Саме вони – українські воїни, віддані до останнього присязі, є обличчям нової
української армії з її незнищеним духом мужності, пам’яттю про героїчне минуле
та орієнтацією на майбутнє!
Після Революції Гідності та початку
воєнних дій на сході України
розпочалася нова сторінка літопису
українських Збройних сил. Попри
тотальну руїну в армії, корупцію,
зради, втрати і підступність ворога,
українським
військовим
вдалося
відстояти незалежність Батьківщини,
захистити власний народ від агресора,
а також відновити обороноздатність
Збройних
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колишнім
студентам коледжу, які віддали своє життя за територіальну цілісність та незалежність
нашої країни…
Традиційно в цей день ми вшановуємо всіх військових. І сьогодні особливо щиро вдячні їм…

Нині, коли українська армія доводить вірність Батьківщині, захищаючи її рубежі і свій народ, це свято стало
символом справжньої мужності, героїзму і відваги. В цей день ми вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя в
ім’я свободи України, мужньо захищаючи рідну землю, та всім, хто несе військову службу в зоні АТО, за

відданість українському народу, незламну силу волі та безстрашність.

ВІЧНА СЛАВА!

ВІЧНА ШАНА!

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ СЛАВНИМ твоїм СИНАМ, УКРАЇНО!

6 грудня 2018 року о 8 годині біля центрального входу в Новоушицький коледж ПДАТУ біля меморіальної дошки пам’яті
Олександра Дзюбелюка відбулась лінійка-реквієм, приурочена Дню Збройних Сил України.

Саме вони – українські воїни, віддані до останнього присязі, є обличчям нової
української армії з її незнищенним духом мужності, пам’яттю про героїчне
минуле та орієнтацією на майбутнє!
Після Революції Гідності та початку воєнних дій на сході України розпочалася нова сторінка літопису
українських Збройних сил. Попри
тотальну руїну в армії, корупцію,
зради, втрати і підступність ворога,
українським військовим вдалося
відстояти
незалежність
Батьківщини, захистити власний
народ від агресора, а також
відновити
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Збройних Сил України. Серед них
колишні студенти нашого закладу,
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Допоки ми живі – житиме пам'ять про наших героїв.
Олександр з меморіальної дошки щодня зустрічатиме та проводжатиме поглядом
студентів та нагадуватиме кожному з нас, що він віддав життя аби ми жили в мирній
квітучій Україні…
Всі ми, залишаємось в боргу перед Олександром Дзюбелюком, Володимиром Овчаруком,
Володимиром Яневичем перед загиблими Героями…
Це щоденне нагадування усім нам, а особливо молодому поколінню про подвиг усіх воїнів, які мріяли
бачити сильну, вільну Україну.

