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створена при ПТНЗ області  
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волонтерів, односельців, громадян 

Чернігівщини, які зробили значний внесок у 
зміцнення обороноздатності України 
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Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ічнянський професійний аграрний ліцей» 

ПТНЗ 

У якій формі 

представлена у ПТНЗ 

інформація про 

учасників АТО 

Де розміщена інформація Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані про учасників АТО 

ДПТНЗ 

«Ічнянський 

професійний 

аграрний ліцей» 

 Стенд 

 

 Меморіальна дошка 

 

 Кабінет предмета 

«Захист Вітчизни» 

 

 Фасад будівлі 

 

Моісеєнко Володимир Миколайович народився 28 січня 1974 року 

у м. Ангарську Іркутської обл. 

Закінчив середню школу у Шелеховському інтернаті Іркутської обл. 

Підлітком його усиновили уродженці села Іржавець, з ними він переїхав 

до Ічнянського району. 

У 1990-91 р.р. навчався в Ічнянському філіалі Сокиринського ПТУ 

№36 за спеціальністю тракторист-машиніст широкого профілю. 

Проходив службу у збройних силах України з 15 червня 1992 р. по 22 

квітня 1994 р. у званні сержанта. 

При проведенні першої хвилі мобілізації був призваний до Збройних 

Сил України. Служив водієм у військовій частині А 1815. 

Загинув при виконанні обов’язків військової служби 30 липня 2014 

року біля села Шишкове Луганської області. 

Похований у селі Іржавець Ічнянського рн-у Чернігівської області. 

Указом Президента України №708/2014 від 8 вересня 2014 року, «за 

особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету 

та територіальної цілісності України», нагороджений орденом «За 

мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 
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Дігтярівський професійний аграрний ліцей Чернігівської області 
 

ПТНЗ 

У якій формі 

представлена у ПТНЗ 

інформація про 

учасників АТО 

Де розміщена інформація Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані про учасників АТО 

Дігтярівський 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської 

області 

 Літопис 

«Вони прославляли та 

прославляють наш 

навчальний заклад» 

 

 Стенд у кабінеті «ЗВ» 

 

 Читальний зал 

бібліотеки 

 

 Кабінет «Захист 

Вітчизни» 

 

 Стенд у кабінеті «ЗВ» 

 

Лущик Микола Григорович, 22.05.1976 року народження, житель с. 

Тютюнниця, Корюківського району, рік випуску – червень 1994 рік, професія 

«Тракторист, слюсар,водій» 
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Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області 
 

ПТНЗ 

У якій формі 

представлена у 

інформація про 

учасників АТО 

Де розміщена 

інформація 
Фото форми експозиції та текстові дані про учасників АТО 

Прилуцький 

професійний 

ліцей 

Чернігівської 

області 

 Експозиція 

постійна, 

розміщена на 

стенді 

 Інформація 

розміщена у музеї ім. 

К.С. Гнідаша при 

навчальному закладі 

Іван Анатолійович Олійник народився 27 липня 1993 року в м. Пирятин, 

Полтавської області. Навчався в Прилуцькому професійному ліцеї за спеціальністю 

«Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортного засобу категорії «С», рік 

випуску -2011 року. Загинув 11 серпня 2014 року у бою з терористами у с. 

Степанівка. 
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Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області 
 

ПТНЗ 

У якій формі 

представлена у ПТНЗ 

інформація про 

учасників АТО 

Де розміщена 

інформація 
Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані про учасників АТО 

Сокиринський 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської області 

 Стенд «Я дав присягу 

захищати нашу країну 

і я її дотримаю» 

 Читацька зала 

бібліотеки 
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Чернігівський професійний ліцей побуту 

 
  

ПТНЗ 

У якій формі представлена 

у ПТНЗ інформація про 

учасників АТО 

Де розміщена 

інформація 

Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані про учасників 

АТО 

Чернігівський 

професійний ліцей 

побуту 

 Тематична полиця «Герої 

не вмирають», де 

розміщено матеріали про 

героїв Небесної Сотні та 

учасників АТО 

  Бібліотека ПТНЗ 
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Державний професійно-технічний навчальний заклад «Замглайське аграрне професійно-технічне училище» 
 

ПТНЗ 

У якій формі 

представлена у ПТНЗ 

інформація про учасників 

АТО 

Де розміщена інформація 
Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані про 

учасників АТО 

ДПТНЗ 

«Замглайське аграрне 

професійно-технічне 

училище» 

