
«Любов к Отчизні де героїть, 
там сила вража не устоїть, 

там грудь сильніша от гармат…»

Іван Котляревський

Державний архів Тернопільської області



Розділ І. На фронті російсько-української війни 
2014-2020 років

Добровольці – це ті люди, для яких Україна живе в серці і звідти її вже ніхто не 
забере…»

Д. Гайдуцький









































Розділ ІІ. Діяльність волонтерської групи 
«Схід і Захід єдині» 









Розділ ІІІ. Учасник російсько-української 
війни Андрій Дрьомін



Дрьомін Андрій Сергійович («Світляк»)
(1982-2014)

громадський активіст, член УНА-УНСО. 
Учасник російсько-української війни, 

боєць-гранатометник батальйону «Азов».

Народився 3 січня 1982 року у селі Великий Глибочок Тернопільського
району.

На російсько-український фронт поїхав добровольцем.
Загинув 10 серпня 2014 р. у бою під Іловайськом (Донецька область) в районі

с. Третяки. Андрій отримав п'ять куль, дві з них витримав шолом, але інші
виявилися смертельними. Разом з Андрієм загинув Микола Березовий, з яким
служили в одній чоті. 

Указом Президента України № 651/2014 від 14 серпня 2014 р. "За особисту
мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України", нагороджений орденом «За мужність» 
III ступеня (посмертно). 

Нагороджений медаллю УПЦ КП «За жертовність і любов до України» 
(посмертно).

Нагороджений знаком МВС – медаллю «Захиснику Маріуполя» 
(посмертно).

18 серпня 2015 р. рішенням Тернопільської міської ради присвоєно звання
«Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).

З документами, зібраними архівістами про Андрія Дрьоміна, можна
ознайомитися на сайті держархіву області за посиланням:
https://te.archives.gov.ua/index.php/heroi/heroi-ato/ternopilskyi-raion

https://te.archives.gov.ua/index.php/heroi/heroi-ato/ternopilskyi-raion




Похорон Андрія Дрьоміна
13 серпня 2014 року



Розділ ІV. Дебальцеве на військовій карті
січня-лютого 2015 року













Дмитро Гайдуцький – один з колишніх командирів Тернопільського осередку
підрозділу окремого легко піхотного загону «Волинь» УДА. Перша його ротація
відбулася в лютому 2017 року.







Розділ V. Дитячі малюнки стали справжніми оберегами… 
Бо сповнені силою чистої дитячої енергетики, 

яка як щит захищатиме воїнів.









У держархіві Тернопільської області триває робота по збору матеріалів про бійців з Тернопільщини, які стали на захист
державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Також проводиться робота із оцифрування документів. На офіційному веб-сайті держархіву області створено рубрику
«Героїка», в якій представлено документи про Героїв АТО (https://te.archives.gov.ua/index.php/heroi). Документи
представлені у форматі PDF та стануть у нагоді всім, хто цікавиться новітньою історією нашої держави.

Звертаємося до рідних, друзів, знайомих наших Героїв, всіх тих, хто може допомогти зберегти документальну пам´ять
про них, з проханням передавати на державне зберігання документи біографічного характеру, світлини, спомини,
вірші, малюнки, листи (можливо скріншоти з смс-листування) та інший матеріал (у тому числі відеодокументи), що
увійдуть до архівної збірки документів постійного зберігання.
Звертатися можна за адресою:
46018 м. Тернопіль, вул. Карпенка, 2, перший поверх, 104, 105 каб., контактний телефон (0352) 52-26-18,
е-mail: vfnafd_archive_te@arch.gov.ua.

Для підготовки фотовиставки використані світлини головного спеціаліста держархіву
області, військового журналіста, розвідника, волонтера Ігоря Крочака

та волонтера, ветерана АТО Дмитра Гайдуцького

https://te.archives.gov.ua/index.php/heroi
mailto:vfnafd_archive_te@arch.gov.ua

