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 Сьогодні над Україною нависла небезпека. Триває війна на 

Сході нашої країни. Кожна мить – це мить страшної тривоги. 

Падає, стікаючи кров’ю, цвіт української нації. Час героїв… 

 Збаражчина теж втратила своїх найкращих синів. 

 

 Інформація буде корисна усім, кому небайдужа історія 

рідного краю. 

 

 

 

ББК 63.3 (4Укр – Тер) 

  Збаразька централізована бібліотечна система, 2016  
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З глибокою шаною у пам’ять про героїв, які загинули 

 у зоні АТО, поклавши своє життя на жертовник  

України – великої, єдиної, багатої і неподільної. 

Слава їм і Вічна Пам’ять. 

 

 

Від упорядника 
 У кожної епохи є свої герої. А хто герой нашого часу, та й 

що саме «наш час»? 

 Слово «герой» прийшло до нас із стародавньої Греції, воно 

перекладається як «захисник», «охоронець». І по тому, які у нас 

герої, можна судити і про нас самих, про ті цінності, які нам 

важливі і дорогі. 

 Сьогодні Україна має своїх героїв. Подвиг Небесної Сотні 

вразив весь світ. Героїзм поза межами людської логіки. Імена цих 

людей вписані в пантеон історії України золотими літерами. В 

літописі Збаражчини закарбовані навічно імена Устима Голоднюка 

та Назарія Войтовича. Схиляємо голови перед їхньою пам’яттю, 

передаючи її наступним поколінням. 

 Україна… Країна смутку і краси… Це країна, котра 

найбільше прагнула волі і найменше мала її. Україна – це держава, 

яка протягом усієї своєї історії боролася. Боролася за волю, за 

щастя, за незалежність. 

 Ми живемо у стані війни, не знаємо, що нас чекає завтра… 

 Сила волі, мужність, стійкість – це складові тих характерів, 

котрі сьогодні зі зброєю в руках на Сході України. Герої… Герої! 

 Юні, молоді, мужні, завзяті, незламні та готові власними 

життями боронити наш мир і спокій. Такі різні долі, але об’єднані в 

одну єдину фронтову долю бійців і волонтерів АТО. Об’єднані 

любов’ю до Батьківщини, боротьбою за цілісність і незалежність 

України, за наше щасливе майбутнє. 
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А на моїй землі іде війна… 

Стріляють танки і ревуть гармати, 

Сповита горем, в чорному вбранні,  

Сльозами, вмилась не одна вже мати. 

Найкращі з кращих падають від куль, 

Грудьми своїми землю прикривають, 

Сумним набатом в селах і містах 

Звучать слова: «Герої не вмирають». 

  

Сьогодні від нашого покоління в цілому і кожного з нас, 

зокрема, залежить чи звучатимуть гордо і могутньо – Україна і 

український народ в третьому тисячолітті на вершинах людської 

цивілізації.  

«Віримо, що все це минеться, відкипить – як вода на чистих 

хвилях вільного Дніпра: лиха година, затяжна руїна, доба зневіри, 

відчаю пора… Тобі ще тяжко, бо війна в Донбасі ще не втихає, мов 

кайдани тисне. Та прийде час – і заблукані душі згадають твоє 

небо, мову, пісню, моя найкраща, вічна і єдина, колиско і Вітчизно 

– Україно!» - так пише поет із Тернопілля Наталя Волотовська. 

Нехай ці рядки стануть пророчими.  

Сподіваємося, теперішні і майбутні покоління пам’ятатимуть 

всіх героїв сьогоднішнього часу, героїв АТО – загиблих і живих. То 

ж будьмо гідні їхньої пам’яті, пам’яті новітніх героїв України. 

Даний інформаційно-бібліографічний посібник має на меті 

зібрати та систематизувати матеріал, присвячений нашим 

землякам, які віддали найдорожче – своє життя, тим, котрі полягли 

за рідну Україну…  

Його відкриває розділ: «Збаражчини гідні сини», котрий 

містить біографічні дані життя героїв із Збаражчини, котрі 

загинули в зоні АТО. На жаль, їхні біографії виявилися занадто 

короткими… 



5 
 

В наступному розділі – узагальнений бібліографічний 

матеріал. 

Третій розділ: «АТО і Збаражчина» - матеріал із періодичних 

видань на цю тему. 

Четвертий – книга пам’яті героїв Тернопільщини, загиблих 

під час АТО на Сході України. 

Електронну версію посібника розміщено на веб-сайті 

Збаразької ЦБС : http://zbarazh-library.com.ua  

 

  

http://zbarazh-library.com.ua/
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Збаражчини гідні сини 
Не птахи то курличуть до нас з високості, -  

то душі тих, хто впав за рідну Україну. 

 

Василь Васильович Борисевич 
Народився 1 квітня 1969 р., с. 

Діброва, Збаразького району, Тер-

нопільської області. 

Проживав у с. Мала Снігу-

рівка Лановецького району. Був 

підприємцем — разом з дружиною 

вирощував і продавав овочі. 

1 вересня 2014 отримав 

повістку. Після двомісячного виш-

колу на Яворівському полігоні, у 

складі 24-ї бригади відбув на 

Луганщину. 

20 січня 2015 почався наступ 

бойовиків на блокпост № 31 на трасі 

«Бахмутка» поблизу смт. Фрунзе (Луганська область), Василь 

схопив гранатомет, щоб поцілити в танк, але зброя не спрацювала. 

Тоді він почав стріляти з автомата, тут у нього й поцілила куля 

снайпера, яка пробила легені. Побратими відтягнули пораненого до 

бліндажа, але коли зняли бронежилет, пульс уже не відчувався. 

Обгоріле до невпізнання тіло Василя знайшли пізніше на тому ж 

місці. Рідні три місяці шукали його і сподівалися, що Василь 

живий. Але ДНК-експертиза підтвердила, що Василь загинув. 
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Поховали бійця 24 квітня у с. Мала Снігурівка Лановецького 

району на цвинтарі біля церкви. Чин похорону відправив 

архієпископ Нестор спільно з вісімнадцятьма священиками. 

Залишилися дружина Ірина, сини Павло і Володимир, 

невістка Аліна. 

Звання: Сержант. 

Посада: Заступник командира взводу. 

Підрозділ: 24-а окрема механізована бригада. 

 Указом Президента України № 311/2015 від 4 червня 2015 

року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у 

захисті державного суверенітету та територіальної цілісності 

України, вірність військовій присязі», нагороджений орденом «За 

мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 

*  *  *  *  * 

У Збаражі попрощались із загиблим воїном Василем 

Борисевичем  [Текст] : вічна пам’ять // Народне слово. – 2015.- 24 

квіт. – С. 1 : фотогр. 

*  *  *  *  * 

Борисевич Василь Васильович [Електронний ресурс] //  

Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. та граф. дані. –  

[Україна], 2016. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Борисевич_Василь_Васильович, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 30. 08. 2016. 

  

Загиблий в АТО Василь Борисевич пішов до війська заради 

синів [Електронний ресурс] //  МІСТО. – Електрон. текст. та граф. 

дані. –  [Україна], 2015. – Режим доступу: http://www.gazeta-

misto.te.ua/zahyblyj-v-ato-vasyl-borysevych-pishov-do-vijska-zarady-syniv/, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 30. 08. 

2016. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Борисевич_Василь_Васильович
http://www.gazeta-misto.te.ua/zahyblyj-v-ato-vasyl-borysevych-pishov-do-vijska-zarady-syniv/
http://www.gazeta-misto.te.ua/zahyblyj-v-ato-vasyl-borysevych-pishov-do-vijska-zarady-syniv/
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Василь Борисевич пішов на танк з автоматом [Електронний 

ресурс] //  МІСТО. – Електрон. текст. та граф. дані. –  [Україна], 

2016. – Режим доступу: 
http://teren.in.ua/2016/01/21/vasyl_borysevych_pishov_na_tank_z_avtomatom

_foto/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 

30. 08. 2016. 

 

Василь Борисевич загинув від ворожої кулі [Електронний 

ресурс] //  TeNevs. – Електрон. текст. та граф. дані. –  [Україна], 

2016. – Режим доступу: 
http://www.tenews.org.ua/post/view/vasil__borisevich_zaginuv_vid_vorozhoi

_kuli, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 

30. 08. 2016. 
 

Юрій Володимирович Горайський 
 Народився 31 липня 1977, с. 

Біла Тернопільського району 

Тернопільської області. Український 

громадсько-політичний діяч, під-

приємець, військовик, стрілець-

регулювальник комендантського 

відділення комендантського взводу 

комендантської роти, матрос 73-го 

морського центру спеціальних 

операцій (Очаків). Голова Збаразької 

районної державної адміністрації 

(травень 2014 — квітень 2015). 

Юрій Горайський тривалий 

час проживав з батьками в обласному центрі. Після 

закінчення Тернопільської гімназії імені І. Франка, вступив 

до Тернопільського національного економічного університету, де 

здобув вищу економічну освіту. 

http://teren.in.ua/2016/01/21/vasyl_borysevych_pishov_na_tank_z_avtomatom_foto/
http://teren.in.ua/2016/01/21/vasyl_borysevych_pishov_na_tank_z_avtomatom_foto/
http://www.tenews.org.ua/post/view/vasil__borisevich_zaginuv_vid_vorozhoi_kuli
http://www.tenews.org.ua/post/view/vasil__borisevich_zaginuv_vid_vorozhoi_kuli
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Займався бізнесом. Належав до впливової на Збаражчині 

бізнес-родини. Підприємницька діяльність була пов'язана з баром у 

Збаражі та аграрним бізнесом в одному із сіл району. 

У травні 2014 року за квотою партії  УДАР призначений 

головою Збаразької районної державної адміністрації, хоча не був 

членом цієї політичної сили. Займав цю посаду 11 місяців. 

Допомагав військовим у зоні  АТО як волонтер.  

Через тиждень після звільнення з посади Юрій Горайський 

відбув добровольцем на передову; з травня по вересень 2015 року 

служив у секторі «М» під Маріуполем. У січні 2016 підписав 

контракт на військову службу. На місцевих виборах, у жовтні 2015 

року, висувався кандидатом на посаду міського голови Збаража від 

партії «Добрий самарянин». 

Під час розвідки на Маріупольському напрямку передовий 

дозор «морських котиків», у якому був Юрій Горайський, вийшов 

на висоту в районі міста Докучаєвська, де наштовхнувся на 

диверсійно-розвідувальну групу противника. В результаті 

ближнього бою Юрій Горайський разом з побратимом з Одещини 

27-річним Олександром Хмеляровим отримали смертельні 

поранення. Основна частина розвідгрупи 73-го Центру прийшла на 

допомогу та вступила у бій, згодом підійшли підрозділи 72-ї ОМБр. 