 Стенд  У фойє училища 

Куриленко Дмитро Олександрович народився 12 

березня 1992 року,  загинув 28 квітня 2014 року, 

навчання закінчив 22 червня 2011 року, навчався за 

професією тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва . 
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Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» 

 
  

ПТНЗ 
У якій формі представлена у ПТНЗ інформація 

про учасників АТО 
Де розміщена інформація 

Фото форми експозиції у ПТНЗ 

та текстові дані про учасників 

АТО 

ДПТНЗ  

«Чернігівський центр 

професійно-технічної 

освіти» 

 Постійна тематична експозиція «За Україну, 

за її волю, за честь і славу, за народ!» 

 

 Добірка статей з періодичних видань «Наші 

земляки – учасники АТО» 

 

 Відеодобірка про вшанування пам’яті 

учасників АТО «Народ мій є! Народ мій 

завжди буде! Ніхто не перекреслить мій 

народ!» 

 У бібліотеці центру 

(читацька зала) 

 

 У бібліотеці центру 

(читацька зала) 

 

 У бібліотеці центру 

(читацька зала) 
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Професійно-технічне училище №33 с. Мрин 
 

ПТНЗ 

У якій формі представлена у 

ПТНЗ інформація про учасників 

АТО 

Де розміщена 

інформація 

Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані про 

учасників АТО 

Професійно-технічне 

училище №33 с. Мрин 
 Меморіальна дошка  Фасад будівлі 

Живкович Владислав Хайдарович; дати життя 30.07.1975 – 

18.02.2015 року.  

Здобув професію «Бухгалтер сільськогосподарського 

виробництва». Закінчив училище 30.06.1993 р . 
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Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» 
 

ПТНЗ 

У якій формі представлена 

у ПТНЗ  інформація про 

учасників АТО 

Де розміщена 

інформація 
Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані про учасників АТО 

ДНЗ «Ніжинський 

професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської 

області» 

 Меморіальні дошки 

 На фасаді 

навчального 

корпусу 

Яковенко Денис Олександрович 

09.04.1989р. – 05.09.2014р. 

Навчався в ліцеї з 01.09.2006р. по 30.06.2007р. за спеціальністю «Слюсар з 

ремонту автомобілів, водій автомобіля». 

Старший солдат 4 батальйону територіальної оборони ЗСУ «Чернігів – 2». 

Загинув під Дебальцеве 05.09.2014р. 

Баширов Тахір Тахірович 

25.02.1985р. – 25.01.2015р. 

Навчався в ліцеї з 01.09.2000р. по 30.06.2003р. за спеціальністю «тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник, водій 

автомобіля». 

Загинув 25.01.2015р. у ході бою біля міста Авдіївка Донецької області. 

Ткаченко Руслан  Андрійович 

30.07.1993р. – 25.01.2015р. 

Навчався в ліцеї з 01.09.2009р. по 30.06.2012р. за спеціальністю «Слюсар з 

ремонту автомобілів,  водій автотранспортних засобів, електрозварник ручного 

зварювання». 

Загинув 15.01.2015р. в районі с. Санжарівка Донецької обл., поблизу м. 

Дебальцеве.Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 
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Ніжинський професійний ліцей побуту та сервісу Чернігівської області 
 

ПТНЗ 

У якій формі представлена у 

ПТНЗ інформація про 

учасників АТО 

Де розміщена 

інформація 

Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані про 

учасників АТО 

Ніжинський професійний 

ліцей побуту та сервісу 

Чернігівської області 

 Стенд «Герої не 

вмирають…» 

 Бібліотека 

 

 Кабінет історії 

 

 Коридор 

навчального 

корпусу №1 
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Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівське вище професійне училище» 
 

ПТНЗ 

У якій формі 

представлена у ПТНЗ 

інформація про 

учасників АТО 

Де розміщена 

інформація 
Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані про учасників АТО 

ДПТНЗ 

«Чернігівське 

вище професійне 

училище» 

 Постійна експозиція  Фойє училища 

Кононович Іван, 26 років. 

Стрілок І відділення 1 взводу 3 роти. Солдат резерву, загинув у серпні 

2014 року під Дебальцево. 

Нагорний Сергій, 23роки. 

Загинув під Красним Яром у серпні 2014 року. 

Найдьон ОлександрВікторович, 31 рік. 

Старший сержант міліції. Народився с. Політрудня Городнянського 

району Чернігівської області. Загинув 16 листопада 2014 року в бою за 

станицю Луганську. 

