
МІСЦЕ ШАНИ ТА ВДЯЧНОСТІ 

 

  
У квітні 2014 року почався етап російсько-української війни, розпочатий 

російськими загонами, які вторглися на територію української частини Донбасу 

після захоплення російською федерацією Криму, серії проросійських виступів в 

Україні і проголошення «державних суверенітетів» ДНР і ЛНР. За географічним 

масштабом конфлікт був локальним і охоплював частини Донецької і Луганської 

областей України. 

Попри численні факти участі збройних сил російської федерації та докази 

причетності росії до війни, офіційно росія не визнавала факту свого вторгнення в 

Україну, тому з українського боку до 24 лютого 2022 року війна розглядалася як 

неоголошена. 

Прийшла в нашу хату тривожна година, 

Хай кожен збагне собі в безлічі справ: 

Все мусим зробить, щоб жила Україна, 

Щоб ворог підступний її не здолав. 
 

І хай доведеться колись недоїсти, 

Чи буде в кімнатах поменше тепла, 

Але не дамо ми лихим терористам 

Чіплять в нашім небі чужого орла 



Близько 04:00 ранку 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна 

російського агресора проти українського народу.  

З перших днів російсько-української війни українці стали на захист 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Захисники і 

захисниці щоденно проявляють небачений героїзм і неймовірну звитягу у боротьбі 

з ворогом. У кривавих боях народжуються нові герої, люди, які сьогодні творять 

історію своїми вчинками, віддаючи своє життя за вільну, єдину, незалежну Україну. 

Коли ворог прийшов на поріг нашого дому, справжні патріоти стали на захист 

своєї Батьківщини. Але, на жаль, багато з них поклали на жертовний вівтар війни 

своє життя. 

 
Ільга́р Сале́хович БАГІРОВ, капітан Збройних сил України 

12.05.1970 – 30.09.2014 

викладач предмету «Захист Вітчизни» (2009-2010 р.р.) 



 

Василь Ярославович НАГАЙ 

25.04.1995 – 27.08.2022 

випускник економічного відділення  

спеціальності «Бухгалтерський облік» (2013 р.)  

 



 
Назарій Владиславович ДРАШПУЛЬ  

31.12.1994 – 28.08.2022 

випускник економічного відділення  

спеціальності «Бухгалтерський облік» (2013 р.)  

 



  

Владислав Андрійович ЧЕРНЯКОВ 

07.02.2002 – 28.12.2022 

випускник економічного відділення  

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (2020 р.)  

 

 

 



 

 

Кожен, з загиблих воїнів, залишиться у нашій пам'яті, вдячність за їхній 

подвиг житиме у серцях українців.  

Слава Героям, що віддали життя, захищаючи Україну.  

Герої не вмирають! 
Велика подяка нашим захисникам України, які нині виборюють наше 

право жити у європейській, вільній та самостійній державі.  

Нехай віра у перемогу ніколи не покине Ваше хоробре серце. 

Слава Україні!!! 
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