Під вогневим прикриттям загиблих і поранених евакуювали. За 

даними радіоперехвату, противник втратив 30 бойовиків. 

Тіло загиблого зустріли вранці 6 березня у Збаражі. 

Похований 7 березня на міському цвинтарі. Поховали Юрія 

Горайського поруч із Героєм Небесної сотні Устимом Голоднюком. 

Одружився у 18 років. Разом з дружиною Наталею 

виховував двох доньок — Ярину та Мирославу. 

Звання: Матрос. 

Посада: Стрілець-регулювальник. 

Підрозділ: 73-й морський центр спеціального призначення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015
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Обставини загибелі: 4 березня 2016 р. під час розвідки на 

Маріупольському напрямку передовий дозор «морських котиків», у 

якому був Юрій Горайський, вийшов на висоту в районі міста 

Докучаєвська, де наштовхнувся на диверсійно-розвідувальну групу 

противника. В результаті ближнього бою Юрій Горайський разом з 

побратимом з Одещини 27-річним Олександром Хмеляровим 

отримали смертельні поранення. 

Указом Президента України № 132/2016 від 8 квітня 2016 

року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у 

захисті державного суверенітету та територіальної цілісності 

України, вірність військовій присязі», нагороджений орденом 

Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно). 

 

*  *  *  *  * 

Парова, Н. Юрій Горайський, волонтер і спецпризначенець, 

рятуючи бойових побратимів, загинув, як герой [Текст] / Н. Парова 

// Народне слово. – 2016. – 11 берез. – С. 1-5 : фотогр. 

                                      *  *  *  *  * 

Юрій Горайський [Електронний ресурс] //  Вікіпедія : вільна 

енциклопедія. – Електрон. текст. та граф. дані. –  [Україна], 2016. – 

Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Горайський_Юрій_Володимирович, вільний. 

– Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 30. 08. 2016. 

 

Стало відомо як геройськи загинув в АТО Юрій Горайський 

[Електронний ресурс] //  ПРО ВСЕ. – Електрон. текст. та граф. дані. 

–  [Україна], 2016. – Режим доступу: http://provse.te.ua/2016/03/stalo-

vidomo-yak-herojsky-zahynuv-v-ato-yurij-horajskyj/, вільний. – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 30. 08. 2016. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Горайський_Юрій_Володимирович
http://provse.te.ua/2016/03/stalo-vidomo-yak-herojsky-zahynuv-v-ato-yurij-horajskyj/
http://provse.te.ua/2016/03/stalo-vidomo-yak-herojsky-zahynuv-v-ato-yurij-horajskyj/
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Весь Збараж проводив в останню путь Героя АТО Юрія 

Горайського [Електронний ресурс] //  АНТИКОР. – Електрон. 

текст. та граф. дані. –  [Україна], 2016. – Режим доступу: 
http://antikor.com.ua/articles/91548-

vesj_zbarah_provodiv_v_ostannju_putj_geroja_ato_jurija_gorajsjkogo,  

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 30. 08. 

2016. 

 

Під Маріуполем від куль сепаратистів загинув екс-голова 

Збаразької РДА Юрій Горайський [Електронний ресурс] //  

ТЕРНОПОЛЯНИ. – Електрон. текст. та граф. дані. –  [Україна], 

2016. – Режим доступу: http://ternopoliany.te.ua/zhittya/13111-pid-

mariupolem-vid-kul-separatystiv-zahynuv-eks-holova-zbarazkoi-rda-yurii-

horaiskyi, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис 

зроблено 30. 08. 2016. 

 

 

Сергій Володимирович Долгіх 
 Народився 1 травня 1980, с. 

Заруддя Збаразького району 

Тернопільської області. 

Український військовик, солдат 

128-ї гірсько-піхотної бригади 

(Мукачеве). 

Навчався в Заруднянській 

школі (9 класів). Закінчив 

Кременецьке педагогічне училище 

(нині — Кременецька обласна 

гуманітарно-педагогічна академія 

імені Тараса Шевченка), здобувши 

фах учителя трудового навчання, 

Інститут комп'ютерних технологій 

Тернопільської академії народного господарства (нині — ТНЕУ). 

http://antikor.com.ua/articles/91548-vesj_zbarah_provodiv_v_ostannju_putj_geroja_ato_jurija_gorajsjkogo
http://antikor.com.ua/articles/91548-vesj_zbarah_provodiv_v_ostannju_putj_geroja_ato_jurija_gorajsjkogo
http://ternopoliany.te.ua/zhittya/13111-pid-mariupolem-vid-kul-separatystiv-zahynuv-eks-holova-zbarazkoi-rda-yurii-horaiskyi
http://ternopoliany.te.ua/zhittya/13111-pid-mariupolem-vid-kul-separatystiv-zahynuv-eks-holova-zbarazkoi-rda-yurii-horaiskyi
http://ternopoliany.te.ua/zhittya/13111-pid-mariupolem-vid-kul-separatystiv-zahynuv-eks-holova-zbarazkoi-rda-yurii-horaiskyi
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Тоді поїхав на роботу в Київ, працював у Господарському суді, 

Тендерній палаті. Навчався в Київському політехнічному інституті. 

Одружився і проживав у Києві, очолював комп'ютерний 

відділ у Республіканському центрі сертифікації. Був активним 

учасником Революції Гідності. 

Мобілізований 3 серпня, а на початку вересня поїхав у зону 

проведення АТО. 

15 листопада відбувся сильний мінометний обстріл 

українських позицій, після якого, неподалік від блокпоста, знайшли 

мертвого дідуся. За правилами, в таких випадках, викликали 

міліцію, яка попросила гарантувати їм безпеку. На світанку 16 

листопада вояки вирушили ставити розтяжки, щоби перекрити 

зону, куди мали прибути міліціонери. Але вночі неподалік від тіла 

чоловіка терористи влаштували засідку. Від пострілів майже 

впритул троє із чотирьох наших бійців були поранені. Сергій 

Долгіх отримав поранення в ногу, куля зачепила артерію. Він 

відповз від дороги, наклав собі джгут і продовжив бій. У нього 

влучили граната і куля, які й спричинили смерть. 

Похований 20 листопада у рідному Зарудді. На похорон 

прибули сотні людей із навколишніх сіл, Збаража, Тернополя, 

Києва, а відспівували героя 12 священиків. 

Залишились мати, дружина Анна та донька Софійка.  

Звання: Солдат. 

Посада: Телефоніст-лінійний наглядач. 

Підрозділ: 128-а окрема гірсько-піхотна бригада. 

Обставини загибелі: Увечері 16 листопада 2014 р. о 16-й годині 

військові пішли ставити розтяжки, щоб убезпечити свій блокпост 

поблизу села Нікішине (Донецька область), і потрапили у засідку. 

Місце поховання: с. Заруддя, Збаразький район, Тернопільська 

область. 
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Указом Президента України № 282/2015 від 23 травня 2015 

року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у 

захисті державного суверенітету та територіальної цілісності 

України, вірність військовій присязі», нагороджений орденом «За 

мужність» III ступеня (посмертно). 

 

*  *  *  *  * 

Боднар, С. Батьки загиблого бійця передали його речі 

військовим [Текст] : Герої не вмирають [20 листопада на 

Збаражчині, в с. Заруддя провели в останню дорогу Сергія Долгіх, 

військового, який загинув у зоні проведення АТО] / С. Боднар // 

Свобода. – 2014. – 17 листоп. – С. 5 : фотогр. 

Моргун, О. У Зарудді відкрили пам’ятний знак загиблому 

бійцю Сергію Долгіх [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2015. 

– 15 верес. – С. 1-5 : фотогр. 

 Моргун, О. У Зарудді освятили пам’ятник на могилі Сергія 

Долгіх [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2015. – 20 листоп. – 

С. 1 : фотогр.  

Пірог, Л. Пам’ять про подвиг Сергія Долгіх збережуть у 

Зарудянській школі [Текст] / Л. Пірог // Народне слово. – 2015. – 13 

берез. – С. 8 : фотогр. 

Пірог, Л. У Зарудянській школі вшанували пам’ять Сергія 

Долгіх у річницю його загибелі [Текст] / Л. Пірог // Народне слово. 

– 2015. – 20 листоп. – С. 4 : фотогр.  

 Сергія Долгіх посмертно нагороджено орденом «За 

мужність»  [Текст] // Народне слово. – 2015. – 29 трав. – С. 1. 

*  *  *  *  * 
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Долгіх Сергій Володимирович [Електронний ресурс] //  

Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. та граф. дані. –  

[Україна], 2016. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Долгіх_Сергій_Володимирович, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 30. 08. 2016. 

 

Сергій Долгіх [Електронний ресурс] : [статті про С. Долгіх  

2014-2015 рр.]  //  Народне Слово. – Електрон. текст. та граф. дані. 

–  [Україна], 2013. – Режим доступу: http://narodne-

slovo.te.ua/tag/serhij-dolhih/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова 

укр. – Опис зроблено 30. 08. 2016. 

 

Володимир Петрович Магльона 

16 листопада Збаражчина 

поховала ще одного героя – 

Володимира Петровича Магльону, 

бійця 57-ої бригади ЗСУ. 

Народився боєць 29 липня 

1990 р., в с. Кинахівцях, Збаразь-

кого району, Тернопільської 

області. 

Володимир Магльона служив 

та воював у 57-й бригаді, якою 

серед інших з’єднань, опікується 

волонтерська група, на її передових 

позиціях в зоні військового 

протистояння на сході України. 

Загинув наш земляк у четвер 12 листопада на позиціях у 

населеному пункті Зайцеве Донецької області. Десь приблизно з 

18.00 і до 24.00 по часу того четверга, противник атакував опорний 

пункт підрозділу, у якому служив Володимир,  за фактором часу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Долгіх_Сергій_Володимирович
http://narodne-slovo.te.ua/tag/serhij-dolhih/
http://narodne-slovo.te.ua/tag/serhij-dolhih/
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військовим терміном це можна вважати у цю пору року на Донбасі 

за нічний бій, який є не з легких. Вогневий контакт ворожі сили 

розпочали перші, спочатку з стрілецького озброєння, а потім 

накривали і з АГСів, і з протитанкових гранатометів. Ворог скоріш 

за все проводив розвідку боєм. Це робилось щоби  розкрити 

систему вогневих точок наших військ. Під час цього бою і загинув 

Володимир Магльона. Як кажуть бойові побратими Володя загинув 

з честю як воїн. Ну, а того дня бійці 57-ї мужньо трималися під 

вогнем противника, тільки після того як почала працювати по 

ворогу наша ЗУшка на «шешорику» (зенітна установка на кузові 

ГАЗ-66, імпровізований витвір фронтових умільців, але досить 

дієвий нестандартний «аргумент» наших військ на театрі воєнних 

дій російсько-української війни на Донбасі, артилерію ж ми 

відвели…), атака противника захлинулась. Ранком 13 листопада 

ворог здійснив вогневі «провокативні» дії і проти сусідніх позицій 

наших військ. В таких умовах фронтових буднів загинув наш 

славний уродженець Володимир Магльона.  