Іщенко Андрій 

Васильович, 1979 року народження, м. Чернігів. Загинув 16 листопада 

2014 року в бою за Станицю Луганську. 

Брешинський Володимир, 

31 рік. Народився с. Михайло-Коцюбинське Чернігівського р-ну. 18 

серпня 2014року був тяжко поранений у ході боїв у Луганській області. 

Помер 27 серпня 2014 р. у Київському військовому госпіталі. 
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Державний професійно-технічний навчальний заклад  
«Чернігівський професійний ліцей деревообробної промисловості» 

 

 

ПТНЗ 

 

У якій формі 

представлена 

інформація про 

учасників АТО 

Де розміщена 

інформація 
Фото, форми експозиції та текстові дані про учасників АТО 

ДПТНЗ 

«Чернігівський 

професійний 

ліцей 

деревообробної 

промисловості» 

 Стенд 

 

 Літопис 

«Пам’ятаємо» 

 У фойє ліцею 

 

 Читацькій залі 

бібліотеки 

 

 На сайті ліцею 

«Сторінка бібліотекаря» 

Полегенько   Дмитро   Павлович  (1988 -2014 рр. ) 

Дата та місце народження:  27 березня 1988 р., м. Чернігів. 

Навчався в Чернігівському професійному ліцеї  деревообробної 

промисловості з 01.09.2003 р. по 26.06.2006р. за професією «Столяр. 

Різьбяр по дереву та бересті» 

Місце служби:  підрозділ 13-й, батальйон територіальної оборони 

«Чернігів - 1». 

Посада: Стрілець. Звання: Солдат. 

Дата та місце загибелі: 18 серпня 2014 року, смт. Станиця 

Луганська, Луганська обл. . 

Обставини загибелі: Загинув 18 серпня 2014 року під час штурму 

смт. Станиця Луганська, Луганської області. 

Місце поховання: м. Чернігів 

Шелупець Дмитро Вікторович (1989 – 2015 рр.) 

Дата та місце народження: 4 лютого 1989 року, смт. Ріпки,  

Чернігівської області. Навчався в Чернігівському професійному ліцеї  

деревообробної промисловості з 01.09.2006 р. по  26.06.2007р. за 

професією «Столяр. Верстатник деревообробних верстатів». 

Місце служби: підрозділ 2-й об’єднаний польовий вузол зв’язку 

ГШ. 

Посада: Водій електрик. Звання: Старший солдат. 

Дата та місце загибелі: 11 лютого 2015 року (помер від поранень) 

Обставини загибелі: 11 лютого 2015 року в районі міста 

Дебальцеве, Донецької області, внаслідок обстрілів бойових позицій 

українських військ, був тяжко поранений. Від отриманих ран помер по 

дорозі до лікарні міста Артемівська, Донецької області. 

Місце поховання: смт. Ріпки, Чернігівської області. 

Ющенко Володимир Михайлович (1991 – 2014 рр.) 

Дата та місце народження: 24 серпня 1991 року, м. Чернігів. 

Навчався в Чернігівському професійному ліцеї деревообробної 
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промисловості з 01.09.2006 р. по  26.06.2009р. за професією «Столяр». 

Місце служби:  1-а окрема гвардійська танкова бригада. 

Посада: Солдат. Звання: Рядовий. 

Дата та місце загибелі: 4 вересня 2014 року 

Обставини загибелі: Загинув в ніч з 03 на 04 вересня 2014 року 

під час обстрілу із РСЗВ «Смерч». 

Місце поховання: м. Чернігів. 

Наказом президента України нагороджений орденом «За 

мужність» ІІІ ступеня , посмертно. 
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Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту  
 

ПТНЗ 

У якій формі представлена у 

ЧПЛЗТ інформація про учасників 

АТО 

Де розміщена 

інформація 

Фото форми експозиції у ЧПЛЗТ та текстові дані про 

учасників АТО 

Чернігівський 

професійний 

ліцей 

залізничного 

транспорту 

 Постійно діюча експозиція на 

стенді 

 

 Продовжується пошукова 

робота щодо поповнення 

розділів літописів «Вони 

прославляли та прославляють 

наш  навчальний  заклад 

 В експозиції 

музейної кімнати 

 

 В папках в 

музейній кімнаті 

 

 В кабінеті 

предмета «Захист 

Вітчизни» 

 

 В читацькій залі 

бібліотеки 

 

 Подана заявка до 

міської ради щодо 

встановлення 

меморіальної дошки на 

фасаді будівлі ліцею 

(8 чол.) 

