бригади. 
Дата загибелі: 15.11.2015 р. 

 

Обставини загибелі: загинув в районі опорного пункту, розташованого на 
північ від міста Золоте (Попаснянський район Луганської область), 
підірвавшись на радіокерованому фугасі.  
Нагороди та відзнаки:  Указом Президента  України  № 345/2016  від  22  
серпня 2016 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).          . 
Місце поховання: м. Бердичів, Житомирська область. 



Дата народження: 02.02.1982 р.  
Сімейний стан:  залишилися дружина, троє неповнолітніх 
дітей.  
Підрозділ (звання, посада): батальйон патрульної служби 
міліції особливого призначення «Шахтарськ», 
доброволець. 
Дата загибелі:  02.08.2014 р.  

 

Старікова Євгена Андрійовича  

Обставини загибелі: 5 вересня 2014 року батальйоном «Шахтарськ» 
ліквідована диверсійна група терористів у місті Докучаєвську, Євген зазнав 
смертельного поранення в голову, коли намагався витягти пораненого 
товариша з поля бою. 
Нагороди та відзнаки: Указом Президента України № 873/2014 від 14 
листопада 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). 
Місце поховання: м. Бердичів. 



Дата народження: 10.09.1976 р.  
Сімейний стан: залишилися дружина та двоє 
неповнолітніх  дітей.  
Підрозділ  (звання,   посада):  15-й  окремий   
гірсько-піхотний батальйон, головний сержант 
взводу. 
Дата загибелі: 06.08.2014р. 
 

Реготуна Олега Петровича 

Обставини загибелі: загинув у бою за аеропорт Луганська. 
Нагороди та відзнаки:  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). 
Місце поховання: с. Підгороднє Бердичівського району. 



Сідлецького Сергія Юрійовича 

Дата народження: 05.11.1983 р. 
Сімейний стан: залишилися дружина та маленький син.  
Підрозділ (звання, посада): старший навідник 
аеромобільно-десантного відділення аеромобільно-
десантного взводу 4-ї аеромобільно-десантної роти 2-го 
аеромобільно-десантного батальйону 95-ої 
Житомирської аеромобільної бригади, молодший 
сержант. 
Дата загибелі: 05.10.2014 р. 

Обставини загибелі: колона розвідувальної групи потрапила у вогневу засідку 
російсько-терористичних угрупувань. У ході бою, молодший сержант 
Сідлецький, який знаходився в головній машині, загинув внаслідок влучання 
двох снарядів з ручного протитанкового гранатомету в бронетранспортер. 
Нагороди та відзнаки:   Указом  Президента  України   №  144/2015  від   14   
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). 
Місце поховання: с. Дмитрівка Бердичівського району. 



Панасюка Юрія Володимировича 

Дата  народження: 24.02.1984 р. 
Сімейний стан: залишилися дружина та маленька 
донька.  
Підрозділ (звання, посада): 10-й окремий 
мотопіхотний батальйон (30-а окрема механізована 
бригада), старший сержант, стрілець. 
Дата загибелі: 09.02.2015 р. 

 
Обставини    загибелі:    загинув     від    залпу    ракетної    установки    «Град»   
під   селищем   Гранітне,   поблизу   Волновахи. 
Нагороди та відзнаки: Указом Президента України № 23/2017 від  3  лютого 
2017 року,   «За  особисту  мужність,  виявлену  у  захисті  державного  
суверенітету  та територіальної цілісності України, самовіддане виконання 
військового обов’язку», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
(посмертно), Указом Президента України №480/2015 «за особисту мужність і 
самовідданість, виявлені у захисті  державного  суверенітету  та  
територіальної  цілісності України, вірність військовій присязі», 
нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни». 
Місце поховання: с. Гальчин Бердичівського  району. 



Дата народження: 29.11.1971 р. 
Сімейний стан: залишилися дружина та троє дітей.  
Підрозділ (звання, посада): 26-та окрема 
артилерійська бригада, сержант. 
Дата загибелі: 13.05.2014 р. 

Верещака Віктора Олександровича 

Обставини загибелі: загинув біля села Рівне Херсонської області - 
під час навчань.  В ході переміщення з позиції на позицію сталася 
пожежа та вибух в одній із самохідних артилерійських установок 
(САУ). Артилеристи знаходились на позиціях з метою посилення 
охорони південного державного кордону. 
Нагороди та відзнаки: наказом МО України №243 від 22.05.2014р. 
нагороджений відзнакою «Знак пошани» (посмертно). 
Місце поховання: с. Никонівка Бердичівського району. 



ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ №4   
М. БЕРДИЧЕВА 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Обставини загибелі: загинув 9 січня 2016 р. поблизу селища Зайцеве під 
Горлівкою (Донецька область) від чисельних осколкових поранень внаслідок 
гранатометного обстрілу.                 . 
Нагороди та відзнаки: Указом Президента України № 23/2017 від   3  лютого  
2017 року,  «За особисту мужність, виявлену у захисті державного 
суверенітету та територіальної   цілісності   України,   самовіддане  
виконання  військового обов’язку», нагороджений орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно).             . 
Місце поховання: с. Бейзимівка, Чуднівський район, Житомирська область. 

Мельничука Федора Вікторовича  

  

Дата народження: 27.04.1994 р. 
Сімейний   стан:  залишилися  дружина та двоє  дітей. 
Підрозділ (звання, посада): 42-й  окремий  
мотопіхотний  батальйон (57-а окрема      мотопіхотна   
бригада)  сержант,  оператор.               . 
Дата загибелі: 09.01.2016 р.           . 
 



