БЕРЕЖНИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата та місце народження: 27 квітня 1984
р., смт. Чупахівка, Охтирський район, Сумська
область.
Дата та місце загибелі: 29 серпня 2014 р., с.
Новокатеринівка, Старобешівський район,
Донецька область. Загинув від осколкового
поранення під час виходу з Іловайського котла,
який віднедавна уособлює страшну трагедію
українського народу.
Звання: Сержант.
Посада: Командир відділення.
Підрозділ: 91-й окремий полк оперативного
забезпечення.
Сімейний стан: Залишилися дружина і син.
Місце
поховання:
смт.
Чупахівка,
Охтирський район, Сумська область.
Нагорода: Указом Президента України №
873/2014 від 14 листопада 2014 р., "за особисту мужність і героїзм, виявлені у
захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України,
вірність військовій присязі", нагороджений орденом «За мужність» III
ступеня (посмертно).
Уродженець с. Чупахівка
Юрій Бережний, сержант, командир
інженерно-саперного відділення, загинув 29.08.2014 р. під час виходу з
Іловайського котла т.зв. «Зеленим коридором» на дорозі в районі
с. Новокатеринівка. Адже в тамтешньому смертоносному котлі закінчилося
земне життя багатьох патріотів, які стали на захист своєї країни і землі, своїх
батьків, дружин і дітей.
Юрій закінчив школу в рідній Чупахівці, здобув професійно-технічну
освіту в Охтирському ПТУ №7 за спеціальністю «Електрик-кіномеханік».
У18 років його призвали на строкову службу, де він вирішив залишитися вже
як контрактник. Згодом здібного юнака направили до Кам’янець-Подільська,
де він опанував науку розмінування боєприпасів.
У 2008 році пройшов тримісячні курси саперів, остаточно надавши
перевагу саме цій спеціалізації. Про саперів кажуть, що вони помиляються
лише один раз. Юрій Бережний не помилився і не схибив жодного разу, він
був професіоналом своєї справи. З одного боку, мав відповідні навички від
природи, а саме — витримку, спокій, урівноваженість. З іншого — багатий
практичний досвід.
Ще в пам’яті події кількарічної давнини на станції Лозова, що на
Харківщині, де українським саперам довелося знешкоджувати потужний
арсенал боєприпасів і насамперед мін. Юрій Бережний був серед них. І хоча

тоді рідні в селі неймовірно переживали, та він довів свою виняткову
професійність.
Безпомилково діяв Юрій і в зоні АТО. Як розповідають друзі по службі,
йому доручали найскладніші і найвідповідальніші ділянки, де ворог залишав
міни. Тож в інженерно-саперному взводі знали: за ті ділянки і дороги, якими
пройшов Юрій Бережний, можна не хвилюватися.
13 березня хлопців з Охтирської частини командирували до Харківської
області, потім направили на Луганщину. Через півтора 5 місяці Юрій приїхав
додому у відпустку і через декілька днів знову повернувся до Луганська. А
після другої короткої відпустки хлопець поїхав до Донецька.
Найпоширеніша характеристика, якої під час бесід удостоювали
охтирського героя його земляки, була одна: таких чоловіків ще пошукати —
не знайдеш. Однозначно, що так воно й є.
Указом президента України № 873/2014 від 14 листопада 2014 р. «За
особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Кажуть, що сапери помиляються лише один раз в житті. Юрій був
професіоналом, тож не схибив жодного разу.

Ігнатенко Сергій Олександрович
Дата народження: 4 червня 1984 року
Закінчив ЗОШ І-ІІ ступенів №6 у 1999 році.
Навчався в Охтирськму ПТУ №7 з1999 по 2001 рік.
Виконував бойові завдання в зоні АТО, учасник бойових дій.
Пройшов підготовку сапера – розмінувальника в Каменець-Подольску.
Отримав звання молодого сержанта за зразкове виконання завдань.
Служба за контрактом у Збройних силах України

Бондарь Сергій Анатолійович
Дата народження: 1 лютого 1984 року
Навчався в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1
Закінчив Охтирське ПТУ №7 у 2001 році з професії «Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник».
Протягом 2009-2013 рр. працював слюсарем по ремонту обладнання у ДНЗ
«Охтирський центр ПТО»
У 2015 мобілізований. Захисник Донецького аеропорту. Виконував
бойові завдання в зоні АТО у смт Водяне, с. Широкіне, учасник бойових дій

Мухін Валерій Валерійович
Дата народження: 22 грудня 1974 року
Навчався в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2
Закінчив Охтирське СПТУ №7 у 1992 році з професії «Токар»
Головний старшина полку, прапорщик військової частини
А 0563 Збройних Сил України
Служба у миротворчих місіях, виконання завдання по збереженню
територіальної цілісності і незалежності України

Журбенко Андрій Васильович
Дата народження: 12 грудня 1983 року
Навчався в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3
Закінчив Охтирське ПТУ №7 у 2003 році з професії « Маляр. Штукатур»
Старший сержант, учасник бойових дій миротворчих місій
у Сербії та Сирії

Тобілевич Сергій Миколайович
Дата народження: 18 березня 1991 року
Навчався в школі №7 з 1998 по 2006 рік.
Навчався в Охтирському ПТУ №7 з 2006 по 2008 рік з професії
«Маляр. Штукатур. Муляр».
Мобілізований 09.07.2015
Виконував бойові завдання за що в зоні АТО, учасник бойових дій.
Служба за контрактом у Збройних Силах України

Качайло Василь Миколайович
Дата народження: 10 січня 1997 року
У 2014 році закінчив Бугруватську
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
У 2016 році закінчив ДНЗ «Охтирський центр ПТО».10.02.2016 з професії:
«Слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду».
Контрактна служба у Збройних Силах України, брав участь у бойових дій у
зоні АТО
(с. Авдіївка).

Буренін Дмитро Анатолійович
Дата народження: 27 липня 1995 року
Навчався в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3
У 2014 році закінчив ДНЗ «Охтирський центр ПТО» з професії « Слюсар з
ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії «С».
Виконував бойові завдання в зоні АТО, учасник бойових дій (с. Авдіївка)
Продовжує службу за контрактом у ЗСУ

Нечитайло Валерій Володимирович
Рік народження: 24 вересня 1960 року
З 1967 по 1975 рік навчався у Височанській загальноосвітній школі ІІІІ ступенів.
У 1979 році закінчив Харківський технікум зв’язку.
Протягом 1986-1987 брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.
У 2008-2009 н.р. працював майстром виробничого навчання в у ДПТНЗ
«Охтирський професійний ліцей».
У 2014, 2015 рр. виконував бойові завдання в зоні АТО, учасник
бойових дій.
Нагороджений медалями «Учасник АТО», «Захисник рідної землі»