Поховали героя у с. Бодаки, Збаразького району, 

Тернопільської області. 

Дата та місце загибелі: 12 листопада 2015 р., смт. Зайцеве, 

Горлівська міська рада, Донецька область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Оператор ЗУ. 

Підрозділи: 57-а окрема мотопіхотна бригада. 

 

*  *  *  *  * 

Парова, Н. Збаражчина попрощалась із героїчним земляком 

Володимиром Магльоною  [Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 

2015. – 20 листоп. – С. 1-5 : фотогр. 

 *  *  *  *  * 
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Володимир Магльона з Тернопільщини загинув у зоні АТО 

[Електронний ресурс] //  TV- 4. – Електрон. текст. та граф. дані. –  

[Україна], 2016. – Режим доступу: http://tv4.te.ua/volodymyr-maglona-

z-ternopilshhyny-zagynuv-u-zoni-ato/, вільний. – Заголовок з екрана. – 

Мова укр. – Опис зроблено 31. 08. 2016. 

 

На Тернопіллі поховали Володимира Магльону, бійця 57 

бригади [Електронний ресурс] //  ПРОВСЕ. – Електрон. текст. та 

граф. дані. –  [Україна], 2016. – Режим доступу: 
http://provse.te.ua/2015/11/na-ternopilli-pohovaly-volodymyra-mahlonu-

bijtsya-57-bryhady/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. – 

Опис зроблено 31. 08. 2016. 

 

Напередодні сороковин Володимир Магльона зробив 

побратимам останній подарунок [Електронний ресурс] //  20 minut. 

– Електрон. текст. та граф. дані. –  [Україна], 2016. – Режим 

доступу: https://te.20minut.ua/Podii/naperedodni-sorokovin-volodimir-

maglona-zrobiv-pobratimam-ostanniy-pod-10475220.html, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 31. 08. 2016. 

 

Володимир Магльона [Електронний ресурс] : [статті про В. 

Магльону  2015-2016 рр.] //  Народне Слово. – Електрон. текст. та 

граф. дані. –  [Україна], 2013. – Режим доступу: http://narodne-

slovo.te.ua/tag/volodymyr-mahlona/, вільний. – Заголовок з екрана. – 

Мова укр. – Опис зроблено 31. 08. 2016. 

  

http://tv4.te.ua/volodymyr-maglona-z-ternopilshhyny-zagynuv-u-zoni-ato/
http://tv4.te.ua/volodymyr-maglona-z-ternopilshhyny-zagynuv-u-zoni-ato/
http://provse.te.ua/2015/11/na-ternopilli-pohovaly-volodymyra-mahlonu-bijtsya-57-bryhady/
http://provse.te.ua/2015/11/na-ternopilli-pohovaly-volodymyra-mahlonu-bijtsya-57-bryhady/
https://te.20minut.ua/Podii/naperedodni-sorokovin-volodimir-maglona-zrobiv-pobratimam-ostanniy-pod-10475220.html
https://te.20minut.ua/Podii/naperedodni-sorokovin-volodimir-maglona-zrobiv-pobratimam-ostanniy-pod-10475220.html
http://narodne-slovo.te.ua/tag/volodymyr-mahlona/
http://narodne-slovo.te.ua/tag/volodymyr-mahlona/
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Тарас Романович Михальський 
Народився 26 вересня 

1980 р., м. Збараж Тернопільської 

області. Український військовик, 

оператор-навідник БМП 24-ї 

окремої механізованої бригади 

(Яворів). 

Загинув 19 жовтня 2014 на 

«Бахмутській трасі» під час 

відбиття спроби прориву 

російських збройних формувань 

поблизу с. Сміле, коли разом із 

іншими військовослужбовцями 

їхав виручати бійців 32-го 

блокпосту, оточеного 

сепаратистами. БМП-2, в якій був 

Тарас, йшла третьою, попереду були БТР і танк. Дорогою, поблизу 

села Сміле, сепаратисти почали обстрілювати колону. Знищили 

спочатку БТР і танк, а потім протитанкова ракета влучила в бойову 

машину, всередині якої був Тарас, водій-механік і ще один боєць. 

Після бою тіло не вдалось вивезти. Сепаратисти не 

віддавали останків загиблих бійців, прикопали їх з наміром 

виміняти, але згодом віддали. 28 жовтня з табличкою на хресті 

«неопізнаний солдат номер 325» його було захоронено разом із 

іншими невідомими загиблими бійцями на цвинтарі у 

Старобільську на Луганщині. В січні упізнаний серед похованих за 

експертизою ДНК. Тіло земляка-героя допомогла знайти 

збаражанка Олена Дрібніцова, яка з дитинства товаришувала з 

Тарасом. 
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Зустрічали Героя у Збаражі ввечері 31 січня, після чого 

труну з тілом перевезли в церкву Успіння Пресвятої Богородиці. 

Поховали Тараса Михальського 2 лютого 2015 року поряд із 

могилою Героя України Устима Голоднюка. Чин похорону 

здійснив архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький 

Нестор у співслужінні з настоятелем Свято-Троїцького духовного 

центру м. Тернополя отцем Анатолієм Зінкевичем, настоятелем 

церкви Успіння Пресвятої Богородиці отцем Романом Сливкою та 

кількома десятками священиків церков Збаража і Збаразького 

району. 

Обставини загибелі: Загинув 19 жовтня 2014 р. під час виконання 

бойового завдання в районі с. Сміле, Слов'яносербський район, 

Луганська область. Ідентифікований серед похованих невідомих 

героїв на кладовищі м. Старобільськ у січні 2015 р. Перепохований. 

Разом з Тарасом загинули молодший сержант Ю. Бурдяк та 

молодший сержант Г. Запара. 

Звання: Солдат. 

Посада: Старший оператор. 

Підрозділ: 24-а окрема механізована бригада. 

Місце поховання: м. Збараж, Тернопільська область. 

Указом Президента України № 838/2014 від 31 жовтня 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). 

 

*  *  *  *  * 

Боднар, С. У Збаражі відкрили меморіальну дошку 

загиблому бійцю Тарасу Михальському [Текст] / С. Боднар // 

Народне слово. – 2015. – 5 черв. – С. 1-4 : фотогр. 
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 Боднар, С. Воїна Тараса Михальського в свої обійми 

прийняла рідна земля [Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2015. 

– 6 лют. – С. 1-5 : фотогр. 

 Парова, Н. На вулиці Грушевського вирувала торговиця на 

знак пам’яті про Тараса Михальського [Текст] / Н. Парова // 

Народне слово. – 2015. – 2 жовт. – С. 5 : фотогр. 

 Парова, Н. Пам’ять про Тараса Михальського надихатиме 

земляків Героя понад усе любити Україну та свій народ  [Текст] / 

Н. Парова // Народне слово. – 2015. – 2 жовт. – С. 4 : фотогр. 

 Парова, Н. Збаражчани вшанували пам’ять Тараса 

Михальського у річницю його загибелі  [Текст] / Н. Парова // 

Народне слово. – 2015. – 23 жовт. – С. 4 : фотогр. 

*  *  *  *  * 

Михальський Тарас Романович [Електронний ресурс] //  

Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. та граф. дані. –  

[Україна], 2016. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Михальський_Тарас_Романович, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 31. 08. 2016. 

 

Тарас Михальський [Електронний ресурс] : [статті про Т. 

Михальського  2015-2016 рр.]//  Народне Слово. – Електрон. текст. 

та граф. дані. –  [Україна], 2013. – Режим доступу: http://narodne-

slovo.te.ua/tag/taras-myhalskyj/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова 

укр. – Опис зроблено 31. 08. 2016. 

 

Воїна Тараса Михальського в обійми прийняла рідна 

Збаразька земля [Електронний ресурс] //  ПРОВСЕ. – Електрон. 

текст. та граф. дані. –  [Україна], 2016. – Режим доступу: 
http://provse.te.ua/2015/02/vojina-tarasa-myhalskoho-v-obijmy-pryjnyala-

ridna-zbarazka-zemlya/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. – 

Опис зроблено 31. 08. 2016. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Михальський_Тарас_Романович
http://narodne-slovo.te.ua/tag/taras-myhalskyj/
http://narodne-slovo.te.ua/tag/taras-myhalskyj/
http://provse.te.ua/2015/02/vojina-tarasa-myhalskoho-v-obijmy-pryjnyala-ridna-zbarazka-zemlya/
http://provse.te.ua/2015/02/vojina-tarasa-myhalskoho-v-obijmy-pryjnyala-ridna-zbarazka-zemlya/
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Андрій Олександрович Чабан 
Народився 31 січня 1988 

с. Залісці Збаразького району 

Тернопільської області – (24 

липня 2014 м. Первомайськ 

Луганської області) — 

український військовик, 

сержант-інструктор відділення 

зв'язку 140-го окремого центру 

СО ГШ в/ч А0661 Збройних сил 

України. 

Був єдиною дитиною в 

родині. У 2003 році закінчив 

Залісецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів, у 

2008 - Галицький інститут імені 

В. Чорновола в Тернополі. 

Від 2008 року за контрактом 

служив у частині А 0551 у 

Хмельницькому, був інструктором відділення зв'язку. У 2014 — у 

в/ч А0661. 

Після захоплення Криму Росією 80 днів був у Херсоні, потім 

його направили на Схід. Під час патрулювання спецпризначенці 

виявили диверсійну групу терористів. Загинув 24 липня біля 

Первомайська від кулі снайпера, врятувавши побратимів від 

загибелі ціною власного життя — група потрапила в засідку. 

Йдучи в небезпечну зону, воїн не слухав тих, хто його від цього 

відмовляв, а наголошував: «Це ж моя Україна, я мушу її боронити 

від ворога». 

Звання: Сержант. 

Посада: Інструктор відділення зв'язку. 

Підрозділ: 140-й окремий центр спеціального призначення. 
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Обставини загибелі: Загинув 24 липня 2014 р. коли КАМАЗ, на 

якому їхали спецпризначенці потрапив під перехресний вогонь із 

засідки поблизу м. Первомайськ, Луганська область. Разом з 

Андрієм загинули сержант В. Кобернюк, сержант В. Черкасов та 

солдат Т. Якимчук. 

Місце поховання: с. Залісці, Збаразький район, Тернопільська 

область. 

Указом Президента України № 640/2014 від 8 серпня 2014 

р., «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України», нагороджений 

орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 

 

*  *  *  *  * 

Моргун, О. Андрій Чабан загинув, щоб не пустити війну в 

Україну [Текст] : Герої не вмирають  / О. Моргун // Свобода. – 

2014. – 30 липн. – С. 3 : фотогр.  

