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Пам’ятаємо і 
молимось за 
тих , хто 
поклав своє 
життя 
за 
Батьківщину 



Народився у німецькому місті Потсдам 28 січня 1991 року в родині військового. 
Його батько, полковник Олександр Олександрович Зеленський, все життя 
віддав військовій розвідці. З самого дитинства Євгеній мріяв стати військовим. 
 
Проживав у Києві в Голосіївському районі. До Збройних сил України був 
призваний влітку 2008 року. Отримав вищу освіту — закінчив Академію 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році. 
 
По закінченні Академії сухопутних військ лейтенант Євгеній Зеленський був 
скерований для проходження подальшої служби на посаду командира групи до 
8-го окремого полку спеціального призначення, військова частина А0553, у 
місто Хмельницький.[1] 
 
17 червня 2014 року в місті Щастя Луганської області у ході антитерористичної 
операції на сході України групі Євгенія Зеленського у складі 5 осіб було 
поставлено завдання визволити з полону іншу групу. Потрапивши в засідку, під 
сильним вогнем терористів Зеленський до останнього прикривав бійців, надав 
їм можливість перегрупуватися. Група відбила напад, чотири солдати вижили, 
але командир отримав поранення, не сумісні з життям, від пострілу із 
реактивного протитанкового гранатомету. Помер від ран в реанімаційному 
відділенні Центрального військового клінічного госпіталю (м. Київ). Похований у 
Києві на Совському кладовищі. 
 
 Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (23 серпня 2014) — 
за героїзм і самопожертву, виявлені у захисті територіальної цілісності 
Української держави, вірність військовій присязі (посмертно) 



Народився 27 травня 1978 року у місті Вінниця. Військову службу 
проходив у Львові, згодом в Борисполі. Командир літака, командир 
ескадрильї «Блакитна стежа» 15-ї окремої бригади транспортної 
авіації Повітряних Сил Збройних Сил України (авіабаза Бориспіль). 
Командир екіпажу збитого 06.06.2014 над Слов'янськом 
транспортного літака АН-30Б, що здійснював спостережний політ у 
зоні АТО. Коли літак почав падати на житлові квартали Слов'янська, 
пілот, ціною власного життя( 6 червня 2014 р.), скерував його за межі 
міста. Похований на кладовищі села Пирогове Вінницького району 
Вінницької області. Одружений, має доньку Вероніку та сина Арсенія.  
Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (20 
червня 2014) — за виняткову мужність і героїзм, незламність духу у 
боротьбі за незалежну Українську державу, вірність військовій присязі 
(посмертно) 
Медаль «За військову службу Україні» (6 грудня 2012) — за значний 
особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, 
зразкове виконання військового обов'язку, високий професіоналізм та 
з нагоди Дня Збройних Сил України 
Медаль «Захиснику Вітчизни» 
Відзнаки Міністерства оборони України — медалі «15 років Збройним 
Силам України», «За сумлінну службу» III ст 



Руслан Лужевський народився у селі Волошинівка, що на Київщині. 
Мешкав у столиці України, на Теремках. Служив у інструкторському 
відділі спецпідрозділу «Альфа». Лужевський вважався визнаним 
майстром кульової стрільби, був багаторазовим учасником та призером 
міжнародних та всеукраїнських змагань, на чемпіонаті України з 
практичної стрільби з пістолета у 2013 році здобув срібну нагороду в 
класі «Серійний». Неодноразово виїжджав до Москви задля участі у 
міжнародних командних змаганнях разом з російськими силовиками. 
Був удостоєний почесних звань майстра спорту зі стрільби та 
рукопашного бою. Займався парашутним спортом. 
5 травня 2014 року Руслан Лужевський загинув у Слов'янську в бою з 
представниками проросійськoї терористичної організації ДНР 
(сепаратистами) та російськими найманцями. Вже маючи кілька 
кульових поранень, він прикривав своїх бойових товаришів, які 
потрапили в засідку і були змушені вести нерівний бій. Два дні потому 
його було поховано у рідній Волошинівці (70 км від Києва). У 
Лужевського залишилася дружина та двоє синів. 
Посмертно присвоєно звання майор. 
Дата смерті – 5 травня 2014 року 



Єфіменко Василь Вікторович — солдат резерву, МВС України.Народився 
31 січня 1971 року 
 
1973 року родина переїздить на Київщину, у Прип'ять. Після евакуації із 
зони радіоактивного забруднення мешкали у Києві. За СРСР служив у 
дніпропетровському полку внутрішніх військ. Здобув вищу освіту 
комп'ютерного програміста. 
 