  

Обставини загибелі: загинув у бою на опорному  пункті  «Валера»   (висота 
307,5) поблизу села Санжарівка (Донецька область) в  районі   Дебальцеве.  
Нагороди та відзнаки: Указом  Президента   України    №  473/2015  від   13  
серпня  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). 
Місце поховання:   смт.   Гришківці,   Бердичівський   район. 

Венгера Олександра Анатолійовича 

 
Дата та місце народження: 09.01.1969 р., м. Бердичів. 
Сімейний стан: залишилися дружина, двоє синів, внук 
та внучка.          . 

Підрозділ (звання, посада): 54-й окремий 
розвідувальний батальйон, старшина, розвідник-
снайпер. . 
Дата загибелі: 25.01.2015 р. 



  

Обставини загибелі: героїчно загинув 21 червня 2022 року від 
отриманих поранень під час бойових дій біля смт Воронове  
Сєвєродонецького району Луганської області.  
Місце  поховання:   с. Студениця    Глибочицької    ОТГ    
Коростишівського  району. 

Добровольського  Івана  Павловича  
 

Дата та місце народження: 20.01.1998 р.,  
м. Житомир. 
Сімейний стан:   неодружений. 
Підрозділ,             частина                ( звання,      
посада):               перше             протитанкове                                  
відділення          протитанкового         взводу              
2-го               батальйону                 особливого     
призначення   військової   частини   А3018,       
старший       кулеметник. 
Дата загибелі: 21.06.2022 р. 



  

Обставини загибелі: загинув   від   вибухової   травми 22 
квітня під час виконання бойового   завдання   поблизу  
населеного пункту Курулька (Харківська область).  
Місце  поховання: смт Гришківці Бердичівського району 
Житомирської області.               1  
 

Ільченка Дмитра Миколайовича  
 

Дата   та   місце народження: 19.04.1994 р., 
смт Гришківці. 
Сімейний    стан:  залишилися   дружина  та 
донька. 
Підрозділ     (звання,    посада):   десантно- 
штурмове      відділення       95-тої      окремої 
десантно-штурмової            бригади           ЗСУ, 
командир. 
Дата загибелі: 22.04.2022 р. 



ЖИТОМИРСЬКИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 

ЛІЦЕЙ 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



 
  

Обставини  загибелі:  загинув  у  районі  містечка  Красногорівка    Мар’їнського 
району  Донецької  області  від   розриву  ворожого  снаряду,  який  влучив у БТР. 
Нагороди та відзнаки: Указом Президента України №311/2015 від  04.06.2015 р. 
«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного 
суверенітету  та  територіальної  цілісності  України, вірність військовій присязі», 
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступенія (посмертно). 
Місце поховання: с. Городище, Черняхівський район, Житомирська область. 

Власюка Романа Васильовича 

Дата народження: 20.08.1989 р.  
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада): 51 окрема 
механізована бригада, солдат, старший водій. 
Дата загибелі: 01.08.2014 р. 



  
Обставини    загибелі:      помер  14   жовтня 2014 р.    у   військово-медичному 
клінічному   центрі    Південного   регіону   (м. Одеса)   від    важких   поранень, 
отриманих  в  бою  поблизу   Волнова́хи   Донецької  області   під   час   нападу 
проросійських сепаратистів  приблизно  о   4:30   ранку   22  травня 2014   року.  
Нагороди    та    відзнаки:    Указом     Президента    України    №311/2015   від 
04.06.2015 року, «За особисту мужність і високий професіоналізм,  виявлені   у 
захисті    державного    суверенітету    та    територіальної    цілісності  України, 
вірність    військовій    присязі»,    нагороджений    орденом  «За мужність»   ІІІ 
ступеня (посмертно). 
Місце поховання: с. Городище, Черняхівський район, Житомирська область. 
    

Рибака Михайла Володимировича 

 
Дата народження: 10.07.1994 р. 
Сімейний стан: неодружений.         . 
Підрозділ (звання, посада): 51 окрема механізована 
бригада, солдат. 
Дата загибелі: 14.10.2015 р. 



Обставини  загибелі:  Віталій  брав участь  в   бойових  діях  на Донбасі, а 
коли повернувся з передової – трагічно загинув  у 169-ому навчальному  
центрі   смт   Десна Чернігівської   області   під  час виконання службового 
обов’язку. . 
Місце поховання: м. Житомир. 

Ступака Віталія Вікторовича 

Дата народження: 27.01.1995 р.  
Сімейний стан: залишилися дружина, донька. 
Підрозділ (звання, посада): 53-а окрема 
механізована бригада, гранатометник. 
Дата загибелі: 05.10.2016 р. 



Обставини  загибелі: обірвалося життя воїна 8 
вересня 2022 року під час проведення  наступальних дій 
поблизу населеного пункту Рідне Ізюмського 
району  Харківської області внаслідок 
отримання  поранень несумісних з життям. 
Місце поховання:   с. Бабушки. 

Совсімова Сергія Миколайовича 

Дата    і    місце     народження:     26.12.2001   р. ,  
с. Бабушки   Чуднівського району Житомирської 
області. 
Підрозділ, частина (звання, посада): став на 
захист України у складі військової частини 
А0409 за контрактом, солдат. 
Дата загибелі: 08.09.2022 р. 



ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД 

«НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Обставини загибелі:  був  поранений, виконуючи бойове завдання поблизу  
смт     Луганське      в      районі      Дебальцеве.     Санітарна      машина,    яка  
транспортувала його до лікарні, потрапила  під  обстріл  і   Андрій  загинув.  
Нагороди  та   відзнаки:   Указом   Президента   України   № 553/2015  від  22 
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).    
Місце     поховання:     м.  Новоград-Волинський,      Житомирська     область. 