Парова, Н. У Залісцях освятили пам’ятник на могилі Андрія 

Чабана у річницю його загибелі [Текст] / Н. Парова // Народне 

слово. – 2015. – 31 липн. – С. 1-4 : фотогр. 

 Сиско, І. Меморіальну дошку на честь Андрія Чабана 

відкрили у Залісцях  [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 6 

лют. – С. 4 : фотогр. 

 Боднар, С. Батьки загиблого бійця передали його речі 

військовим [Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2014. – 17 жовт. 

– С. 8 : фотогр. 

 Моргун, О. Збаражчина вшанувала пам’ять Героя-земляка 

Андрія Чабана [Текст] : Герої не вмирають! / О. Моргун // Народне 

слово. – 2014. – 5 верес. – С. 1-4 : фотогр. 
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 Моргун, О. Андрій Чабан загинув, щоб не пустити війну в 

Україну [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2014. – 1 серп. – С. 

1-4 : фотогр. 

*  *  *  *  * 

Чабан Андрій Олександрович [Електронний ресурс] //  

Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. та граф. дані. –  

[Україна], 2016. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Чабан_Андрій_Олександрович, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 31. 08. 2016. 

 

Андрій Чабан [Електронний ресурс] : [статті про А. Чабана  

2014-2015 рр.] //  Народне Слово. – Електрон. текст. та граф. дані. –  

[Україна], 2013. – Режим доступу: http://narodne-

slovo.te.ua/tag/andrij-chaban/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова 

укр. – Опис зроблено 31. 08. 2016. 

 

Нові втрати: у зоні АТО загинув хлопець зі Збаражчини 

[Електронний ресурс] //  Наш ДЕНЬ. – Електрон. текст. та граф. 

дані. –  [Україна], 2016. – Режим доступу: http://nday.te.ua/novi-

vtraty-u-zoni-ato-zahynuv-hlopets-zi-zbarazhchyny/, вільний. – Заголовок 

з екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 31. 08. 2016. 

 

Андрій Чабан: «Це моя Україна, я мушу її боронити від 

ворога!» [Електронний ресурс] //  Міністерство оборони України. – 

Електрон. текст. та граф. дані. –  [Україна], 2016. – Режим доступу: 
http://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro-nas/2014/10/22/andrij-chaban-cze-

moya-ukraina-ya-mushu-ii-boroniti-vid-voroga!/, вільний. – Заголовок з 

екрана. – Мова укр. – Опис зроблено 31. 08. 2016. 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Чабан_Андрій_Олександрович
http://narodne-slovo.te.ua/tag/andrij-chaban/
http://narodne-slovo.te.ua/tag/andrij-chaban/
http://nday.te.ua/novi-vtraty-u-zoni-ato-zahynuv-hlopets-zi-zbarazhchyny/
http://nday.te.ua/novi-vtraty-u-zoni-ato-zahynuv-hlopets-zi-zbarazhchyny/
http://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro-nas/2014/10/22/andrij-chaban-cze-moya-ukraina-ya-mushu-ii-boroniti-vid-voroga!/
http://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro-nas/2014/10/22/andrij-chaban-cze-moya-ukraina-ya-mushu-ii-boroniti-vid-voroga!/
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АТО і Збаражчина 
 

Акція доброчинності та допомоги збройним силам 

України триває [Текст]  // Народне слово. – 2014. – 27 черв. – С. 1. 

 

Моргун, О. Громада долучається до акції допомоги 

збройним силам України [Текст] : ініціатива / О. Моргун  // 

Народне слово. – 2014. – 4 лип. – С. 4. 

 

Триває збір коштів на потреби української армії та 

наших земляків, які беруть участь в АТО на сході України. 

Станом на 08.07.2014 – зібрано 273919 грн. витрачено - 132085  
[Текст] / інформ. надана районним штабом національного спротиву 

// Народне слово. – 2014. – 11 лип. – С. 3. 

  

Боднар, С. По гривні з хати – броня солдату [Текст] / С. 

Боднар // Народне слово. – 2014. – 11 лип. – С. 3: фотогр. 

 

Моргун, О. Збаражани забезпечили спорядженням 

земляків [Текст] / О. Моргун  // Народне слово. – 2014. – 18 лип. – 

С. 1-2: фотогр. 

 

Моргун, О. Спецпризначенці вдячні землякам за 

допомогу [Текст] / О. Моргун  // Народне слово. – 2014. – 18 лип. – 

С. 2: фотогр. 

 

Звіт про збір та реалізацію коштів на підтримку 

української армії та наших земляків, які беруть участь в АТО 

на сході України [Текст] / Штаб національного спротиву // 

Народне слово. – 2014. – 18 лип. – С. 2. 

 

Кондзерська, Н. Інформація для громадян, які приїхали з 

Автономної республіки Крим, м. Севастополь, Луганської та 

Донецької областей [Текст] / Н. Кондзерська // Народне слово. – 

2014. – 25 лип. – С. 6. 
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Моргун, О. Родину біженців з Артемівська гостинно 

прийняли у Стриївці [Текст] : біженці на Збаражчині / О. Моргун 

// Народне слово. – 2014. – 25 лип. – С. 1,4: фотогр. 

 

Головко, М. Михайло Головко передав військове 

обладнання прикордонникам на Луганщині [Текст] : трибуна 

депутата / М. Головко // Народне слово. – 2014. – 25 лип. – С. 3: 

фотогр. 

 

        Біженців візьмуть під опіку [Текст] // Народне слово. – 2014. 

– 25 лип. – С. 2. 

 

        Триває збір та реалізація коштів на підтримку української 

армії та наших земляків, які беруть участь в АТО на сході 

України [Текст] / Штаб національного спротиву // Народне слово. 

– 2014. – 25 лип. – С. 1: фотогр. 

  

        Відбулось засідання штабу з питань соціального 

забезпечення біженців [Текст] : в органах влади // Народне слово. 

– 2014. – 25 лип. – С. 2: фотогр. 

 

Саган, І. Збаразькі міліціонери допомагають у 

проведенні АТО [Текст] / І. Саган // Народне слово. – 2014. – 25 

лип. – С. 1: фотогр. 

 

Моргун, О. Андрій Чабан загинув, щоб не впустити війну 

в Україну [Текст] : Герої не вмирають / О. Моргун // Народне 

слово. – 2014. – 30 лип. – С. 3: фотогр. 

 

Боднар, С. Микола Шандрук: «Обов’язок кожного 

християнина – допомагати ближньому» [Текст] / С. Боднар // 

Свобода. – 2014. – 30 лип. – С. 4: фотогр. 

        

        Тернопільщина на захисті України! [Текст] // Народне 

слово.  – 2014. – 1 серп. – С. 4. 
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Моргун, О. Збаразькі активісти доставили 

продовольство та амуніцію бійцям батальйону «Збруч» [Текст] : 

допомога війську / О. Моргун // Народне слово. – 2014. – 1 серп. – 

С. 5: фотогр. 

 

Сиско, І. Збаразькі умільці ремонтують бойову техніку 
для батальйону «Збруч» [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 

2014. – 1 серп. – С. 1: фотогр. 

 

До уваги громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції [Текст] // Народне слово. – 2014. – 1 

серп. – С. 5. 

 

На Тернопільщині переймаються, яке враження 

справить край на переселенців зі Сходу [Текст] / за інформ. прес-

служби ОДА  // Народне слово. – 2014. – 8 серп. – С. 2. 

        

Допоможемо армії ! [Текст]  // Народне слово. – 2014. – 8 

серп. – С. 2. 

 

Боднар, С. Влада району опікується переселенцями з 

Криму та сходу України [Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 

2014. – 8 серп. – С. 2: фотогр. 

 

Збаражчани активно допомагають військовим [Текст] / 

звіт за інформ. штабу національного спротиву підготув. М. Багрій // 

Народне слово. – 2014. – 8 серп. – С. 3. 

 

Бійці батальйону «Тернопіль» дякують за допомогу 
[Текст]  // Народне слово. – 2014. – 8 серп. – С. 3. 

 

Любомир Гузар звернувся до матерів, чиї діти їдуть в 

зону АТО [Текст] / за інформ. прес-служби ОДА  // Народне слово. 

– 2014. – 8 серп. – С. 4: фотогр. 
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Боднар, С. Біженцям з Донецька у Збаражі допомагають 

продуктами і грішми [Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2014. 

– 15 серп. – С. 2: фотогр. 

 

           Сім’ям героїв, які загинули на війні, платитимуть пенсію 
[Текст] / за інформ. прес-служби ОДА  // Народне слово. – 2014. – 

15 серп. – С. 3. 

 

Горайський, Ю. Наше військо не залишається наодинці 

зі своїми проблемами [Текст] / Ю. Горайський // Народне слово. – 

2014. – 15 серп. – С. 1-2. 

 

Чорна, Г. У Котюжинах військових підтримали 

концертом [Текст] : патріотичні акції / Г. Чорна // Народне слово. – 

2014. – 22 серп. – С. 5. 

 

Біркова, І. Іконки-обереги для солдатів виготовили учні 

Залужанської школи [Текст] : патріотичні акції / І. Біркова // 

Народне слово. – 2014. – 22 серп. – С. 5: фотогр. 

 

Боднар, С. Повертайтеся з неоголошеної війни живими і 

неушкодженими [Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2014. – 22 

серп. – С. 1,5: фотогр. 

 

           Військовослужбовці, які беруть участь в АТО, 

отримають земельні ділянки [Текст] // Народне слово. – 2014. – 

22 серп. – С. 3. 

 

Боднар, С. Медикаменти для солдатів предала Збаразька 

діаспора з Італії [Текст] : допомога армії / С. Боднар // Народне 

слово. – 2014. – 22 серп. – С. 2: фотогр. 

 

Усі вимушені переселенці будуть виявлені та 

зареєстровані [Текст] // Народне слово. – 2014. – 22 серп. – С. 3. 
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Боднар, С. Збаражани зі США привезли для військових-

земляків кровоспинний апарат на вагу золота – «Целокс»  
[Текст] : народний тил / С. Боднар // Народне слово. – 2014. – 29 

серп. – С. 1,2: фотогр. 

 

Боднар, С. Про солдатів піклуються навіть найменші 

жителі Збаража  [Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2014. – 29 

серп. – С. 2. 

 

Боднар, С. Штабу національного спротиву терміново 

потрібні кошти і волонтери! [Текст] / С. Боднар // Народне слово. 

– 2014. – 5 верес. – С. 1,2: фотогр. 

 

Що мають знати переселенці про процедуру отримання 

закордонного паспорта [Текст] // Народне слово. – 2014. – 5 верес. 

– С. 3. 