В травні 2014 року записався добровольцем. Командир відділення — 
прийняв керунок 11 липня, 3-й батальйон оперативного призначення 
НГУ «Донбас». 15 липня під час виконання службово-бойового завдання 
в Горлівці по зачистці через напад та обстріл терористами 
військовослужбовців батальйону «Донбас» четверо бійців зазнали 
осколкових та вогнепальних поранень під час перестрілки. Єфіменка 
відправлено до Артемівської міської лікарні, де від отриманих важких 
поранень він помер(15 липня 2014 ). 
 
В Києві лишилися згорьовані батьки — Клавдія Василівна та Віктор 
Георгійович. 
 
26 липня 2014 року — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений — 
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 



Андрій Миколайович Черненко (*9 грудня 1978, с. Слободо-Петрівка, 
Гребінківський район, Полтавська область — †18 лютого 2014, Київ) — 
учасник Євромайдану. Герой України. Народився у селі Слободо-
Петрівка Гребінківського району Полтавської області. 
 
Дитинство пройшло в Черкасах, де й тепер залишились його батьки та 
брати. Мешкав у Києві. 
 
Андрій був інженером-технологом та працював автоелектриком у 
Києві. 
 
У 2008–2012 рр. разом з дружиною працював у Посольстві України в 
Нідерландах 
 
Залишив дружину та доньку Яну. 18 лютого поранений в груди та був 
доставлений з Будинку профспілок до 17-ї лікарні із проникаючим 
вогнепальним пораненням грудної клітини. 
Помер 18 лютого 2014 року 



Пушня́к Павло́ Анато́лійович — старший сержант Збройних сил України. 
 
Закінчив Богуславську ЗОШ № 2. Мешкав у Голосіївському районі Києва. 
 
Активний учасник Євромайдану. В часі війни — водій — електрик, 72-а 
окрема механізована бригада. 
 
6 серпня 2014-го загинув від численних осколкових поранень — 
близько 6:30 ранку поблизу села Дякове Антрацитівського району 
війська РФ почали обстріл українських підрозділів. 
 
В жовтні 2014-го на фасаді Богуславської ЗОШ № 2 відкрито 
меморіальну дошку пам'яті Павла Пушняка. 
 
14 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у 
захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі під час російсько-української війни, 
відзначений — нагороджений орденом «За мужність III ступеня» 
(посмертно). 



Яценко Юрій Петрович  
 
народився 23.07.1977 року в с.Росава Миронівського 
району, закінчив Росавську середню школу у 1993 
році, був призваний на військову службу у 1996 році. 
 
Дружина – Яценко Наталія Володимирівна, 1979 р.н. 
 
Син – Віктор Юрійович, 2000р.н. 
 
Мати – Надія Андріївна. 
 
Останній час працював у м.Київ. 
 
Загинув у Донецькій області, м.Артемівськ. 



Бойко  Віталій Васильович  
 народився 24.07.1973 року у місті Києві, мешкав у 
Голосіївському районі, навчався у еколого-природничому 
ліцеї № 116, згодом працював водієм корпорації 
«УКРІНМАШ». 
 Віталій Бойко – активний учасник  Революції  гідності  на 
Майдані Незалежності. З перших днів брав участь у 
проведенні антитерористичної операції на сході України. 
27.07.2014  героїчно загинув під час проведення 
військової операції в Луганській області.  
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності 
України, вірність військовій присязі, нагороджений 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) 



Сухенко Максим Володимирович 
Дата та місце народження: 28 листопада 1981 р., м. Київ. 
Дата та місце загибелі: 29 серпня 2014 р., с. Горбатенко, 
Старобешівський район, Донецька область. 
Звання: Молодший сержант міліції. 
Посада: Міліціонер. 
Підрозділ: Батальйон патрульної служби міліції особливого 
призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. 
Обставини загибелі: Загинув 29-го серпня 2014 р. під час виходу з 
Іловайського котла т.зв. Зеленим коридором під час обстрілу 
російськими десантниками у х. Горбатенко. Був тимчасово 
похований місцевими мешканцями на кладовищі х. Горбатенко 
разом з бійцями батальйонів: "Миротворець" Катрич В.С., Набєговим 
Р.В., Гораєм О.З., "Херсон" Вовченко О.П., "Світязь" Шолухою В.Г. 15-
го вересня 2014 р. тіло Сухенко М.В. було ексгумовано та привезено 
до Запоріжжя пошуковцями Місії "Евакуація-200" ("Чорний 
тюльпан"). 18 вересня тіло Максима було привезено до м. Києва. 21 
вересня Максима Сухенка було поховано в м. Києві. 
Сімейний стан: Залишились дружина та дві доньки, 8 та 10 років. 
 



Пам’ятаємо 

Віримо 



Учні школи 
підтримують зв’язок 
із воїнами 





Воїни підписують 
прапор учням школи 