Нагорний Сергій Михайлович 

17.09.1991 р.н., випускник ЧПЛЗТ 2009 р., група 

«Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр» 

Загинув 03.08.2014р. с.Красний Яр, Луганська обл. 

Указом Президента України  нагороджений орденом «За 

мужність» Ш ступеня /посмертно/ 

Рудник Артем Юрійович 

12.09.1981 р.н., випускник ЧПЛЗТ 2007 р., група 

«Штукатур. Лицювальник-плиточкниік. Маляр». Загинув 

27.07.2014р. біля с.Новоіванівка, Попаснянського р-ну, 

Луганська обл. 

Будько Олександр Анатолійович 

07.07.1973 р.н., випускник ЧПЛЗТ 1992 р.. група 

«Бригадир колії». Загинув 16.11.2014р. біля с.Дебальцево, 

Донецької обл. Указом Президента України  нагороджений 

орденом «За мужність» Ш ступеня /посмертно/ 

Пирог Микола Петрович 

09.08.1980 р.н., випускник ЧПЛЗТ 1999р. група 

сантехніків. Помер 03.10.2014р. від ран, отриманих під час бою 

в Луганській обл. 

Парубець Сергій Сергійович 

10.02.1995 р.н., випускник ЧПЛЗТ 2013р. група 

«Електромонтажників». 

Загинув в Донецькому аеропорту  19.01.2015р. Указом 

Президента України  нагороджений орденом «За мужність» Ш 

ступеня /посмертно/ 

Харитонов Сергій Миколайович 

26.03.1969 р.н., випускник  ЧПЛЗТ 1987р. група 

«Помічник машиніста тепловоза». Загинув 30.01.2015р. поблизу 

м.Вуглугірськ, Донецької обл. 

Орленко Віктор Миколайович 

08.03.1961р.н., випускник СМПТУ-5 1979р. група 
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«Помічник машиніста тепловоза». Помер 03.06.2015р. (Герой 

Небесної сотні). Указом Президента України присвоєно звання 

Герой України з врученням ордену «Золота зірка» /посмертно/. 

Бойко Валентин Анатолійович 

04.08.1979 р.н., випускник ЧПЛЗТ  1997 р., спеціальність 

бригадир з поточного утримання й ремонту залізничних колій». 

Загинів 08.12.2014 р. в районі с.Піски (Донецький 

аеропорт). Указом Президента України  нагороджений орденом 

«За мужність» Ш ступеня /посмертно/ 

Білошицький Роман Васильович 

05.03.1993 р.н., випускник ЧПЛЗТ 2011 року. Кухар. 

Кондитер. Учасник АТО, с.Піски Донецької обл., Донецький 

аеропорт, один з наймолодших кіборгів.  

Радченко Іван Олександрович 

19.07.1995 р.н.. випускник ЧПЛЗТ 2013 р., 

електромонтажник. Учасник АТО. Нагороджений пам’ятним 

знаком «За воїнську доблесть» (2014р.). 
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Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Щорське вище професійне училище лісового господарства» 

 

ПТНЗ 

У якій формі 

представлена у 

ПТНЗ інформація 

про учасників АТО 

Де розміщена 

інформація 
Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані про учасників АТО 

ДПТНЗ  

«Щорське вище 

професійне училище 

лісового господарства» 

 

 Стенд 

 

 Змінна експозиція 

 

 Меморіальні 

дошки 

 Кабінетах 

предмета 

«Захист 

Вітчизни», 

історії 

 

 - Читацькій залі 

бібліотеки 

 

 - Фасаді будівлі, 

навчальному 

корпусі 

Стенд «Вони боронили суверенітет і територіальну цілісність 

України» 

Шутько Іван Ігорович 

Народився 26.07.1992 р. в с.В.Щимель, Щорського р-ну,  

Чернігівської обл. 

Протягом 1999-2007 рр. навчався у Великощимельській школі.   

Після закінчення (в період з  2007 до 2010 рр. ) навчався у 

Щорському ВПУЛГ (опановував професію столяра, верстатника 

деревообробних верстатів).  

Протягом 2010-2011 рр. проходив військову службу в ЗСУ. 

01.09.2014 р. був мобілізований до лав ЗСУ. 