 

Спрощено процедуру набуття статусу безробітного для 

переселенців із Криму та зони АТО [Текст] : соціальний захист // 

Народне слово. – 2014. – 5 верес. – С. 3. 

 

Моргун, О. Збаражчина вшанувала пам’ять Героя-

земляка Андрія Чабана [Текст]: Герої не вмирають! / О. Моргун // 

Народне слово. – 2014. – 5 верес. – С. 1,4: фотогр. 

 

Боднар, С. Знайшлася дівчина, яка передала бійцям АТО 

цінну посилку   [Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2014. – 12 

верес. – С. 4. 

 

Боднар, С. У Збаражі хтось поширює неправдиву 
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– С. 6. 

     Парова, Н. Збаражчина попрощалась із героїчним 
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конфлікту   [Текст] / О. Рожко // Народне слово. – 2015. – 18 
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Ой, не пливи більше, кача… 

Пливе кача по тисині, й пливе чорна ружа, 
Якась жінка хова сина, якась - мужа. 
Пливе кача по тисині і салют лунає, 
Несуть хлопців в домовині, аж серце ридає. 
Пливе кача по тисині, де білії квіти, 
Жінки в чорнім гірко плачуть і малії діти. 
Ідуть діти й пелюстками дорогу встеляють, 
А на фото гарні хлопці… А люди ридають… 
І як глянеш в тії очі, кров в жилах холоне, 
Любі діти, милі хлопці, а ми їх хороним. 
Пливли качі по тисині й воду колихали, 
Малі діти вкруг могили на колінця стали. 
Обіймають сиру землю, там, де їхній тато, 
Так багато сиріт стало, Боже, як багато! 
Плаче земля, плаче небо, плачуть малі діти, 
І ніхто уже не знає, що далі робити. 
Хлопцям нашим жити й жити, на рушник ставати, 
А ми їх у сиру землю мусимо ховати. 
Ой, не пливи більше, кача, замулись, тисино, 
Щоб не несли синів своїх ми у домовинах, 
Щоб нарешті сонце любе над землею встало, 
Висушило геть всі сльози й миром засіяло. 

 
Світлана Коробко. 
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Книга пам’яті героїв Тернопільщини, загиблих 

під  час АТО на Сході України  

Чабан Андрій Олександрович 

26 років, нар. 31 січня 1988 в 

с. Залісці  Збаразького району. 

Сержант 140-го окремого центру СО 

ГШ в/ч А0661 (Хмельницький). 

Під час патрулювання спецпризначенці 

виявили диверсійну групу терористів. 

Загинув 24 липня 2014 у бою від кулі 

снайпера біля 

м. Первомайськ  Луганської області. 

 

Михальський Тарас Романович 

34 років, 26 вересня 1980             м. 

Збараж. Солдат, оператор-навідник 

БМП 24-ї окремої механізованої 

бригади (Яворів). 

Загинув 19 жовтня 2014 на 

«Бахмутській трасі» під час відбиття 

спроби прориву російських збройних 

формувань поблизу с. Сміле, коли 

разом із іншими військовослужбовцями 

їхав виручати бійців 32-го блокпосту, 

оточеного сепаратистами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%86%D1%96_(%D0%97%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Долгіх Сергій Володимирович 

34 роки, 1 травня 1980 с. Заруддя 

Збаразького району. 

Військовослужбовець 128-ї гірсько-

піхотної бригади  (Мукачеве). 

Загинув біля с. Нікішине Шахтарського 

району Донецької області 16 листопада 

2014 від множинних осколкових 

поранень, несумісних із життям. 

 

 

Борисевич Василь Васильович 

44 роки, нар. 4 січня 1969 у               

с. Діброва Збаразького району. 

Військовослужбовець 24-ї окремої 

механізованої бригади (Яворів). 

Загинув орієнтовно 20 січня 2015 від 

кулі снайпера на блокпосту № 31 на 

трасі «Бахмутка» поблизу смт. Фрунзе 

(Луганська область). 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Магльона Володимир Петрович 

25 років, нар. 29 липня 1990 у   с. 

Кинахівці Збаразького району. 

Військовослужбовець 57-ї окремої 

мотопіхотної бригади (Кіровоград). 

Призваний під час п'ятої хвилі 

мобілізації. 

Загинув у четвер, 12 листопада, між 

18.00 та 24.00 на позиціях під час обстрілу російськими 

бойовиками опорного пункту поблизу смт. Зайцеве, на північ 

від м. Горлівка (Донецька область). Похований 16 листопада 

2015 р. в с. Бодаки Збаразького району. 

 

Горайський Юрій Володимирович 

38 роки, нар. 31 липня 1977 у    с. Біла. 

Військовик 73-го морського центру 

спеціальних операцій (Очаків), 

стрілець-регулювальник 

комендантського відділення 

комендантського взводу 

комендантської роти, солдат військової 

служби за контрактом. 

4 березня 2016 під час розвідки «морські котики» потрапили в 

засідку російських бойовиків у районі міста Маріуполь 
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(Донецька область). У результаті бою двоє бійців отримали 

смертельні поранення.  

Курилович Віталій Іванович 

40 років, нар. 18 грудня 1973 у 

м. Тернопіль. Український військовий, 

майор. Начальник групи бойової та 

спеціальної підготовки. 

Загинув 29 травня 2014 в зоні бойових 

дій під час антитерористичної операції 

у місті Слов'янськ Донецької області. 

Інформація до військкомату надійшла 5 

жовтня. 

 

 Семчук Віктор Ярославович 

23 роки, нар. 3 березня 1991 в 

с. Залав'є  Теребовлянського району. 

Солдат, розвідник-снайпер 

розвідувального відділення штабного 

батальйону 24-ї окремої механізованої 

бригади (Яворів) оперативного 

командування «Північ» Сухопутних 

військ ЗСУ. 

Загинув 19 червня 2014 у бою, що точився під смт. Ямпіль та 

селом Закітне Донецької області. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/24-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/24-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Гулько Олег Васильович 

42 роки, нар. 9 лютого 1972 в 

м. Заліщики. Боєць батальйону 

територіальної оборони «Айдар» 

Збройних сил України. 

Загинув над ранок у понеділок 7 

липня 2014 біля 

міста  Щастя  під  Луганськом  від 

пострілу в спину.  

 

 

Руснак Микола Ігорович 

38 років, нар. 24 вересня 1975 в 

с. Лощинівка 

(нині Бернадівка) Теребовлянського 

району. 

Загинув 11 липня 2014. З 4.30 ранку 

терористи обстріляли реактивною 

установкою «Град» блокпост у 

районі  Зеленопілля  Луганської 

області зі сторони державного кордону. 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Гарматій Володимир Михайлович 

21 рік, нар. 4 серпня 1992 в с. Чернелів-

Руський Тернопільського району.  

Лейтенант, командир мінометного 

взводу 51-ї окремої механізованої 

бригади, військова частина А2331 

(Володимир-Волинський). 

26 липня 2014 підірвався на міні 

під Сєверодонецьком. 

 

Квач Орест Арсенович 

23 роки, нар. 23 липня 1991 у 

м. Заліщики. Боєць батальйону 

територіальної оборони «Айдар» 

Збройних сил України. 

Підірвався на міні  

27 липня 2014 біля  м. Лутугино 

Луганської області. 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/51-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/51-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Дрьомін Андрій Сергійович 
(позивний «Світляк») 

32 роки, 3 січня 1982 с. Великий 

Глибочок (за іншими даними — в 

Тернополі) Тернопільського району. 

Гранатометник батальйону 

спецпризначення «Азов». 

Загинув 10 серпня 2014 у бою 

під Іловайськом (Донецька 

область). Чота батальйону «Азов» йшла 

за БМП та потрапила під снайперській 

обстріл з обох боків. 

 

Філь Олександр Олегович 

19 років, нар. 23 березня 1995 у 

м. Бережани. Навідник аеромобільно-

десантного взводу аеромобільно-

десантної роти аеромобільного-

десантного батальйону військової 

частини А0284. 

Загинув 16 серпня 2014 у результаті 

смертельного поранення під час 

виконання бойового завдання. 

Похований в Бережанах 30 серпня. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
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Костюк Віталій Валерійович 
(позивний «Улыбка») 

37 років, нар. 1977 у с. Нова 

Могильниця Теребовлянського району. 

Боєць батальйону територіальної 

оборони «Донбас». 

Загинув 19 серпня 2014 у бою під час 

звільнення Іловайська (Донецька 

область). 

 

 

Ільяшенко Роман Ігорович 
(позивний «Опасний») 

23 роки, нар. у м. Чортків. 

Військовослужбовець 2-го батальйону 

артилерійського самохідного дивізіону 

51-ї окремої механізованої 

бригади (Володимир-Волинський). 

Майстер спорту та чинний володар 

Кубку України з Фрі-файту. 

Загинув 30 серпня 2014 при виході 

колони з-під Іловайська (Донецька область) через 

«гуманітарний коридор», який був обстріляний російськими 

військами. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/51-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/51-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Чорний Микола 

29 років, нар. 17 грудня 1985 в Кременець. Доброволець. 

Зник разом із другом Андрієм Романенком у районі поблизу 

міста Дебальцеве 2014. Згодом з'явилася інформація про те , 

що він живий, але в полоні. Знайшли похованим (6 вересня) у 

Дніпропетровську за експертизою ДНК. Очевидно Микола 

був бійцем одного із добровольчих батальйонів. 

Перепоховали Миколу Чорного 22 серпня 2015 року в 

Кременці. 

 

Степула Руслан Іванович 

31 рік, нар. 1983 в 

с. Костільники  Бучацького району. 

Військовослужбовець аеромобільної 

роти аеромобільно-десантного 

батальйону 80-ї окремої аеромобільної 

бригади, військова частина А0284 

(Львів). 

Загинув від вибухової травми 3 

вересня 2014 у селі Цвітні Піски на Луганщині. Поховали 

Руслана Степулу 11 вересня у рідному селі.  

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
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Юркевич Андрій Михайлович 
(позивний «Грізлі») 

33 роки, нар. 18 квітня 1982 в 

с. Білозірка  Лановецького району, 

проживав у м. Тернопіль. Командир 2-

го взводу 2-ї роти «Захід» 24-го 

батальйону територіальної оборони 

«Айдар». 

Потрапив у засідку російського 

спецназу, коли із солдатами 

супроводжував харчі для артилеристів, 

загинув увечері 5 вересня 2014.  

 

Воробель Іван Володимирович 

33 роки, нар. 11 травня 1981 у   с. 

Кам'янки Підволочиського району. 

Військовослужбовець 80-ї окремої 

аеромобільної бригади. 

Загинув 5 вересня 2014 під 

Іловайськом. Але тільки 28 січня 

повідомили рідних після проведеної 

ДНК-експертизи. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Флекей Зіновій Миколайович 

44 роки, нар. 1970 у м. Тернопіль. 

