
 
Школа І-ІІІ ступенів №186 міста Києва  

Музей ІІІ Гвардійської  

орденів Леніна, Суворова ІІ ст.,  

Червоного прапора, Кутузова ІІ ст. 

Уманської повітряно-десантної дивізії  

 



На вірність Вкраїні вони присягали –  

Народу, батьківській землі. 

І зброю у руки тому тільки взяли, 

Щоб честь захистити її… 



 Шкільний музей ІІІ-ї Гвардійської Уманської повітряно-

десантної дивізії є центром патріотичного виховання учнів.  

 У цей час, коли на Україні знову чутно звуки вибухів і 

гинуть люди рада музею прийняла рішення створити експозицію 

присвячену сучасним подіям на Сході України. 



Ти, головне, повертайся тим шляхом, 

Що вбереже твої душу і тіло, 

Чорна земля із розпеченим пахом 

Тільки дощу, а не крові хотіла. 

 

Ні, ця війна непотрібна нікому, 

Так, ми її не пробачимо, себто, 

Перемагай і вертайся додому, 

Просто живим повертайся – і все тут! 

 

Леся та Галя Тельнюк 



Герої Голосіївського району 



ЧЕРНЕНКО 

АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

 
ГЕРОЙ   НЕБЕСНОЇ   СОТНІ 

 

18.02.2014 героїчно загинув  від  

смертельного  поранення  у  груди 

снайперською кулею. 

 

За громадянську мужність, 

патріотизм, героїчне відстоювання 

конституційних засад демократії, прав 

і свобод людини, самовіддане  

служіння українському народу, 

виявлені під час Революції гідності,   

присвоєно звання Герой України з 

удостоєнням ордена «Золота Зірка»  

(посмертно) 

 



МОГИЛКО 

КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ 
 

 

Підполковник, командир екіпажу 
літака-розвідника, командир 

військової розвідувальної 
ескадрильї «Блакитна стежа»  15-ї 

бригади транспортної авіації  
Повітряних сил Збройних сил 

України 

 

06.06.2014 героїчно загинув при 
виконанні військового обов’язку. 

 

За виняткову мужність і героїзм, 
незламність духу у боротьбі за 

незалежну Українську державу, 
вірність військовій присязі, 

присвоєно звання Герой України   з 
удостоєнням ордена «Золота Зірка» 

 



ПУШНЯК 

ПАВЛО  АНАТОЛІЙОВИЧ 

 

 
Старший сержант 72-ї окремої 

механізованої бригади   

 

06.08.201 героїчно загинув в бою під  
час  артилерійського  обстрілу  
поблизу с. Дякове Луганської 

області. 

 

За особисту мужність і  героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності Української держави, 

вірність військовій присязі,   

нагороджений орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня  

(посмертно) 

 



СУХЕНКО 

МАКСИМ  ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 

Боєць добровольчого батальйону 

патрульної служби міліції особливого 
призначення «Миротворець» 

(позивний «Трассер») 

 

29.08.2014  помер від смертельних 
поранень, отриманих підчас виходу з 

оточення поблизу міста  Іловайськ 
Донецької області.  

 

За особисту мужність і  високий 
професіоналізм, виявлені у захисті 

державного суверенітету та 
територіальної цілісності України,  

нагороджений  орденом  «За мужність» 
ІІІ ступеня  

(посмертно) 

 



ЯЦЕНКО   

    ЮРІЙ  ПЕТРОВИЧ 

 
 

Рядовий стрілець 25-го батальйону  

територіальної оборони «Київська Русь» 

 

25.08.2014 героїчно  загинув  під  час  

обстрілу колони батальйону в районі 

селища Комісарівка Перевальського 

району  Луганської області. 

 

За особисту мужність і героїзм, виявлені 

у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України,  

нагороджений  орденом «За мужність» III 

ступеня  

(посмертно) 

 



Книга пам'яті школи  

Цвітуть тюльпани чорні в Україні, 

Зривають їх дружини й матері. 

«...Присвоїти посмертно...» В домовині 

Лежить проміння згаслої зорі... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

ЄВГЕНІЙ  ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

 

Старший лейтенант, 

командир спецгрупи 8-го  

окремого полку 

спецпризначення 

оперативного  

командування «Північ»  

Сухопутних військ України 
 



ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

ЄВГЕНІЙ  ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

   Народився 28 січня 1991 року у 

місті Потсдам (Німеччина) у родині 

військовослужбовця. Змалку мріяв 

наслідувати свого батька, тому, після 

закінчення школи, в 2008 році вступив в 

Академію сухопутних військ імені Петра 

Сагайдачного у Львові, де впродовж 

чотирьох років здобував фах військового 

розвідника. 

 У 2012 році, після закінчення 

Академії сухопутних військ, лейтенант      

Є.О. Зеленський проходив  службу на 

посаді командира спеціальної групи 8-го 

окремого полку спеціального призначення 

оперативного командування «Північ» 

Сухопутних військ України (місто 

Хмельницький).  



ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

ЄВГЕНІЙ  ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
  17 червня 2014 року у 
місті Щастя Луганської області 
групі старшого лейтенанта 
Є.О. Зеленського було постав-
лено бойове завдання визво-
лити з полону іншу групу. 
Потрапивши у засідку, під 
шаленим вогнем російських 
бойовиків старший лейтенант 
Є.О. Зеленський до останнього 
прикривав бійців, чим надав 
їм можливість перегрупува-
тися. Група відбила напад, але 
командир отримав важкі 
поранення від пострілу із 
реактивного протитанкового 
гранатомету і був шпиталізо-
ваний у реанімаційне від-
ділення Центрального військо-
вого клінічного шпиталю у 
місті Києві де і помер 24 
червня 2014 року. 



ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

ЄВГЕНІЙ  ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
 Указом Президента України  Петра 

Порошенко № 673/2014 від 23 серпня 2014 року   

за героїзм і самопожертву, виявлені у захисті 

територіальної цілісності Української 

держави, вірність військовій присязі 

старшому лейтенанту Євгенію 

Олександровичу Зеленському посмертно 

присвоєно звання Герой України з 

удостоєнням ордена «Золота Зірка». 
 

 

 

Не вернусь сьогодні додому, 

 Хіба до неньки в сон прийду, 

 Я, мамо, з неба голубого 

 Твою сльозиночку зітру. 

 І не кажи: «Мені не треба 

 Нічого, лиш щоб поруч був…» 

 Ти очі підніми до неба, 

 Щоб рідний погляд я відчув. 

 І в натовпі прошу, благаю: 

 Мене, рідненька, не шукай. 

 Тепер у небесах літаю, 

 А піді мною – рідний край. 

 Допоки будеш мило спати, 

 Я стерегтиму твій поріг, 

 Як і колись промовлю: «Мати!» 

 І упаду тобі до ніг. 



БЕРДЕС 

ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

 
    Олександр Миколайович народився 16 

вересня 1979 року в місті Жашків, 

Черкаської області. 

 

Навчався у Жашківській школі № 3.  

Згодом продовжив навчання у 

професійно-технічному училищі № 38,  

м. Жашків. 

 В 1997 році був призваний до Збройних 

сил України.  

 

21 серпня 2014 року був мобілізований до 

Збройних Сил України та направлений в   

30 окрему механізовану бригаду (місто 

Новоград-Волинський, Житомирської 

області). 



БЕРДЕС 

ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

 
  Зник безвісти 9 лютого 2015 
року, коли дві машини 30-ї механізованої 
бригади попали під обстріл поблизу села 
Логвинове у верхній частині 
«дебальцівського виступу» на трасі між 
населеними пунктами Дебальцеве і 
Артемівськ (Донецька область).  

 Олександр Бердес разом із 
п'ятьма товаришами по службі 
направлялися за боєприпасами до 
Слов'янська, але бойовики влаштували 
на дорозі засідку. 

 Як з'ясувалося пізніше, 9 лютого 
2015 року бойовики розстріляли 
пораненого Олександра Бердеса, Василя 
Демчука та Павла Плацинського. Тіла 
вбитих прикопали в лісосмузі неподалік 
села Логвинове, Артемівського району 
Донецької області. Згодом волонтери 
групи «Патріот» знайшли тіла бійців
  

  



БЕРДЕС 

ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

    

  Указом Президента України  

№ 473/2015 від 13 серпня 2015 

року, «за особисту мужність і 

високий професіонализм, 

виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної 

цілісності України, вірність 

військовій присязі», 

нагороджений орденом          

«За мужність» III ступеня 

(посмертно). 



Батьки – учасники 

бойових дій в зоні АТО 



 

 

 Оповили шию рученята... 

 Ніс уткнувся в дороге плече. 

 Лиш на тиждень відпустили тата, 

 Й знов на Cхід, де армія позве. 

 Довго тягнуться чекання місяці. 

 І думки лише до нього линуть... 

 Саме нині, в ці тривожні дні, 

 Тато захищає Батьківщину. 

 Він із тими, хто іде у бій, 

 Знає, як чекає вся родина. 

 Тато повернеться назавжди, 

 Й ворога здолає Україна. 

  



Жмур Віталій Олександрович 

Віталій 

Олександрович  

брав участь у 

бойових діях в місті 

Іловайськ  



СТАСЮК 

СЕРГІЙ   РОСТИСЛАВОВИЧ 

 
 Сергій Ростиславович народився 27 

жовтня 1973 року.  У2014 році був 

мобілізований у 1129 зенітно-

ракетний полк (м. Біла Церква). 

Має військове звання: старший 

сержант. 

Військова спеціальність: зам. 

командира взводу переносних 

зенітно-ракетних комплексів, 

стрілець-зенітник. 

З липня 2014 року по березень 2015 

року був учасником бойових дій в  

зоні АТО на території Донецької 

області у складі 5-ї зенітної ракетної 

батареї.  

  



За високий професіонализм, виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України, вірність військовій присязі був відзначен 

нагрудним знаком  Міністерства Оборони України – «За Зразкову Службу» 

(травень 2015р.) та  Відзнакою Генерального Штабу Збройних Сил України – 

Нагрудний Знак  «Учасник АТО» (вересень 2015р.) 

 



Екскурсії  



Зі сходом сонця стану на коліна 

 І помолюся Богові за вас, 

 Попрошу миру і терпіння 

 У цей тяжкий воєнний час. 

 Весь світ бажає перемир’я 

 Уже дістала ця війна, 

 Бо кожного солдата вдома 

 Чекає вся його рідня... 
 

 

 

 