Кулініча Андрія Григоровича 

Дата та місце народження: 03.10.1992 р., м. Новоград – 
Волинський. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада): 30-а окрема механізована 
бригада, кулеметник.  
Дата загибелі: 18.02.2015 р. 



Обставини загибелі: загинув під селом Степанівка (Шахтарський район) в 
районі висоти Савур-Могила. БМП підірвалась на міні й згоріла. Вояків, що 
сиділи на броні, порозкидало вибухом. Колону військових сильно обстріляли, 
і вона відступила.               . 
Нагороди   та   відзнаки:   Указом     Президента     України     №   553/2015 від 
22.09.2015 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). . 
Місце поховання: с. Сусли, передмістя Новоград-Волинського. 

Дата та місце народження: 23.08.1975 р., Туркменія. 
Сімейний стан: залишилися дружина, двоє синів. 
Підрозділ (звання, посада): 30-а окрема 
механізована бригада, командир танка, заступник 
командира взводу-командир бойової машини, 
командир бойової машини-командир відділення.  
Дата загибелі: 28.07.2014 р. 

Камбарова Акі-Леоніда Анатолійовича 



Обставини загибелі:  загинув 24 квітня 2022 року поблизу міста 
Ізюм Харківської області, захищаючи Україну від навали російського 
ворога.    1 
Нагороди   та   відзнаки:   Грамота  пошани  та  скорботи. 
Місце поховання: с. Тупальці  Новоград-Волинського району. 

Дата      та     місце  народження:    13.06.2002 р., 
с. Тупальці  Новоград-Волинського  району. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада): проходив службу у 
95 ОДШБр (м. Житомир), старший навідник 5 
самохідного артилерійського взводу 3 
самохідної артилерійської батареї самохідного 
артилерійського дивізіону бригадної 
артилерійської групи в/ч А 0281, старший 
солдат. 
Дата загибелі: 24.04.2022 р. 

Колодяжного Олега Сергійовича 



Обставини загибелі:  у тяжкому бою поблизу м. Бахмут, що на 
Донеччині, Олександр отримав тяжкі поранення, був 
госпіталізований до Дніпропетровської обласної клінічної 
лікарні ім. І.І. Мечникова, але, нажаль, його організм не 
витримав надскладних поранень.   1 
Нагороди   та   відзнаки:   Грамота пошани та скорботи. 
Місце поховання: с. Теснівка  Новоград-Волинського району. 

Дата          та             місце          народження:   
09.03.2002  р.,  с.   Анастасівка      Новоград-
Волинського  району. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада): 30-а ОМБр., 
стрілець-санітар механізованого взводу. 
Дата загибелі: 14.06.2022 р. 

Конончука Олександра Павловича 



 

ДНЗ «ЦЕНТР СФЕРИ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ М. ЖИТОМИРА» 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Обставини загибелі: героїчне життя Захисника трагічно 
обірвалося від кривавих рук російських фашистів 7 червня 
2022 року в Ізюмському районі на Харківщині при виконанні 
бойового завдання.   1 

Нагороди      та     відзнаки:     Указом     Президента     України     
№   313/2022 від 05.05.2022 року «За особисту мужність і 
самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності України, вірність військовій 
присязі»,   нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.  
Місце поховання: с. Подолянці Чуднівського району. 

Дата          та          місце        народження:    10.09.2000  р.,  
с.   Подолянці Чуднівського району. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада): підписав контракт та 
пішов служити до 95 окремої десантно-штурмової 
бригади ЗСУ, солдат. 
Дата загибелі: 07.06.2022 р. 

Калінчука  Ярослава  Олександровича 



ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «ОЛЕВСЬКИЙ  

ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ» 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



  
Обставини загибелі: загинув 18 лютого під час виходу українських 
військ із Дебальцевого.                  . 
Нагороди та відзнаки: Указом  Президента  України  № 573/2015  від  10  
жовтня 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). 
Місце поховання: м. Олевськ, Житомирська область.       . 
 

Гайченю Миколу Борисовича 

Дата народження: 08.10.1978 р.  
Сімейний стан: залишилися дружина, син. 

Підрозділ (звання, посада): 30-а окрема 
механізована бригада, старший сержант, 
гранатометник.  
Дата загибелі: 18.02.2015 р. 



Обставини   загибелі:   при   в'їзді   в   Маринівку   БРДМ   обстріляли   проросійські 
незаконні    формування  зі  стрілецької  великокаліберної  зброї,  в  результаті чого 
Сергій отримав наскрізне уламкове поранення під праву ключицю,  але  залишився 
біля   важкопоранених   товаришів,  через    добу  був  вбитий  пострілом  в   голову 
проросійським екстремістом. 

Нагороди  та  відзнаки:   Указом   Президента  України  № 473/2015 від  13  серпня 
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). 
Місце поховання: с. Сущани, Олевський район, Житомирська область. 

Шепетька Сергія  Петровича 

Дата народження: 16.02.1986 р. 
Сімейний стан: залишилися дружина, син, дочка. 
Підрозділ (звання, посада): 30-а окрема 
механізована бригада, рядовий, стрілець. 
Дата загибелі: 09.08. 2014 р. 
 



Обставини   загибелі: загинув під м. Торець Донецької області 
27.02.2022 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. 
Нагороди та відзнаки:   Указом   Президента  України 
№ 105/2022 від 4 березня 2022 року,   «За особисту мужність і 
самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,   
нагороджений   орденом   «За мужність»   III ступеня (посмертно). 
Місце поховання: м. Олевськ  Житомирської області. 