Боєць 6-го батальйону територіальної 

оборони Тернопільської області 

«Збруч». 

Загинув 3 жовтня 2014 у Херсонській 

області від вибуху гранати. 

 

 

Рава Андрій Іванович 

22 роки, нар. 2 вересня 1992 у       с. 

Футори Зборівського району. 

Військовослужбовець 72-ї окремої 

механізованої бригади. 

Пішов служити добровольцем ще 25 

березня 2014 р. у військову частину м. 

Біла Церква, а звідти, пройшовши 

воєнну підготовку, направлений у зону 

АТО командиром відділення дизель-

них автомобілів. 

Загинув 4 жовтня 2014 (орієнтовна дата) поблизу               

с. Миколаївка Волноваського району Донецької області. 

Інформація до військкомату надійшла 5 жовтня. Похований 10 

жовтня. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Пунда Віктор Васильович 

49 років, 16 січня 1965 с. Іванівка 

Підволочиського району. 

Загинув 6 жовтня 2014 під час обстрілу 

російськими збройними формуваннями 

в Перевальському районі Луганської 

області поблизу Дебальцеве. 

 

 

Флиста Юрій Зіновійович 

28 років, 14 квітня 1986 с. Курівці 

Зборівського району. Солдат, 

військовослужбовець 24-ї окремої 

Залізної механізованої бригади. 

Загинув 15 жовтня 2014 у бойовому 

зіткненні з противником на блокпосту 

№ 32 поблизу села Сміле 

Слов'яносербського району Луганської 

області на Лисичанській трасі. 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Гурняк Віктор Петрович 

27 років, нар. 8 червня 1987 у        с. 

Городниця Гусятинського району. 

Боєць 24-го батальйону територіальної 

оборони «Айдар», фотокореспондент, 

пластун. 

Загинув о 10:10 ранку 19 жовтня 2014 

від мінометного снаряду, коли під 

обстрілом вивозив поранених в районі 

32-го блокпосту поблизу селища Сміле 

(Слов'яносербський район) Луганської 

області.  

 

Марусич Володимир Васильович 

35 років, 17 листопада 1978 с. Солоне 

Заліщицького району. 

Військовослужбовець 24-ї окремої 

механізованої бригади (Яворів). 

Загинув орієнтовно 6 листопада 2014 

під Лисичанськом (Луганська область) 

під час обстрілу блокпоста російськими 

градами.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Мусій Роман Антонович 

45 років, 25 червня 1969 с. Великі 

Загайці Шумського району. Механік-

водій гусеничної машини 5-го 

батальйону 24-ї окремої механізованої 

бригади (Яворів). 

Загинув 27 листопада 2014 на 

блокпосту поблизу смт. Кримське на 

Луганщині. 

 

 

Голембйовський Руслан Михайлович 

33 роки, 23 січня 1981 с. Клебанівка 

Підволочиського району. Сапер 

інженерно-саперної роти 128-ї гірсько-

піхотної бригади (Мукачеве). 

На фронт мобілізований 1 серпня, в 

зоні АТО був близько 4 місяців. 

Загинув близько 4-ї години вечора 28 

листопада 2014  поблизу смт. Станиця 

Луганська, підірвався на розтяжці. Похований 5 грудня у 

рідному селі.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Сташків Ярослав Петрович 

псевдо «Бистрий» 
37 років, 1977 с. Щепанів  Козівського 

району. Боєць 24-го батальйону 

територіальної оборони «Айдар». 

Активний учасник Євромайдану. 

Загинув близько 4-ї години ранку 1 

грудня 2014 неподалік м.Щастя 

Луганської області від обстрілів з РСЗВ 

«Град».  

Один зі снарядів розірвався в метрі від машини батальйону 

«Айдар», яка загорілась, у ній почала вибухати зброя. 

Загинули двоє бійців, які перебували у машині, позивні 

«Бистрий» і «Захар». 

 

Бас Павло Іванович 

26 років, нар. 1 липня 1988 у м. 

Тернопіль. Боєць Полку особливого 

призначення «Азов» Національної 

гвардії України. 

Загинув у різдвяну ніч 7 січня 2015 під 

час обстрілу з РСЗВ «Град» у с. 

Гранітне біля Маріуполя. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Андруник Петро Петрович 

32 роки, нар. 16 червня 1982 у смт. 

Мельниця-Подільська Борщівського 

району. Солдат Харківської 

оперативної бригади Національної 

гвардії України. 

Загинув 25 грудня 2014, доставляючи 

паливно-мастильні матеріали на 

автомобілі КрАЗ, у районі населеного 

пункту Оріхове (Луганська область) у 

результаті підриву фугасу направленої 

дії. 

  

Трух Володимир Володимирович 

22 роки, нар. 20 січня 1992 у с. 

Жабинці  Гусятинського району. 

Військовослужбовець 80-ї окремої 

аеромобільної бригади. 

Загинув 17 січня 2015 у боях за 

Донецький аеропорт.  

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Вітишин Іван Васильович 

39 років, нар. 14 вересня 1976 у с. 

Велика Лука Тернопільського району. 

Військовослужбовець 80-ї окремої 

аеромобільної бригади. 

Загинув 20 січня 2015 у новому 

терміналі аеропорту Донецька.  

 

 

Капчур Андрій Володимирович 

35 років, нар. 22 травня 1980 у с. 

Забойки Тернопільського району. 

Оператор-навідник на БМП 351 «Лора» 

3 взводу 1 роти 128-ї гірсько-піхотної 

бригади (Мукачеве). 

Призваний за мобілізацією в серпні 2014 

року. Після навчань у Мукачевому його підрозділ відправили 

в зону АТО, спочатку в Попасну, потім під Дебальцеве.  

Востаннє на зв'язок з рідними він виходив 21 січня 2015 під 

час бою в Дебальцевому на опорному пункті «Валера» 

поблизу села Санжарівка. Помер 25 січня 2015. Довший час 

вважався безвісти зниклим. Тіло Андрія Капчура упізнали 

лише у травні за ДНК-тестом. Поховали героя 19 серпня в 

рідному селі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Питак Володимир Теодорович 

35 років, нар. 7 лютого 1979 у с. 

Вишнівчик Теребовлянського району. 

Військовослужбовець 128-ї гірсько-

піхотної бригади (Мукачеве). 

Загинув 25 січня 2015 у районі 

Дебальцевого. 

 

 

 

Лопацький Федір Миколайович 

34 роки, нар. 17 вересня 1978 у с. 

Сураж  Шумського  району. 

Військовослужбовець 128-ї гірсько-

піхотної бригади (Мукачеве). 

Загинув 25 січня 2015 поблизу села 

поблизу села Новогригорівка 

Артемівського району Донецької 

області в районі Дебальцевого. 
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Римар Ігор Миколайович 

27 років, нар. 16 квітня 1987 у с. 

Трибухівці Бучацького району. 

Військовослужбовець 80-ї окремої 

аеромобільної бригади. 

Отримав тяжкі поранення 9 січня під 

час атаки російських бойовиків на 

новий термінал аеропорту Донецька. 

Помер 27 січня 2015 у Київському 

військовому клінічному центрі. 

 

Чеславський Володимир Едвардович 

40 років, нар. 20 жовтня 1974 у с. 

Голотки  Підволочиського  району. 

Військовослужбовець 26-ї 

Бердичівської окремої артилерійської 

бригади 

На фронт пішов добровольцем. Загинув 

27 січня 2015 у зоні проведення АТО.  

За словами голови сільради і друга загиблого Василя 

Берекети, який також воює на Сході, їх перекинули вночі з 

Ізюма на позиції по одному бійцю на розрахунку, при морозі 

Володимир Чеславський, якого не було кому замінити, 

ймовірно просто замерз. 
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Заплітний Дмитро Іванович 

31 роки, нар. 8 червня 1983 у с. 

Забойки Тернопільського району. 

Військовослужбовець 128-ї гірсько-

піхотної бригади  (Мукачеве). 

Загинув 28 січня 2015 під час 

артилерійського обстрілу в 

Шахтарському районі Донецької 

області (в районі Дебальцеве). 

 

 

Дідух Володимир Васильович 

35 років, нар. 27 серпня 1979 у с. 

Вербів Бережанського району. 

Військовослужбовець, водій-санітар 

128-ї гірсько-піхотної бригади 

(Мукачеве). 

Загинув 31 січня 2015 у результаті 

обстрілу з танку взводного опорного 

пункту «БАЛУ». 
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Кулинець Назарій Вікторович 

25 років, нар. 1989 у с. Млинівці 

Зборівського району. 

Військовослужбовець 6-го окремого 

мотопіхотного батальйону 128-ї 

гірсько-піхотної бригади (раніше 6-й 

БТО Тернопільської області «Збруч». 

Загинув близько 3:00 ранку 1 лютого 2015 

під час пожежі та вибуху складу боєприпасів на території 

старої ферми у польовому таборі ЗСУ поблизу с. Червоний 

Чабан Херсонської області, де розміщувалися бійці 

Тернопільського батальйону територіальної оборони «Збруч». 

 

Римар Павло Андрійович 

34 роки, нар. 8 липня 1980 у м. 

Тернопіль. Військовослужбовець 6-го 

окремого мотопіхотного батальйону 

128-ї гірсько-піхотної бригади (раніше 

6-й БТО Тернопільської області 

«Збруч»). 

Загинув близько 3:00 ранку 1 лютого 2015 

під час пожежі та вибуху складу боєприпасів на території 

старої ферми у польовому таборі ЗСУ поблизу с. Червоний 

Чабан Херсонської області, де розміщувалися бійці 

Тернопільського батальйону територіальної оборони «Збруч». 
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Наливайчук Юрій Богданович 

37 років, 15 вересня 1977 у м. 

Тернопіль. Військовослужбовець 6-го 

окремого мотопіхотного батальйону 

128-ї гірсько-піхотної бригади (раніше 

6-й БТО Тернопільської області 

«Збруч»). 

Загинув близько 3:00 ранку 1 лютого 2015 

під час пожежі та вибуху складу боєприпасів на території 

старої ферми у польовому таборі ЗСУ поблизу с. Червоний 

Чабан Херсонської області, де розміщувалися бійці 

Тернопільського батальйону територіальної оборони «Збруч». 

 

Вернигора Вадим Васильович 

27 років, нар. 4 листопада 1987 у с. 

Дорофіївка  Підволочиського  району. 

Військовослужбовець 6-го окремого 

мотопіхотного батальйону 128-ї 

гірсько-піхотної бригади (раніше 6-й 

БТО Тернопільської області «Збруч»). 

Навесні 2014 року записався добровольцем 

у батальйон територіальної оборони «Збруч».  

