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•Координатор проекту: 
 

викладач Захисту Вітчизни 

 Криволапов Олександр Віталійович  

Учнівська експедиція:  

 

Конашук Дмитро 

 Волошин Андрій 

 Якобишин Артем 

 Хоній Сергій 

Варваров Іван 

Лебідь Костянтин  
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РОМАНЕНКОВ ІГОР 

Романенков Ігор                
1993року народження. 

Період служби в АТО:  

3.09.2013 по сьогодні. 

служба в 74-ому 

розвідувальному окремому 

батальйоні  
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КАТРАНИЧ ВІТАЛІЙ 

Катранич Віталій 
1992 рік народження. 

Період служби в АТО: квітень 

2013 - серпень 2015р. 

служба в 74-ому 

розвідувальному окремому 

батальйоні  

Романенков І. 

Катранич В. 

Бойко В. 
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КОВАЛЬОВ ЄВГЕН 

Ковальов Євген                 
1988 року народження 

Період служби в АТО:   

березень 2014р. - липень 2015р. 
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Лукаш Сергій, Коневалик Богдан, 

Шавло Сергій 

Лукаш Сергій 
1994 року народження. 

Період служби в АТО:  

ПВО. Жовтень 2013 по 

сьогодні. 

Коневалик Богдан 
1996 року народження. 

Період служби в АТО:   

вересень 2014 року  по 

сьогодні  

Шавло Сергій 
1991 року народження. 

Згідно з наказом 

Міністра оборони 

України  нагороджений 

нагрудним знаком  «За 

зразкову службу».  

Період служби в АТО: 

березень 2014р.-  

квітень 2015р.  
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ФЕДОРЕНКО НАЗАР 

Федоренко Назар 

1995 року народження. 

Згідно указом Президента України 

нагороджений орденом  

«За мужність». 

Період служби в АТО: лютий 2014р. 

по червень 2015р. 

07.08 .2014 року отримав 

поранення під час бою в зоні 

АТО. Був госпіталізований до м. 

Дніпропетровськ ,а пізніше до м. 

Києва . Там проходив лікування . 

26.06.2015 року звільнений в 

запас. 

Після АТО пройшов курс реабілітації і у 

вересні 2015 року вступив до Київського 

політехнічного інституту . 
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ГОГУА РУСЛАН 

Гогуа Руслан 

1987 року народження. 

Період служби в АТО:    

квітень 2014р. - жовтень 2015р.  



FokinaLida.75@mail.ru 

МОРОЗ МИКОЛА 

Мороз Микола 

1985 року народження 

 

Після закінчення ПТУ у 2003 році Микола працював у 

ФГ «Калашник». В цьому ж році одружується. В 2005 

році народжується перша дитина – донька Наталя. В 

2012 році народжується друга дитина – син 

Олександр. 

 

Період служби в АТО: січень 2015р. по сьогодні. 
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БУЛАНИЙ ОЛЕКСАНДР 

Буланий Олександр 
1988 року народження. 

 

Стрілок 20-го окремого мотопіхотного 

батальйону 93-ї бригади. У березні 2015 року 

пішов добровольцем. Спочатку його служба 

проходила під Донецьком , але 3 червня Сашин 

батальйон був кинутий в Мар’ївку на підтримку 

28-ї бригади.  Саша отримав важке пораниння  

в червні 2015 року,під  час виконяння бойового 

завдання, підірвався на розтяжці і отримав 

дуже серйозні поранення. Сильна контузія, 

руки, ноги, голова… Інфекція в організмі… 

Праву ногу ампутували, другу лікарям вдалося 

врятувати… Майже два місяці він перебував  у 

реанімації ,  і молодий організм переміг.  
Зараз знаходиться на лікуванні. 
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БАТЬКИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ 

Каряка Віталій Васильович 

батько Каряки Юлії учениці гр. №10 
9 серпня 2014 року був мобілізований 

в АТО, водієм 78 батальйону. Має 

посвідчення Учасник Бойових Дій та 

медаль. По цей день перебуває  в 

смт Велика Новосіловка Донецька 

обл.. 

Після закінчення школи проходив службу  в 

Криму,  в місті Бахчисараї, де прослужив 

два роки в інженерних військах. Після 

служби працював механізатором в 

товаристві «ЛАН». Має сім’ю. 

В АТО мобілізований до 93 бригади в Піски. 

Одержав поранення. Через деякий час, 

після нового року  в січні 2015 одержав 

контузію. Зараз знаходиться на лікуванні в 

Дніпропетровському шпиталі. 

 

Волошин Андрій 

Миколайович 

1972 року народження 

батько Волошина Андрія  

учня гр.№111 
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БАТЬКИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ 

Після закінчення школи проходив службу  в 

місті Хімки Московської області в 

прикордонних військах . Військову службу 

закінчив в званні старшого сержанта.  

В АТО мобілізований у місто Маріупіль. 

Службу в даний час проходить  в 

батальйоні особливого призначення 

«ГЕПАРД».  

 

 

Якобишин Михайло Іванович 

1972 року народження 

батько Якобишина Артема учня гр.№111 
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ЗАЄЦЬ СЕРГІЙ, ІГНАТЧЕНКО ДМИТРО 

Заєць Сергій 

1988 року народження 
Ігнатченко Дмитро 
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Авторський вірш 
учениці гр.№22 Гез Тетяни 

 “Героям  АТО  присвячується…” 

 

                           1) “Мила матусю, люблю тебе дуже” - 

           Писав своїй матері рідний синок                 

          Все буде гаразд, я скоро вернуся,                                    

                                                       До тебе, додому, в наш рідний садок.             

  

 2) Пройшов уже місяць і другий за ним,                      3) І,  ось одним ранком, стукіт у двері. 

    А мати гадає, де її син.                                                Прийшов він додому до неї, до неї!                   

     Писав, що повернеться скоро додому,                     Ледь, ледь упізнала сина свого, 

     Але, щось не чутно від нього нічого.                       Змужнілого, сильного хлопця того.                                   

                             

 4) Заплакала мати і впала до нього                       5) Лиш тільки дивилась і тішилась ним, 

 “О, сину мій рідний, прийшов ти додому                    Славним героєм — сином своїм                                    

 Прийшов ти додому живим і здоровим!”                   Він захищав її понад півроку 

   І більше вона не сказала нічого.                            І ось, він нарешті, вернувся додому.                                

  

 6) Він повернувся на декілька днів                           7) Пішов він в АТО знов воювати 

    До рідної мами, до рідних братів.                      Туди, де весь час стріляють гармати. 

    Прийшов йому час попрощатися з ними                Додому приїде він ще не раз. 

    Бо захищати треба країну.                             Живим і здоровим  хай буде весь час! 
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