
У НАШІЙ ПАМ’ЯТІ ВОНИ 
НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИЛИСЬ

Виховний захід у Фастівському НВК 
до Дня Гідності і Свободи



Євромайдан



Відео з Майдану



Гідність - це категорія етики, яка означає
особливе моральне ставлення людини до
самої себе, і ставлення до неї з боку
суспільства, у якому визначається цінність
особистості.





Перші жертви 
під час подій на Майдані







Андрій Саєнко був активним громадським діячем,
учасником «Помаранчевої революції» 2004 р.,
податкового Майдану 2010 р.

Андрій був бійцем Сьомої Сотні Самооборони
Майдану, а також у Самообороні м. Фастова.

Загинув 20 лютого 2014 року від кульового
поранення. Разом з групою інших
протестувальників прикривав відхід основної
частини майданівців під час першого наступу на
позиції «Беркуту» того дня. Отримав смертельне
поранення на пішохідному переході біля готелю
«Україна».

Андрій Степанович Саєнко



Фастівські герої АТО



Іван Станіславович Ступак 
(«Мажор»)

Іван Ступак - офіцер 25-го батальйону
територіальної оборони «Київська Русь», який
смертю хоробрих загинув 29 січня 2015 р. у
бою з російськими збройними
формуваннями під час оборони міста
Вуглегірськ (Донецька область), відстоюючи
свободу та територіальну цілісність України.

Свою мету участі в АТО Іван Ступак визначив
чітко: «Щоб у моєму Фастові, як у
Дебальцевому, діти не боялися виходити на
вулиці, а старики не помирали без їжі й води,
ховаючись по підвалах. Щоб мої діти зростали
у мирній країні і мали світле майбутнє..».



Олександр Васильович Зінченко 
«Зуфар»

Олександр Зінченко – розвідник 72-ї окремої
механізованої бригади, захисник України, житель
Фастова.

В січні 2015 року став учасником антитерористичної
операції, щоб відстояти свободу та територіальну
цілісність України.

Загинув від розриву міни в селі Старогнатівка
Волноваського району (Донецька область), повертаючись
з бойового завдання.



Руслан Юрійович  Гега

Руслан Гега загинув на світанку 10 липня 2016 р., у селищі
Новгородське Донецької області. Його зачепило
мінометним осколком.

Помер Руслан на операційному столі. Кращі хірурги
Дніпропетровська боролися за його життя. Але усі їхні
зусилля виявилися марними.



Юрій Михайлович Новіцький

Юрій Новіцький відсвяткував свій 51-й рік народження із
побратимами на передовій. У знамениту 24-ту Залізну імені
князя Данила Галицького окрему механізовану бригаду
молодший лейтенант Новіцький потрапив добровольцем у
середині серпня. Незабаром Юрія було призначено
командиром взводу мінометної батареї.

31 жовтня 2014 року, село Кримське, що на Луганщині,
накрив шквальний вогонь ворожих “ Градів ”. Під обстріл
потрапили і позиції підрозділу молодшого лейтенанта
Новіцького. Він кинувся рятувати людей і техніку, але у цей
час поруч від детонації спалахнула машина з
боєкомплектом. Численні опіки та поранення, виявилися
несумісними із життям...



Сергій Шадських командир взводу 11-го
окремого мотопіхотного батальйону «Київська
Русь» (59-а окрема мотопіхотна бригада).

«Він ніколи і нічого не боявся. Складалося
враження, що страх був йому взагалі не
притаманний. Під Донецьком по ньому прямим
наведенням стріляв танк”, - згадував про нього
заступник командира батальйону «Київська
Русь» Ігор Ткаченко.

Загинув 23 липня 2016 року поблизу селища
Новозванівка Попаснянського району.

Сергій Шадських 
(«Бульдог»/«Булька»)



Володимир Шестопал - старший майстер
ремонтної роти 72 окремої механізованої
бригади.

Загинув 5 серпня на Донеччині, на блок - посту
"Сонцево" під Амвросієвкою. Був застрелений
майором Сергієм Джуманьязовим, коли
заступився за товариша по службі.