Загинув близько 3:00 ранку 1 лютого 2015 під час пожежі та 

вибуху складу боєприпасів на території старої ферми у 

польовому таборі ЗСУ поблизу с. Червоний Чабан 

Херсонської області. 
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Сикліцкий Назарій Олексійович 

30 років, нар. 17 жовтня 1984 у м. 

Тернопіль. Військовослужбовець 6-го 

окремого мотопіхотного батальйону 

128-ї гірсько-піхотної бригади (раніше 

6-й БТО Тернопільської області 

«Збруч»). 

Загинув близько 3:00 ранку 1 лютого 2015 під час пожежі та 

вибуху складу боєприпасів на території старої ферми у 

польовому таборі ЗСУ поблизу с. Червоний Чабан 

Херсонської області. 

 

Чухась Руслан Іванович 

Народився у м. Гусятин. 

Військовослужбовець 6-го окремого 

мотопіхотного батальйону 128-ї гірсько-

піхотної бригади (раніше 6-й БТО 

Тернопільської області «Збруч»). 

Загинув близько 3:00 ранку 1 лютого 2015 

під час пожежі та вибуху складу 

боєприпасів на території старої ферми у польовому таборі 

ЗСУ поблизу с. Червоний Чабан Херсонської області. 
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Григоришин Михайло Васильович 

24 роки, нар. 28 квітня 1990 у с. 

Панівці Борщівського району. Солдат 

15-го окремого гірсько-піхотного 

батальйону (Ужгород) 128-ї окремої 

гірсько-піхотної бригади. 

31 січня 2015 співслужбовці бачили, як 

під час обстрілу поблизу Чорнухиного 

(Попаснянський район, Луганська 

область) Михайло впав, але до нього не 

можна було дістатися через бойові дії. 

Рідні довгий час сподівалися, що він 

живий. 

 

Орляк Олександр Володимирович 

24 роки, нар. 6 вересня 1990 у м. 

Тернопіль. Командир гармати 128-ї 

гірсько-піхотної бригади (Мукачеве). 

Загинув 6 лютого 2015 в результаті 

поранення осколком гранати під час 

виконання бойового завдання поблизу 

Дебальцевого. 
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Новак Ігор Володимирович 

31 рік, нар. 16 травня 1983 у с. 

Оріховець Підволочиського району. 

Механік-водій 2 взводу 2 роти 1 

батальйону 30-ї окремої механізованої 

бригади (Новоград-Волинський). 

Загинув у районі Дебальцевого 6 

лютого 2015 від кулі снайпера, 

військові потрапили у засідку в селищі 

Рідкодуб (Шахтарський район). 

 

 

Якубик Ростислав Зенонович 
(Позивний «Кубик») 

36 років, нар. 1979 у с. Ішків Козівського 

району. Боєць 24-го окремого 

штурмового батальйону ЗСУ «Айдар». 

Під час Революції Гідності був 

командиром тернопільської «12-ї сотні» 

Самооборони Майдану. Перебував у 

складі добровольчого корпусу УНСО. 

Помер від зупинки серця 13 лютого 2015 під час 

артилерійського обстрілу міста Щастя під Луганськом. 16 

лютого Ростислава Якубика поховали на сільському цвинтарі 

Ішкова біля могили січових стрільців. 
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Лабуткін Дмитро Віталійович 

29 років, нар. 11 грудня 1986 у м. 

Кременець. Капітан-лейтенант, 

військовий кореспондент, заступник 

редактора Телерадіокомпанії 

Міноборони України «Бриз» ВМС ЗСУ 

Загинув 16 лютого 2015 у районі 

Дебальцевого разом із розвідгрупою 

ЗСУ. 

 

 

Лотоцький Віталій Зіновійович 

36 років, нар. 19 липня 1979, м. 

Тернопіль. Старший водій роти 

матеріального забезпечення 128-ї 

гірсько-піхотної бригади (Мукачеве). 

Був поранений на блокпосту «Балу» під 

Дебальцевим Донецької області 16 лютого, 

помер 17 лютого 2015. На початку березня 

упізнаний серед загиблих. 
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Рущак Роман Йосипович 

37 років, нар. 17 січня 1978 у м. 

Чортків. Стрілець гірсько-піхотного 

батальйону 128-ї гірсько-піхотної 

бригади (Мукачеве). 

29 липня 2014 добровольцем пішов до 

війська. 

В с. Мирна Долина на Луганщині отримав 

осколкове поранення в руку. На початку січня потрапив у 

Дебальцівський «котел», під час прориву бригади Роман упав 

з БТРа і зламав два ребра. Після лікування знову вирушив на 

Схід. 

Загинув за невідомих обставин 22 червня 2015 (за однією із 

версій — ударом по голові від рук місцевих жителів) у селі 

Городище Луганської області. Поховали Романа Рущака в 

Чорткові 25 червня. 

 

Крук Володимир Анатолійович 

54 роки, нар. 1961 у с. Пальчинці Підволочиського району. 

На початку осені 2014 року добровольцем пішов на Схід 

України. Був на ротації вдома, повертався в частину. 

Загинув ймовірно 10 березня 2015 (обставини смерті не 

встановлено). 
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Приймак Василь Ярославович 

32 роки, нар. 8 січня 1983 у с. 

Білокриниця Зборівського району. 

Сержант, військовослужбовець 66-го 

військового мобільного госпіталю, що 

був відкритий у Донецькій області. 

У 2001-ому році його призвали до армії. 

Служив у військовій частині у Львові. Там 

і залишився на контрактній основі. Вирушив на війну вранці 

25 січня. У званні сержанта служив автомеханіком у 66-ій 

аеромобільній бригаді.  

Загинув 22 травня 2015 під Луганськом (за іншими даними — 

під Красноармійськом Донецької області) від кулі снайпера, 

коли з іншим військовим йшов на пост. Похований у рідній 

Білокриниці 27 травня.  

 

Стефанович Віктор Володимирович 
(позивний — «Біг»(?)) 

28 років, нар. 10 травня 1987 у м. 

Тернопіль. Боєць 8-ої окремої роти 

Добровольчого українського корпусу 

«Правий сектор». 

Загинув 15 червня 2015 від 

осколкового поранення сонної артерії у 

районі села Широкиного (Донецька 

область). 
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Гриценко Володимир Ігорович 

26 років, нар. 15 лютого 1989 у с. 

Осташівці Зборівського району. 

Солдат гранатометного взводу 43-го 

окремого мотопіхотного батальйону 

(раніше — 43-й БТО 

Дніпропетровської області), в/ч пп 

В0829.  

Призваний до війська 26 квітня 2015. 30 

липня 2015 під час виконання бойового завдання із оборони 

міста Дзержинськ поблизу смт. Новгородське (Донецька 

область) отримав кульові поранення в ногу, що спричинило 

артеріальну кровотечу.  

Помер у лікарні міста Дзержинська (за іншими даними - 

Артемівської центральної районної лікарні) від втрати крові. 

Похований 2 серпня в рідному селі. 

 

Мазур Андрій Євгенович 

39 років, нар. 28 листопада 1975 у с. 

Налужжя Теребовлянського району. 

Сержант, військовослужбовець 128-ї 

гірсько-піхотної бригади  (Мукачеве). 

Мобілізований 24 липня 2014.  

      9 липня під час обстрілів біля Станиці 

Луганської осколки від фугаса поранили 

живіт. У місцевому шпиталі йому витягли осколки, але в 
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організм потрапила інфекція. Андрія перевезли до 

Харківського військового шпиталю, де після трьох тижнів 

помер 3 серпня 2015. Поховали бійця 5 серпня у рідному селі. 

Біленький Тарас Ярославович 

26 років, нар. 22 червня 1989 у м. 

Підволочиськ. Солдат 6-го окремого 

мотопіхотного батальйону 44-ї окремої 

артилерійської бригади (раніше — 6-й 

БТО «Збруч») (Тернопіль). Командир 1-го 

відділення 1-ої стрілецької роти. 

Мобілізований на початку червня 2014 

року, підписав контракт на три роки. 

Загинув на Луганщині 21 серпня 2015. Місце та обставини 

загибелі не уточнені. Поховали Тараса Біленького в 

Підволочиську. 

 

Панченко Олег Миколайович 

27 років, нар. 24 жовтня 1987 у с. 

Конюхи Козівського району. Солдат 

в/ч 3035 Східного територіального 

об'єднання Національної гвардії 

України (конвойний полк, раніше 

базувався в Луганську). 

Проживав у Кутківцях. Був єдиним 
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сином у матері. 

Місце й обставини не уточнено. Пішов з життя під час 

несення служби в зоні АТО 19 вересня 2015. Похований у с. 

Конюхи. 

 

Рожелюк Володимир Якович 

55 років, нар. 30 травня 1960 у с. 

Гайворонка Теребовлянського району. 

Старший лейтенант, командир взводу 

2-го окремого мотопіхотного 

батальйону 14-ї окремої механізованої 

бригади (раніше — 2-й БТО 

Рівненської області «Горинь»), в/ч пп 

В0113. 

На фронт пішов добровольцем у червні 2015 року. 

Помер у Харківському військовому госпіталі 20 вересня 2015 

від поранень, які отримав 13 вересня 2015 року, під час нападу 

ворожої ДРГ на взводний опорний пункт поблизу смт. 

Луганське Донецької обл. 
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Фурсик Віталій Юрійович 

31 рік, нар. 23 квітня 1984 у м. 

Кременець. Солдат 99-го окремого 

мотопіхотного батальйону 14-ї окремої 

механізованої бригади (раніше — 1-й 

БТО «Волинь»), в/ч пп В0116. 

Учасник АТО з 24 квітня 2015 року. Помер 

від хвороби під час лікування у 

військовому шпиталі 18 жовтня 2015. Похований на 

Калинівському цвинтарі м. Кременець. 

 

Грод Євген Іванович 

34 роки, нар. 17 вересня 1981 у м. 

Чортків. Мешкав у м. Коломия Івано-

Франківська область. Старший 

сержант, навідник 4-ї аеромобільно-

десантної роти 2-го аеромобільно-

десантного батальйону 95-ї окремої 

аеро-мобільної бригади (Житомир). 

Мобілізований у лютому 2015 року. 

Трагічно загинув 3 листопада 2015 у місті Слов'янськ 

(Донецька область), де дислокується 95 бригада. Похований 

на Алеї слави у Коломиї. 
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Чура Сергій Васильович 

29 років, нар. 1986 у с. Лошнів 

Теребовлянського району. Солдат 128-ї 

гірсько-піхотної бригади (Мукачеве). 

Помер 15 листопада 2015 у 

Харківському військовому шпиталі від 

отриманого в зоні АТО поранення. 

 

 

Яницький Володимир Ярославович 

40 років, нар. 14 вересня 1975 у м. 

Тернопіль. Військовослужбовець 24-ої 

окремої механізованої бригади 

(Яворів). 