З 16.01.2015 по 30.08.2015 безпосередньо брав участь в АТО, за 

військовою спеціальністю «гранатометник» .  

За особливі заслуги був нагороджений нагрудним знаком «За  

воїнську доблесть».   

Цю нагороду особисто вручив міністр оборони України  Полторак 

С.Т.  в м. Харкові  в  лютому 2015 року. 

29.01.2015 року отримав поранення у м. Вуглегірськ. 

Неодружений. На даний момент проживає у с. В. Щимель.  

Павленко Володимир Вікторович 

Народився 14.12. 1986 р. в м.Щорс . 

Протягом 1994 –2002 рр. навчався у Щорській  ЗОШ I-IIIст. 

Після закінчення (в період з  2002 по 2005 рр. ) навчався у 

Щорському ВПУЛГ (опановував професію столяра, верстатника 

деревообробних верстатів). 

 Був призваний до лав ЗСУ у 2005 – 2006 рр. Строкову службу 

проходив у військовій частині № 3027 «Барс».  

На даний час працює  вчителем. 

З 19.05.2014 р по 21.05.2015 р. брав безпосередньо участь в АТО, 
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виконуючи обов’язки  водія. 

Неодружений. На даний момент проживає  в м.Щорс. 

Мисік Леонід  Леонідович 

Народився 30 травня 1991 р.  в с. В.Щимель Щорського р-н, 

Чернігівської обл. 

Протягом 1997 – 2006 рр. навчався у Великощимельській  школі.  

Після закінчення (в період з  2006  по 2009 рр. ) навчався у 

Щорському ВПУЛГ (опановував професію столяра, верстатника 

деревообробних верстатів). 

У 2009 р. був призваний на строкову військову службу. 

6.09.2015 р. був мобілізований до лав ЗСУ. 

З 30.01.2015 р. по 12.09.2015 р. брав безпосередньо участь в АТО, 

за військовою спеціальністю «оператора зенітно-ракетного комплексу 

«Стріла -10». 

Неодружений. На даний момент проживає у с. В.Щимель.  

Шумський  Роман Дмитрович 

Народився  01.06.1987 р. в с. Тур’я Щорського р-ну. 

Протягом 1993-2004 рр. навчався в Тур’янській школі.  

Після закінчення (в період з 2005 по 2006 рр. навчався у 

Щорському ВПУЛГ (опановував професію столяра, верстатника 

деревообробних верстатів). 

Протягом 2006-2007 рр.  –  проходив військову службу в ЗСУ 

01.09.2014 р. був мобілізований до лав ЗСУ. 

З 16.01.2015 р. по 30.08.2015 р. безпосередньо участь в АТО, на 

посаді командира відділення. 

Трифонов  Євгеній Володимирович 

Народився 28.09.1985 р. в м.Щорс  

Протягом 1991-2000 рр. навчався у Гвоздиківській школі. 

Пізніше (2000-2002 рр. ) навчався в Щорській ЗОШ №2. 

Після закінчення (в період з 2002 по 2003 рр.) навчався у 

Щорському ВПУЛГ (опановував професію столяра, верстатника 

деревообробних верстатів). 

Протягом 2008-2009 рр. проходив військову службу в ЗСУ. 

31.07.2014 р. був мобілізований до лав ЗСУ. 

Службу проходив в смт. Десна, в 169 механізованому полку , за 

військовою спеціальністю «майстер ремонту бронетанкової техніки». 

З 15.01.2015 р. по 23.02.2015 р. брав безпосередньо участь в АТО, 
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виконуючи обов’язки стрілка. Перебував біля м. Дебальцева на позиції 

«Гостра Могила». 

Одружений: дружина Трифонова Вікторія Миколаївна, донька 

Трифонова Софія Євгенівна. 

На даний час проживає в с. Гвоздиківка.  

Ніколаєнко Сергій Володимирович 

Народився 20.09.1987 р. в с. Михайлівка Щорського р-ну.  

Протягом 1994-2001 рр. навчався у Сновській школі. 

Пізніше (2001-2003 рр. ) навчався в Щорській ЗОШ №1. 

Після закінчення (в період з 2003 по 2006 рр.) навчався у 

Щорському ВПУЛГ (опановував професію столяра, верстатника 

деревообробних верстатів). 

Протягом 2006-2009 рр. (за контрактом) проходив військову 

службу в ЗСУ, в 30-му Окремому Криворізькому лінійному вузловому 

полку зв’язку. 