Володимир Володимирович 
Шестопал



Ян Франтасійович Назаренко

Ян Назаренко був мобілізований в лютому 2015-го,
солдат 72-ї окремої механізованої бригади.

20 лютого 2016-го загинув від кулі терориста-
снайпера поблизу села Старогнатівка Волноваського
району.



Дмитро Григоренко - молодший сержант 72-ї
окремої механізованої бригади, призваний за
мобілізацією.

12 липня в бою з терористами зазнав важких
поранень — прикрив під час обстрілу своїм тілом
сержанта Мурашка В. М. Помер 17 липня в лікарні
Донецька.

Дмитро Андрійович Григоренко



Сергій Миколайович Гуріч
(« Йожик »)

Сергій Гуріч - командир відділення 25-го окремого
мотопіхотного батальйону.

Загинув 2 лютого 2015 р. під час транспортування
боєприпасів, паливних матеріалів та харчових
продуктів в с. Рідкодуб поблизу Дебальцевого. БТР
військових потрапив в засідку і вони прийняли бій.



Віктор Станіславович Іванета

Віктор Іванета - сержант міліції . У червні 2014 року
пішов добровольцем в батальйон міліції «Київщина».
Наприкінці 2015 року був переведений до полку
«Миротворець».

Загинув 23 червня 2016 р. коли на автошляху в
Лисичанську (Луганська область), в районі мосту
«Пролетарський» через р. Сіверський Донець, на
спуску автодороги внаслідок відмови гальм
військовий тягач МАЗ-537 з танком на платформі
в'їхав у службовий вагончик блокпосту, в якому
перебували бійці полку «Миротворець».



Володимир Анатолійович Очеретяний
(“ Малиш ")

Володимир Очеретяний - Молодший сержант,
командир бойової машини - командир відділення 128
окремої гірсько-піхотної бригади.

Мобілізований для участі в Антитерористичній операції
на сході України 29 травня 2015 року, під час п’ятої хвилі
мобілізації. Як справжній чоловік, він не шукав причин,
аби сховатися від військкомату.

Загинув 4 квітня 2016 р. під час мінометного обстрілу на
блокпосту поблизу міста Авдіївка (Донецька область).



Руслан Володимирович Рудім

Руслан Рудім - солдат 24-ої окремої
механізованої бригади.

У березні 2015 року добровольцем пішов до
військкомату.

Загинув 27 серпня 2015 р. на бойовому посту під
селом Кримське (Новоайдарський район)
Луганської області.



Андрій Васильович Сабадаш 
(«Старшина»)

Андрій Сабадаш – старшина 25-го окремого
мотопіхотного батальйону.

Загинув 2 лютого 2015 р. під час транспортування
боєприпасів, паливних матеріалів та харчових продуктів
в с. Рідкодуб поблизу Дебальцевого. БТР військових
потрапив в засідку і вони прийняли бій.



Ігор Васильович Бобоха

Ігор Бобоха - військовослужбовець мінометної батареї
2-го механізованого батальйону 14-ї окремої
механізованої бригади.

Мобілізований 12 лютого 2015 року.

Загинув 5 квітня 2016 р. в місті Мар'їнка (Донецька
область).



Андрій Вікторович Галущенко 
(«Ендрю»)

Андрій Галущенко - «Головний позаштатний
працівник» в підрозділі СБУ, керівник зведеної
мобільної групи із протидії незаконному
переміщенню товарів через лінію розмежування.
Пройшов Майдан, був одним з перших
добровольців Нацгвардії. Перед початком
Дебальцевської м'ясорубки разом з Наталією
Воронковою зміг вивести із зони бойових дій більше
семисот мирних жителів, переважно дітей.
2 вересня 2015 р. поблизу села Лобачеве
(Новоайдарський район) Луганської області було
здійснено напад на зведену мобільну групу.
Автомобіль Mitsubishi L200 підірвався на закладеній
на шляху міні, після чого нападники кинули 2
гранати та обстріляли машину зі стрілецької зброї.
Група тримала оборону, поки не прибуло
підкріплення. В ході зіткнення Андрій загинув.





Говорять, що Герої не вмирають, 
а перетворюються на журавлів…