Призваний за мобілізацією в серпні 

2014 року, з листопада перебував у зоні 

АТО, воював у районі с. Кримське, на 

31-му блокпості траси «Бахмутка» на 

Луганщині.  

У серпні 2015 року був комісований за станом здоров'я. В ніч 

на 22 листопада помер від раку шлунку 4-го ступеню. 

Похований на Микулинецькому кладовищі. 
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Власюк Володимир Володимирович 

42 роки, нар. 12 вересня 1973 у м. 

Тернопіль. Проживав у м. Стрий 

Львівської області. 

Військовослужбовець 7-го окремого 

полку армійської авіації (Новий 

Калинів). 

Призваний за мобілізацією, служив з 

березня 2014 по березень 2015 року. 

З грудня 2014 року служив на Луганщині, поблизу Сватове. 

Тяжко захворів під час служби в зоні АТО. Проходив 

лікування в Львівському обласному шпиталі. Помер від 

важкої хвороби орієнтовно 13 грудня 2015. Похований 14 

грудня у Стрию. 

Денисов Олександр Володимирович 

43 роки, нар. 22 грудня 1972 у с. 

Золотники Теребовлянського району. 

Військовослужбовець 53-ї окремої 

механізованої бригади. 

Служив з липня 2015 року. 

Місце й обставини не уточнено. Помер 

під час несення служби в зоні АТО 14 

січня 2016. Похований в Золотниках.  
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Сенечко Ігор Володимирович 

26 років, нар. 10 травня 1989 у с. 

Мшанець Теребовлянського району. 

Військовослужбовець 15-ї окремої 

понтонної роти, в/ч пп В5341 

(Приазовське) 

Загинув близько 19:00 19 січня 2016 

через необережне поводження зі 

зброєю у військовій частині в селі 

Приазовське під Маріуполем (Донецька 

область).  

Похований в с. Мирне Кременчуцького району Полтавської 

області, де проживає його мати. 

 

Вовк Володимир 

44 роки, нар. 21 червня 1972 (у 

Тернополі ?). Військовий медик, 

капітан медичної служби, ординатор 

медичного відділення медичної роти. 

На службу призваний у лютому 

минулого року.  

Помер 7 лютому 2016 року. Причина 

смерті наразі не відома. Похований 11 лютого на 

Микулинецькому цвинтарі м. Тернополя. 
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Думанський Михайло Ярославович 

48 років, нар. 1966 у м. Тернопіль. 

Стрілець-зенітник 81-ї десантно-

штурмової бригади (Дружківка). 

Помер 19 лютого 2016 під час несення 

служби у Краматорську (Донецька 

область). 

 

Питак Андрій Андрійович  

34 роки, нар. 15 жовтня 1981 у м. 

Тернопіль. Солдат, навідник 1-го 

взводу 2-ї аеромобільно-десантної роти 

1-го аемб 80-ї окремої десантно-

штурмової бригади (Львів). 

1 березня 2016 військовослужбовці 

вирушили в район проведення 

навчальних стрільб, що мали відбутися між селищами Мирна 

Долина та Тошківка (Попаснянський район Луганська 

область). Об 11:40, рухаючись ґрунтовою дорогою уздовж 

лісосмуги в напрямку смт. Тошківка, під час спроби розверну-

тися, легкоброньований автофургон «Hummer» наїхав на 

протитанкову міну ТМ-64. Внаслідок підриву загинув водій і 

двоє військових, які сиділи позаду, ще двоє дістали 

поранення.  
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Коваль Юрій Вікторович 

43 роки, нар. 23 травня 1972 у м. 

Ланівці. Старшина, командир 

відділення 14-ї окремої механізованої 

бригади (Володимир-Волинський). 

У 2015 році, під час першої та третьої 

ротації, був добровольцем батальйону 

«Тернопіль». 

Загинув 20 лютого 2016 під час обміну 

полоненими в районі міста Мар'їнка (Донецька область) від 

кулі ворожого снайпера. 

 

Рокіцький Сергій Дмитрович 

33 роки, нар. 1981 у с. Великі Мацевичі 

Старокостянтинівського району 

Хмельницької області. Капітан 

медичної служби, військовий лікар 24-ї 

окремої Залізної механізованої бригади 

(Яворів). 

Загинув від кулі снайпера 24 липня 

2014, коли рятував пораненого, під час 

звільнення Лисичанська. 
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Громовий Денис Володимирович 

27 років, нар. 27 січня 1987 в с. 

Ємилівка Голованівського району 

Кіровоградської області, проживав у 

Росохачі Чортківського району. 

Старший оператор гранатомета 3-го 

батальйону 51-ї окремої механізованої 

бригади (Володимир-Волинський). 

Загинув 26 серпня 2014 у бою за 

Іловайськ (Донецька область). 

 

Мельник В'ячеслав Олександрович 
(Позивний «Анчоус») 

26 років, нар. 11 грудня 1988 у с. 

Сєвєрний Усть-Янського району Якутії 

(РФ). Стрілець-навідник зенітно-

артилерійського підрозділу 3-го 

батальйону 80-ї окремої аеромобільної 

бригади. 

Загинув 20 січня 2015 у боях за аеропорт Донецька. 
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Тимощук Андрій Петрович 

43 роки, нар. 1 серпня 1972 в смт. 

Теофіполь на Хмельниччині, останні 10 

років мешкав у селі Галущинці 

Підволочиського району. 

Військовослужбовець 128-ї гірсько-

піхотної бригади (Мукачеве). 

Загинув 12 червня 2015 від отриманих 

поранень. О 16:15 бойовики «ЛНР» з боку залізничного мосту 

(Червоний Яр) обстріляли з АГС-17 позиції сил АТО поблизу 

смт Станиця Луганська. 

Похований 18 червня 2015 року в с. Галущинці. 

 

Шпек Руслан Олександрович 

43 роки, нар. 19 квітня 1972 с. Нем'яч 

Бродівського району Львівської 

області. Командир спецкорпусу 

батальйону «Вікінг» при батальйоні 

«Айдар». 

15 липня 2015 він приїхав до Києва аби в 

Міністерстві оборони владнати питання 

про перехід бійців-айдарівців до 

батальйону «Вікінг». Поранений близько 

23:00 під Києвом (два вогнепальні поранення в груди та 

живіт). Помер у лікарні 17 липня. 
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Стефурак Степан Степанович 
(Позивний «24-ий») 

19 років, нар. 4 серпня 1995 в с. 

Топорівці  Городенківського району 

Івано-Франківської області. Боєць 5-го 

Окремого батальйону Добровольчого 

Українського Корпусу. 

22 вересня 2014 загинув у бою з 

російськими збройними формуванням 

біля селища Піски (Ясинуватський 

район) під Донецьком під час 

мінометного обстрілу. 

 

Єлісєєв Ігор Миколайович 

50 років, нар. 7 січня 1965 у 

Пермському краї РРФСР. Проживав у 

м. Кременчук Полтавська область. 

Капітан, військовослужбовець 131-го 

окремого розвідувального батальйону. 

Мобілізувався 31 січня 2015 року. 

Загинув 5 червня 2015 внаслідок 

необережного поводження зі зброєю під 

час несення служби в смт. Володарське (нині Нікольське) 

Донецької області. Похований у Кременчуці в секторі Героїв 

АТО Свиштовського кладовища. 
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Вовк Алла Юліанівна 
(Позивний «Фортуна») 

47 років, нар. 16 лютого 1968 у      с. 

Виноградівка Хмельницької області. 

Солдат, санітарний інструктор 44-ї 

окремої артилерійської бригади 

(Тернопіль). 

Добровольцем пішла на фронт. В зоні 

АТО з 8 лютого 2015 року, за 9 місяців 

витягнула з поля бою багатьох 

поранених. 

Загинула внаслідок ДТП о 13:00 18 листопада 2015 на 

автошляху Сєвєродонецьк — Новоайдар поблизу с. 

Гречишкине (Новоайдарський  район Луганська область). 

Похована у с. Жилинці. 
 

Лаврик Станіслав Людвикович 

33 роки, нар. 14 серпня 1981 у м. Заліщики. 

Доброволець 24-ї механізованої бригади (Яворів) під час 

третьої хвилі мобілізації. 

Помер від панкреатиту (запалення підшлункової залози) у 

військовому лазареті 20 жовтня 2014 — організм не витримав 

постійних навантажень та бойових навчань на полігоні. 

Похований у Заліщиках поруч із Олегом Гульком та Орестом 

Квачею. 
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Стукало Богдан Ярославович 

21 рік, нар. 1993 у с. Красна 

Зборівського району. Сержант 24-ї 

окремої механізованої бригади 

(Яворів). 

Трагічно загинув 23 лютого 2015 у селі 

Сокільники (Пустомитівський район) 

поблизу Львова. 

 

 

Гогусь Роман 

46 років, нар. 1969 у с. Ладичин 

Теребовлянського району. 

Пішов служити добровольцем. 15 

лютого його відправили на Рівненський 

полігон. 

Помер від серцевого нападу 25 лютого 

2015 на Рівненському полігоні. 

Поховали  Романа  Гогуся  27 лютого в 

рідному селі. 
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Приведа Петро Васильович 

31 рік, нар. 26 липня 1994 у с. Залуччя 

Козівського району. 

Військовослужбовець добровольчого 

батальйону патрульної служби поліції 

особливого призначення «Тернопіль». 

Відбув три ротації в батальйоні. 22 

червня 2015 Петро приїхав додому у 

відпустку і потрапив у аварію. У вересні 

Петро вийшов з коми, його знову прооперували, втім його 

стан значно погіршився. Помер 30 листопада 2015 після 5-ти 

місяців лікування від менінгіту. 

 

Коломієць Федір Федорович 

Нар. 9 квітня 1981 в Алчевську 

Луганської області. Боєць 24-го 

батальйону територіальної оборони 

«Айдар». 

5 вересня 2014 російські диверсанти 

здійснили атаку із засідки на бійців 2-ї 

роти батальйону поблизу с. Весела 

Гора під Луганськом.  

Похований 12 вересня на Микулинецькому кладовищі в 

Тернополі. 
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Дерев’яник Руслан Петрович 

39 років, нар. 26 серпня 1976, с. Нова 

Гута Монастириського району. 

Військовослужбовець   72-ї окремої 

механізованої бригади (Біла Церква), 

водій-механік БМП. 

Мобілізований на початку квітня 2014 

року.  

Учасник бойових дій в зоні АТО, воював під Маріуполем та 

Амвросіїв-кою.23 червня 2014 року, коли їхав у відпустку, 

разом із 5 військовими потрапив у полон до банди Безлера в 

Горлівці, через місяць звільнений за обміном. Згодом 

демобілізований. Помер 27 лютого 2016. Похований у рідному 

селі Нова Гута. 
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