Васильчука Богдана Віталійовича 

Дата   і   місце   народження: 15.06.2001 р., 
м. Олевськ. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ   (звання,  посада):   95   окрема 
десантно-штурмова бригада. 
Дата загибелі: 27.02.2022 р. 
 



Обставини   загибелі: загинув 31 серпня під час ворожого 
артилерійського обстрілу у населеному пункті Любомирівка 
Миколаївської області.        . 
Місце поховання: м. Сарни. 

Смика Дмитра Олександровича 

Дата   і   місце   народження: 2002 р. н., 
м. Сарни. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ   (звання,  посада):   старший 
солдат. 
Дата загибелі: 31.08.2022 р. 
 



БАРАНІВСЬКИЙ  
ПРОФЕСІЙНИЙ  

ЛІЦЕЙ 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



 

Обставини загибелі: біля  с. Степанівка   (Шахтарський  район,   Донецька 
область)  супроводжував  колону з технікою,   потрапив   під   мінометний 
обстріл. 
Нагороди  та  відзнаки:   Указом   Президента    України   №311/2015   від  
04.06.2015    року    «За    особисту    мужність   і  високий  професіоналізм, 
виявлені   у   захисті   суверенітету   та   територіальної  цілісності  України, 
вірність  військовій  присязі»,  нагороджений  орденом  «За   мужність»  ІІІ 
ступеня (посмертно). 
Місце поховання:    с. Берестівка,    Баранівський     район,    Житомирська 
область. 

Приймака Віталія Миколайовича 

Дата народження: 10.11.1977 р. 
Підрозділ        (звання,        посада):       30-а 
механізована бригада, солдат, кулеметник. 
Дата загибелі: 06.08.2014 р.  

 



 

Обставини   загибелі:     загинув    8     серпня     2014 р.    біля     с.   Маринівка   
(Шахтарський район, Донецька область).  Машина  «Урал», за  кермом  якого 
був Олександр,  потрапила  під    мінометний    обстріл  російських   збройних 
формувань.  
Нагороди та відзнаки: Указом  Президента  України  № 9/2016  від  16   січня 
2016 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). 
Місце поховання: с. Острожок, Баранівський район, Житомирська область . 

Коростинського Олександра  Віталійовича 

 

Дата народження: 13.07.1985 р. 
Сімейний стан: одружений. 
Підрозділ (звання, посада): 30-а механізована 
бригада, солдат, водій. 
Дата загибелі: 08.08.2014 р.  

 



ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД 

«ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ» 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



 

Обставини загибелі: на околиці с. Октябрське Донецької області під час руху колона 
десантників, яка супроводжувала розрахунки 82-мм мінометів та продовольство  на 
блокпости, близько 12:30 була обстріляна терористами щільним прицільним вогнем 
із заздалегідь підготовлених позицій  з  підствольних гранатометів та стрілецької 
зброї. . 
Нагороди та відзнаки: Указом  Президента  України  від  20.06.2014 р. «За  особисту 
мужність   та  героїзм,  виявлені  у  захисті  суверенітету  та  територіальної  цілісності 
України, вірність військовій присязі та незламність духу», нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).         . 
Місце поховання: с. Світин Житомирського району.   

Заброцького Вадима Йосиповича  

Дата і місце народження: 17.06.1979 р., м. Житомир. 
Сімейний стан: залишилися дружина, дві доньки. 
Підрозділ (звання, посада): заступник начальника 
штабу АЕБ 95-ої ОАБ Високомобільних десантних 
військ ЗСУ, майор (посмертно).    . 
Дата загибелі: 13.05.2014 р.           . 
 



 

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ М. ЖИТОМИРА 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Обставини загибелі:  загинув від осколкових поранень 
на Чернігівщині 14 квітня 2022 року.           . 

 
Місце поховання: м. Житомир.   

Абрамчука Дмитра Михайловича 

Дата     і    місце    народження:  23.06.2002 р., 
м. Житомир.       . 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ         (звання,        посада):    26  
окрема артилерійська бригада 
ім.       генерала-хорунжого   Романа   
Дашкевича. . 
Дата загибелі: 14.04.2022р.      . 
 



 

Обставини загибелі: загинув  під час бойових дій 4 квітня під 
Ізюмом Харківської області.      1 

 
Місце поховання: м. Житомир.   

Туза Іллю Олександровича 

Дата   і  місце  народження: 09.07.1996 р., 
 м. Житомир.            . 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ             (звання,                посада):         
13-й      окремий    десантно-штурмовий 
батальйон       ЗСУ       ім.   Героя       України   
полковника  Тараса Сенюка. 
Дата загибелі: 04.04.2022 р. 
 



 

Обставини загибелі: потрапив під артобстріл у Харківській 
області, виконуючи бойове завдання      1 

 
Місце поховання: м. Житомир.   

Шпиту Іллю Вікторовича 

Дата   і  місце  народження: 10.02.1997 р., 
м. Житомир.            . 
Сімейний стан: залишилася наречена. 
Підрозділ             (звання,                посада): 
доброволець. 
Дата загибелі: 05.10.2022 р. 
 



 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ №16  

м. КОРОСТЕНЯ 

(нині Державний навчальний 
заклад «Малинський 
професійний ліцей») 

 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Панасенка Василя Геннадійовича  

Дата і місце народження: 14.08.1983 р., с. Поліське, 
Коростенський  район.              . 
Сімейний стан: розлучений, залишилася донька. 
Підрозділ (звання, посада): 25-ий окремий 
мотопіхотний батальйон «Київська Русь» (54-а окрема 
механізована бригада), солдат.    . 
Дата загибелі: 19.12.2016 р. 

