
Державний навчальний заклад «Бердичівське 

вище професійне училище»

Вклоняємось 

нашим героїчним випускникам, 

пишаємось своїми патріотами. 

Вони є прикладом 

щирої любові до України.



Ковтун Сергій Леонтійович

Випускник Бердичівського СПТУ-33 1989 року 

Дата і місце загибелі: 9 лютого 2015 року с. Гранітне  

Волноваський район Донецької області



Вітковський Валерій Леонідович

Випускник Бердичівського СПТУ-33 1993 року

Дата і місце загибелі:  15 серпня 2015 року село 

Опитне Ясинуватський район Донецької області 



Владислав Якимчук – доброволець, 

пропав безвісти.

Випускник училища 2014 року





Чепіль Юрій
Випускник училища 1994 року, група № 42, 

старший сержант, призваний в  АТО з  

березня 1914 року, учасник військових 

парадів.



Дмитро Голіба -

випускник 2014 року.

Доброволець



Назаренко  Руслан
Випускник училища 2008 року, група 7 Т  

з професії тракторист-машиніст с/г, слюсар з ремонту с/г 

машин, водій. 

Одержав поранення в 2014 році



Рудний Роман 
Випускник 2013 року, група 17 ТС  з професії 

тракторист-машиніст с/г, слюсар з ремонту с/г 

машин, водій.



Хрустицький Віталій
Випускник 2013 р., група 8 Б з професії 

оператор комп’ютерного набору, конторський 

службовець. Участь в АТО з березня 2014 року



Гуральський Дмитро 
Випускник училища 2013 р. група 18 ТФ з 

професії тракторист-машиніст с/г, слюсар з 

ремонту с/г машин, водій. В АТО з 2014 року



Тищенко  Олександр 

Випускник 2013 р. група 18 ТФ з професії 

тракторист-машиніст с/г, слюсар з ремонту с/г 

машин, водій. В АТО з 2014 року



Штоюнда Євгеній 
Випускник групи  6 Б  2011 р.  з професії оператор 

комп’ютерного набору, конторський службовець. 

Участь в АТО з березня 2014 року



Петрівський Віталій 
Випускник 1981 року, група № 17, 26 бригада. 

Доброволець. В АТО з травня 2014 року.



Тимощук Андрій
Випускник 1993 року, група№ 36, 

прапорщик 26 бригади.

В АТО 2014-2017роки



Логінський Ігор - випускник училища 

2015 року, з професії тракторист-

машиніст с/г, слюсар з ремонту с/г 

машин, водій. В АТО з 2016 року 



Поночовний Сергій
випускник групи № 22 ТС, з професії тракторист-

машиніст с/г, слюсар з ремонту с/г машин, 

водій 2016 рік. В АТО 2017-2018 роки



Це свято увібрало в себе багаті і славні ратні 

традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та 

визволителів рідної землі на всіх етапах її історії.

Ми знаємо багатьох воїнів-

земляків, волонтерів (серед 

яких і наші випускники: Вадим 

Фефелов і Юрій Сидоренко), 

батьків наших здобувачів 

освіти.  

Ми ними пишаємося, бажаємо 

їм терпіння, мужності, здоров’я 

і радіємо, що вони повернулися 

живими і здоровими до своїх 

родин. 