30.03.2014 р. був мобілізований до лав ЗСУ. 

З 09.04.2014 р. по 17.10.2014 р. брав участь в АТО, на посаді 

командира «БМП – 1 – КШ». 

Був нагороджений нагрудним знаком «Воїн АТО». 

Одружений: дружина Ніколаєнко Крістіна Олександрівна, син 

Ніколаєнко Максим Сергійович, син Ніколаєнко Руслан Сергійович. 

На даний час проживає в с. Суничне.  
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Меморіальні дошки 

  

 
Костюченко Юрій Миколайович 

Костюченко Юрій Миколайович народився 17 серпня 1977 року у 

селі Займище Щорського району Чернігівської області. 

У 1992 році закінчив Щорську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, у 1994 році 

— Щорське ПТУ № 7 за спеціальністю столяр-тесля. 

Працював у ПСП «Промінь», ВАТ «Обрій» Щорського району. 

Призваний за мобілізацією до лав Збройних Сил України 20 червня 

2014 року. Молодший сержант, командир танка військової частини В 1688 

1-ої танкової бригади (селище Гончарівське Чернігівського району). 

Загинув 4 жовтня 2014 року у ході боїв за аеропорт міста Донецька. 

Похований у селі Займище Щорського району Чернігівської 

області. 

Указом Президента України № 270 від 15 травня 2015 року «за 

особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету 

та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» 

нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 

Науменко Олег Геннадійович 

Науменко Олег Геннадійович народився 4 лютого 1989 року у 

селищі Холми Корюківського району Чернігівської області. 

У 2007 році закінчив Холминську ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Корюківського району. 

З 1 вересня 2007 року по 27 червня 2009 року навчався в 

Щорському вищому професійному училищі лісового господарства.  
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З 28 жовтня 2009 року по 12 жовтня 2010 року проходив строкову 

військову службу у лавах Збройних Сил України. 

З грудня 2010 року  по серпень 2014 року перебував на різних 

посадах в Корюківському райвідділі Управління Міністерства Внутрішніх 

Справ в Чернігівській області.  

На початку лютого був направлений у зону проведення АТО у 

складі зведеного загону міліції Чернігівської області. 

15 лютого 2015 року був поранений і доставлений бійцями 128-ї 

гірсько-піхотної бригади у шпиталь у місті Дебальцеве. 

Загинув 16 лютого 2015 року у районі міста Дебальцеве Донецької 

області. 

Похований у селищі Холми Корюківського району Чернігівської 

області. 

Указом Президента України № 316 від 8 червня 2015 року «за 

особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету 

та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» 

нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 
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Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Куликівський професійний аграрний ліцей» 

 

ПТНЗ 

У якій формі представлена у 

ПТНЗ інформація про 

учасників АТО 

Де розміщена інформація 
Фото форми експозиції у ПТНЗ та текстові дані 

про учасників АТО 

ДПТНЗ 

«Куликівський 

професійний 

аграрний ліцей» 

Інформаційно-ілюстрована 

книжкова полиця «Герої не 

вмирають» за розділами: 

 «На захист єдиної України» 

 

 «Вічна пам’ять героям!» 

 

 « Повертайтеся живими!» 

 

 

 Читацька зала бібліотеки 

Розділ  «Вічна пам’ять героям!» 

Парубець Сергій Сергійович 

10.02 1995 - 18.01.2015 

с. Дрімайлівка Куликівського району 

Сніжок Ігор Сергійович 

6.12.1973 -3.02.2015 

смт. Куликівка 

Розділ « Повертайтеся живими!» 

розміщені матеріали пошукової роботи, щодо 

випускників ліцею які брали чи беруть участь 

в антитерористичній операції в рамках 

проекту «Слава України! Героям слава!» 

Відео – слайд презентація 

 «Я – українець. Оце і вся 

моя біографія» 

Сайт навчального закладу 

спільнота «Інформаційне 

агентство «ПРЕС-ЦЕНТР»» в 

соціальній мережі «ВКонтакті» 

Парубець Сергій Сергійович 

10.02 1995  - 18.01.2015 

с. Дрімайлівка Куликівського району 
 

Рубрика 

«СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ 

СЛАВА!» 

Спільнота «Інформаційне 

агентство «ПРЕС-ЦЕНТР»» в 

соціальній мережі «ВКонтакті» 

Розміщена інформація про зустрічі з 

учасниками АТО, заходи військово-

патріотичного спрямування. 

 