 

Обставини загибелі:   загинув 19 грудня 2016 року  на  «Світлодарській дузі»,   (село 
Калинівка , Бахмутський район, Донецька область) відбиваючи атаки  в  районі  між  
Луганським та окупованою Калинівкою.          .    
Нагороди  та  відзнаки:  Указом  Президента  України   від    29   грудня   2016   року 
№ 580/2016,  «За   особисту   мужність,   самовідданість  і   високий професіоналізм, 
виявлені у  захисті  державного  суверенітету  та  територіальної  цілісності  України, 
вірність   військовій  присязі»,   нагороджений  орденом   «За мужність»    III ступеня 
(посмертно),   медалями  «За жертовність і любов до України»  та  за  участь  в  боях 
«Світлодарська дуга».              . 
Місце поховання: м. Ірпінь, Київська область.   



ЖИТОМИРСЬКИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

(нині Державний навчальний 
заклад «Центр сфери 

обслуговування  
м. Житомир») 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Обставини загибелі:    загинув    під   час   виконання  бойового  завдання 
щодо      посилення     охорони      південного     державного кордону   біля     
села   Рівне,   Генічеський  район  Херсонської області. В ході переміщення   з   
позицій   на  позицію  сталася пожежа  та  вибух   в  одній  з самохідних 
артилерійських установок (СОУ).  . 
Нагороди    та    відзнаки:    Наказ     МО    України    №243    від    22.05.2014р. 
нагороджений відзнакою «Знак пошани» (посмертно). 
Місце   поховання:   с. Вируби,   Новоград-Волинський район,   Житомирська 
область. 

Котвіцького Володимира Вікторовича 

Дата народження:  20.07.1994 р.              . 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада): 2-ий дивізіон 26-ї 
Бердичівської артилерійської  бригади   8-го   
армійського корпусу Сухопутних військ  ЗС   України,  
старший   солдат, старший навідник гаубичного 
самохідно-артилерійського взводу. 
Дата загибелі: 13.05.2014 р. 



 

Обставини загибелі:  загинув разом  з   командиром    під    час   виконання        
бойового       завдання        біля        Донецького      аеропорту. 
Нагороди   та   відзнаки:   Указом    Президента   України   №282\2015    від 
23.05.2015р. «За   особисту   мужність  і  високий   професіоналізм, 
виявлені  у  захисті    суверенітету    та    територіальної    цілісності   
України,   вірність військовій присязі», нагороджений орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня. 
Місце   поховання:   смт  Миропіль,    Романівський   район,   Житомирська 
область. 
 

Атаманчука Олександра Олександровича  

Дата народження: 22.06.1990 р.   
Сімейний стан:  залишилася  (вагітна  на  той час) 
дружина. . 
Підрозділ (звання, посада): 13-ий батальйон 95-ї 
окремої     аеромобільної    бригади    Сухопутних 
військ Збройних Сил України, військовослужбовець  
за контрактом, старший солдат, стрілець-помічник 
гранатометника.     . 
Дата загибелі: 20.01.2015 р.          . 
 



Турчинівський професійний 
ліцей (нині Коростишівський 
професійний аграрний ліцей) 

 СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



 

Обставини загибелі: загинув  у бою  біля  м. Лутугине  Луганської області. 
Нагороди та відзнаки: Указом Президента  України  №  270/2015  від  15 травня  2015 

року «За   особисту   мужність   та  героїзм,   виявлені  у  захисті  суверенітету  та  
територіальної  цілісності  України, вірність  військовій  присязі  та  незламність 
духу»,   нагороджений    орденом    «За мужність»    ІІІ   ступеня  (посмертно)  та 
медаллю «За відвагу».  

Місце поховання: с.Турчинівка, Чуднівський район, Житомирська область. 

Русаловського Сергія Миколайовича 

Дата і місце народження: 29.02.1972 р., с.Турчинівка. 
Сімейний стан: залишилися дружина, син, дві 
доньки. 
Підрозділ    (звання,   посада):     Новоград-Волинська 
30-а окрема механізована бригада, солдат, старший 
стрілець, заступник командира бойової машини. 
Дата загибелі: 01.09.2014 р. 



 

Обставини        загибелі:    в      ході      проведення      розвідки        в      районі 
населеного пункту   Олександрівка   Луганської області отримав   смертельне  
осколкове  поранення  у  потилицю  під  час  мінометного  обстрілу. 
Нагороди   та    відзнаки:   Указом   Президента України   № 873/2014  від   14  
листопада  2014  року  «За  особисту мужність  і героїзм,   виявлені   у  захисті  
державного   суверенітету    та   територіальної  цілісності    України,   вірність   
військовій     присязі,     нагороджений    орденом   «За мужність»   III  ступеня 
(посмертно),   у   Турчинівському   професійному   ліцеї  відкрито  меморіальну 
дошку. 

Місце поховання: с. Городище, Чуднівський район, Житомирська область. 
 

Іващенка Валерія Володимировича 

Дата і місце народження: 10.10.1992 р., с. Городище. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада): 30-а окрема 
механізована бригада, кулеметник.  
Дата загибелі: 11.07.2014 р. 



ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «БЕРДИЧІВСЬКЕ ВИЩЕ 

ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Ковтуна Сергія Леонтійовича 
 

Дата народження: 12.07.1971 р. 
Сімейний стан: залишилися дружина та двоє 
дорослих синів. 
Підрозділ (звання, посада): 10-й окремий 
мотопіхотний батальйон (30-а окрема 
механізована бригада), молодший сержант. 
Дата загибелі: 09.02.2015 р. 
 

