У «Книгу пам’яті загиблих в АТО» внесено ще одне ім’я …»
22 листопада 2016 року в зоні АТО, захищаючи територіальну цілісність та незалежність
України, загинув МАР’ЯН КАПТОВАНЕЦЬ – боєць 8-го окремого батальйону Української
Добровольчої Армії «Аратта», в останній час – солдат 54-ої окремої механізованої бригади
збройних сил України.
Ця фатальна подія сколихнула всіх нас, а особливо педагогічний колектив та студентство
Новороздільського політехнічного коледжу, адже Мар’ян Каптованець випускник коледжу 2006
року.
Багато студентів – випускників коледжу різних років – боронять сьогодні у ці буремні дні
нашу Україну. Саме за неї, єдину, рідну, нероздільну Україну, воюють нам знані і незнані
випускники: Балакірєв Роман (ТОРА), Магуник Руслан (ТОРА), Ремез Святослав (ОКСіМ),
Корецький Роман (МЕЕП), Труш Роман (ТНР), Копичин Андрій (ТОРА), Овсяник Тарас (МЕЕП),
Крижанівський Богдан (КД), Баран Роман (ОКСіМ), Гладій Тарас (ОКСіМ), Полюк Олег
(ОКСіМ), Кузик Василь (ОРАД), Абдуразаков Тимур (ОКСіМ), Копитко Ігор (ОКСіМ),
Тимощук Тарас (ОРАД), Байтало Володимир (ТОРА).
Мар’ян народився 29 червня 1986 року у смт. Розділ. Навчався з 2002 року в нашому
коледжі на спеціальності «Обслуговування, ремонт автомобілів та двигунів». Хлопець був
дисциплінованим та доброзичливим. У спогадах однокурсників та викладачів залишився
хорошим другом та справжнім патріотом.
Коли почалася неоголошена війна на Сході, Мар’ян за покликом серця пішов
добровольцем захищати Україну. Став кулеметником. За виявлену велику мужність, хоробрість
на полі бою був нагороджений п’ятьма бойовими медалями.
Та ворог не спав. Смертельна куля ворожого снайпера забрала життя 29 -ти річного бійця,
який перебував на гарячих точках боїв у районі Широкіного . 30 листопада кортеж з тілом бійця
земляки зустрічали на колінах, починаючи від межі Миколаївського району через Миколаїв,
Розвадів, Верин, Крупсько, смт. Розділ і до дому загиблого. 1 грудня у смт. Розділ у церкві
Успіння Пресвятої Богородиці відбулося прощання усіх земляків із загиблим Героєм Мар’яном
Каптованцем.
Мар’яна не стало… Але він дивитиметься на нас із своїх світлин у кутку пам'яті Героя. Ми
завжди пам'ятатимемо про МАР’ЯНА КАПТОВАНЦЯ – патріота, який віддав своє життя за
мирне небо над нашою головою. Пам'ять про Героя завжди буде жити в наших серцях. Адже,

Доки є небо синє,
Доки серця палають,
Доки пшеницю сіють Герої не вмирають!!
Висловлюємо найщиріші почуття рідним і близьким загиблого.
Пам’ятаймо наших героїв! Слава Україні! Героям слава!!!