Обставини загибелі: загинув під час мінометного обстрілу села Гранітне 
(Волноваський район) на півдні Донецької області.  
Нагороди та відзнаки: Указом Президента України № 98/2018 від 6 квітня 
2018 року,  «За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове 
виконання військового обов'язку», нагороджений орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно). 
Місце поховання: с. Бистрик Бердичівського району. 



Обставини загибелі:  загинув  в результаті обстрілу         
російськими      збройними   формуваннями     РСЗВ   

«Град» позицій українських військових в районі 
селища      Опитне      Ясинуватського      району 
Донецької області. 
Нагороди    та   відзнаки:     Указом   Президента 
України № 722/2015 від 25 грудня 2015 року,  «За 
особисту мужність    і  самовідданість, виявлені у 
захисті           державного            суверенітету       та 
територіальної      цілісності    України,     високий 
професіоналізм,    вірність    військовій   присязі», 
нагороджений      орденом   «За     мужність»    III 
ступеня   (посмертно),  нагрудний знак «Учасник 
антитерористичної операції». 
Місце поховання: село Бродецьке,  Козятинський 
район, Вінницька область.  

 

Вітківського Валерія Леонідовича 

 Дата народження:  20.04.1975 р. 
Сімейний стан: залишилися дружина, донька. 
Підрозділ (звання, посада):  мінометник  93-ї 
окремої механізованої бригади, солдат, стрілець.  
Дата загибелі:  12.08.2015 р. 



ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «РАДОМИШЛЬСЬКИЙ  
ПРОФЕСІЙНИЙ  ЛІЦЕЙ»  

(нині Головинське вище 
професійне училище нерудних 

технологій) 

 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Назарчука Миколу Олександровича 

Дата народження: 26.03.1982 р.  
Сімейний стан: залишилися дружина, дві доньки. 
Підрозділ       (звання,       посада):       95-а окрема 
аеромобільна бригада, сержант. 
Дата загибелі: 10.02.2015 р. 
 

Обставини  загибелі: під час вогневого контакту ротно-
тактичної групи з терористами під селом Спартак 
Ясинуватського району.    .  
Нагороди      та      відзнаки:      Указом        Президента       
України    №   282/2015    від     23.05.2015   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). 
Місце   поховання:    м.     Радомишль,     Житомирська 
область. 



Литвиненка Павла Леонідовича 
Дата     та    місце      народження:       09.06.1992   р., 
 м. Радомишль 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ      (звання,     посада):     54-й       окремий 
розвідувальний     батальйон,     головний    сержант 
взводу-командир відділення. 
Дата загибелі: 17.03.2016 р. 

Обставини  загибелі: загинув внаслідок підриву на 
вибуховому пристрої поблизу села Гнутове під 
Маріуполем. . 
Нагороди  та  відзнаки :    Указом    Президента      України  
№291/2016 від 04.07.2016 р.,  «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), медалями 
«За    оборону     Савур-Могили»,     «За    оборону     рідної 
держави»,    «Знак     пошани»,         пам'ятним         знаком 
«Дебальцеве – 2015».          . 
Місце   поховання:    Київська область,   нове   кладовище 
поблизу мкр-ну Яблуневий (Петровський). 



Марченка Ярослава Миколайовича 

Дата  та    місце   народження:   02.01.2001  р., 
с. Пилиповичі Радомишльського району. . 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ      (звання,     посада): стрілець 1-
го відділення 2-го взводу 3-ї роти ВЧ А7107, 
старший солдат.      
Дата загибелі: 28.08.2022 р. 

Обставини  загибелі: помер в Дніпропетровській обласній клінічній 
лікарні ім. І.І. Мечникова внаслідок важких поранень отриманих 
поблизу населеного пункту Новомихайлівка Покровського району 
Донецької області.        . . 
Місце   поховання: с. Верлок  Радомишльського району. 



Писаренка Владислава Олеговича 

Дата   та  місце    народження:  20.05.2001  р., 
 м. Радомишль. . 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ      (звання,     посада): навідний 1-
го десантно-штурмового зводу 1-ї десантно-
штурмової роти 1-го десантно-штурмового 
батальйону  ВЧ А0281, солдат. 
Дата загибелі: 17.05.2022 р. 

Обставини  загибелі: загинув 17.05.2022 року біля с. Довганьки 
Ізюмського району Харківської області у ході оборонного бою з 
противником, отримавши поранення несумісні з життям.  
Місце   поховання:    м. Радомишль. 



Мудренка Олександра Юрійовича 

Дата та  місце  народження:  30.12.1998 р., 
 м. Радомишль. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ      (звання,     посада):          механік-
водій екіпажу танка 58-ї окремої мотопіхотної 
бригади імені гетьмана Івана Виговського. 
Дата загибелі: 09.03.2022 р. 

Обставини  загибелі: загинув на Чернігівщині поблизу с. Количівка, під 
час запеклого бою у танк поцілив мінометний снаряд, загинув увесь 
екіпаж. . 
Нагороди  та  відзнаки:  Указом Президента України від 5 квітня 2022 
року № 215/2022 «За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у 
захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та  
вірність військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність» III 
ступеня  (посмертно).                . 
Місце   поховання:  м. Радомишль. 



Харламова Олександра Олександровича 

Дата   та  місце   народження:   25.02.1984 р., 
 м. Радомишль.   . 
Сімейний стан:  одружений. 
Підрозділ     (звання,    посада):   рядовий, 
розвідник-санітар 1-го розвідувального 
взводу розвідувальної роти ВЧ А0281.  
Дата загибелі: 29.04.2022 р. 

Обставини  загибелі: в ході оборонного бою отримав поранення 
несумісні із життям поблизу населеного пункту Курулька 
Барвінківського району Харківської області. 
Місце   поховання: м. Радомишль.  



Гаращука Сергія Миколайовича 

Дата  та місце народження:   25.08.1998 р., 
 с. Лутівка Радомишльського району. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ      (звання,     посада): старший 
солдат, оператор взводу протитанкових 
керованих ракет батареї протитанкових 
керованих ракет протитанкового 
артилерійського дивізіону ВЧ А0409. 
Дата загибелі: 16.08.2022 р. 

Обставини  загибелі: загинув 16.08.2022 року біля с. Довганьки 
Ізюмського району Харківської області внаслідок ворожого 
обстрілу. . 
Місце   поховання:  с. Лутівка Радомишльського району. 
   



ОВРУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ЛІЦЕЙ 

 СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Обставини     загибелі:  31.08.2014 р.   був    важко   поранений    під     час 
виконання бойового завдання поблизу с. Лутугине   на  Луганщині, помер  
у    лікарні    м.  Овруча   внаслідок   легенево-серцевої   недостатності. 
Вшанування:  на  будівлі  Овруцького  професійного  ліцею  відкрито 
меморіальну дошку Олександру Базовському. . 
Місце   поховання:   с.   Виступовичі,   Овруцький     район,    Житомирська 
область (11.11.2014 р. ). 

Базовського Олександра Миколайовича 

Дата і місце народження: 20.04.1976 р., 
с. Рудня, Овруцький район,   Житомирська область. 
Сімейний стан: розлучений, залишився син. 
Підрозділ       (звання,     посада):      30-а      окрема  
механізована бригада, солдат, гранатометник. 
Дата загибелі: 10.10.2014 р.  



Обставини  загибелі:   загинув  під  час  виконання бойового  завдання  у ході 
проведення АТО у м. Антрацит Донецької області.         
Нагороди  та  відзнаки:   Указом   Президента  України  № 747/2014 від 29.09. 
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),    встановлено   меморіальну  пам’ятну   дошку   в   ЗОШ   №1   у   
м. Овруч,  де навчався. 
Місце поховання: м. Овруч. 

Пешка Сергія Миколайовича 

 
Дата і місце народження: 10.02.1989 р.,   
м. Овруч, Житомирська область. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада):  30-а окрема 
механізована бригада, молодший сержант.  
Дата загибелі: 14.08.2014 р.  



Обставини  загибелі:      загинув    під    час     бойового   чергування   у    ході 
проведення   АТО  у  селі  Старогнатівка   Волновахського  району  Донецької 
області.        . 
Вшанування:    встановлено    меморіальну    пам’ятну  дошку   в   Овруцькій 
гімназії, де навчався,  нагороджено медаллю «Учасника бойових дій в АТО».                    

. 
Місце поховання: с. Степок, Андрушівський район, Житомирська область. 

Сірика Юрія Володимировича. 
 

Дата   і    місце    народження:   29.12.1975 р. , 
м. Овруч Житомирської області. 
Сімейний стан: розлучений, залишився син. 
Підрозділ (звання, посада):  30-а окрема 
механізована бригада, командир відділення 
стрілецько-зенітного взводу.  
Дата загибелі: 01.11.2016 р.  



Обставини  загибелі:      загинув внаслідок вибухово-осколкової 
травми в м. Бахмут Донецької області, 17 квітня 2022 року.         

 
Місце поховання: с. Поліське Коростенського району 
Житомирської області. 

Чумака Василя Олеговича 

Дата і місце народження: 09.06.2002 р., 
с. Кошечки     Коростенського       району 
Житомирської області. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада):   військова 
частина А0409      30    ОМБр,      навідник, 
гранатометник.  
Дата загибелі: 17.04.2022 р.  



Обставини  загибелі: загинув 23 травня 2022 року внаслідок 
масового артобстрілу біля населеного пункту Відродження Донецької 
області. .         
Нагороди       та       відзнаки:     Указом         Президента       України     
№  523/2022 від 05.05.2022 року       «За особисту мужність і 
самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності   України,   вірність   військовій   присязі»,   
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.  
Місце поховання: с. Левковичі Овруцького району. 
 

Левківського Івана Миколайовича 

Дата    і    місце    народження:   25.10.2000 р., 
с. Левковичі Овруцького району. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада):   стрілець-
помічник гранатометника механізованого 
піхотного батальйону ВЧ А-0409.  
Дата загибелі: 23.05.2022 р.  



ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «МАЛИНСЬКИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ» 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Дата і місце народження: 30.01.1967 р., с. Устинівка, 
Малинський район, Житомирська область. 
Сімейний стан: одружений, дві доньки, залишився  
син. 
Підрозділ (звання, посада):  44-а окрема 
артилерійська бригада, старший лейтенант, 
командир взводу. 
Дата загибелі: 29.01.2015 р.  

Обставини  загибелі:      загинув 29     січня    2015 р. у боях з російськими збройними   
формуваннями  у  м. Вуглегірськ (Донецька область). Ідентифікований серед 
загиблих.        . 
Нагороди   та   відзнаки:   Указом  Президента  України   № 58/2017 від  10  березня 
2017 року,  «За особисту мужність, виявлену  у  захисті державного  суверенітету  та 
територіальної  цілісності  України,  самовіддане виконання військового обов'язку», 
нагороджений  орденом  Богдана  Хмельницького III ступеня  (посмертно). 
Місце поховання: с. Фортунатівка, Малинський район, Житомирська область. 

Барановського Василя Володимировича 



Снітка Олександра Петровича 

Дата    і    місце    народження:    20   грудня   1971 р.,  
смт Гранітне, Малинський район, Житомирська 
область. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада):  59-а окрема 
мотопіхотна бригада, молодший сержант, водій. 
Дата загибелі: 10.09.2016 р.  

Обставини  загибелі:   загинув   10   вересня   2016 р.   близько   12:00   внаслідок 
нещасного  випадку   під  час  несення  служби  поблизу  міста Соледар   (Донецька 
область). . 

Нагороди   та   відзнаки:   Указом Президента України № 161/2017 від 13 червня 
2017 року,  «За  особисту  мужність,  виявлену  у  захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності  України,  самовіддане  виконання військового обов'язку», 
нагороджений  медаллю «За військову службу Україні» (посмертно). 

Місце поховання: смт Гранітне, Малинський район, Житомирська область. 



СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 

ПУЛИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ЛІЦЕЙ 

 (нині Головинське вище 
професійне училище нерудних 

технологій) 



Ковнацького Сергія Миколайовича  

Дата і місце народження: 27  серпня  1995 р., 
с. Ясенівка, Червоноармійський район, Житомирська 
область. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада):  95-а окрема 
аеромобільна бригада, командир відділення, 
старший солдат. 
Дата загибелі: 25.03.2018 р.  

Обставини  загибелі:  загинув  25  березня  2018 р.  о  9:20 від поранення у голову 
кулею снайпера під час бойового чергування в районі шахти «Бутівка» на південь від 
м. Авдіївка.                   . 

Нагороди   та   відзнаки:   Указом  Президента  України № 189/2018  від 27 червня 
2018 року,  «За особисту мужність  і  самовіддані  дії,  виявлені  у  захисті  
державного суверенітету   та  територіальної   цілісності   України»,   нагороджений  
орденом  «За мужність» III ступеня (посмертно).           . 

Місце поховання: смт Пулин, Житомирська область. 



КОРОСТИШІВСЬКИЙ  
ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ 

ЛІЦЕЙ 
 

СУМУЄ, ВШАНОВУЄ, ПАМ’ЯТАЄ… 



Обставини        загибелі:     від        кулі      снайпера    під   час    нападу   групи 
озброєних    екстремістів,     які     прикривалися     місцевими    мешканцями. 
Нагороди   та   відзнаки:     Указом    Президента   України    № 599/2014   від 
19.07.2014р.,  «За особисту мужність  і героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України»,   
нагороджений  орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 
Місце поховання: на Алеї Слави  місцевого кладовища, м. Коростишів. 
 

Панасюка Сергія Івановича 

Дата та місце народження: 20.10.1985р., 
м. Коростишів, Житомирська область. 
Сімейний стан: неодружений. 
Підрозділ (звання, посада): 95-а окрема 
аеромобільна бригада Високомобільних 
десантних військ, старший солдат, оператор 
протитанкового взводу. 
Дата загибелі: 02.05.2014 р. 



Обставини        загибелі:     Харківська обл., Ізюмський р-н,  
с. Довгеньке, під час бойових дій.                 . 
Нагороди   та   відзнаки:  Указом    Президента   України 
№ 265/2022   від   20.04.2022р.,  «За особисту мужність  і героїзм, 
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної 
цілісності України»,   нагороджений  орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно).                . 
Місце поховання: с. Стрижівка. 

Гончаренка Артура Сергійовича 

Дата та місце народження: 06.07.1990 р., 
м. Коростишів, Житомирська область. 
Сімейний стан: залишилися дружина та 
шестеро синів. 
Підрозділ: 95-та окрема десантно-
штурмова бригада (95 
ОДШБр, в/ч А0281, пп В1740). 



Сузанова Ігоря Анатолійовича 

 Герої не вмирають, а 
навічно вписують своє ім’я 
в історію України та 
оберігають її з небес. 



Обставини   загибелі:  загинув Олексій 17 вересня під час виконання 
військового обов'язку у бою за Україну, отримавши поранення 
несумісне з життям.                 . 
Нагороди   та   відзнаки: Указом  Президента  України № 183/2022 
від 4 квітня 2022 року,  «За особисту мужність  і  самовіддані  дії,  
виявлені  у  захисті  державного суверенітету   та  територіальної   
цілісності   України»,   нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни».  
Місце поховання: м. Коростишів. 

Лихача Олексія Валерійовича  

Дата та місце народження: 1993 р. н., 
с. Осикове. 
Підрозділ, посада: старший солдат. 
Дата загибелі: 17.09.2022 р. 



Ковальчука Дмитра Сергійовича 

 Ми в неосяжному боргу 
перед нашим захисником-
Героєм. Кожна загибель – це 
величезна втрата для всього 
українського народу, невимовно 
боляче втрачати нашу 
талановиту молодь, 
справжніх патріотів своєї 
країни. 



Обставини        загибелі:  11 червня 2022 року загинув смертю 
хоробрих в Донецькій області, захищаючи волю та 
незалежність України.      .. 
Нагороди   та   відзнаки:. Указом  Президента  України 
№ 523/2022 від 21 липня 2022 року,  «За особисту мужність  і  
самовіддані  дії,  виявлені  у  захисті  державного суверенітету   
та  територіальної   цілісності   України»,   нагороджений  
орденом  «За мужність» III ступеня (посмертно).  
Місце поховання: Киричанське  кладовище. 

Вахоніна Олександра Анатолійовича 

Підрозділ,  відділення:  старший 
навідник, гранатометник вiддiлення 
протитанкового взводу механізованого 
батальйону, сержант. 




