
Залишилося троє дітей: у Донецькій області загинув 

військовий з Тернопільщини - Сергій Степанюк 
 

11 травня 2022  

 

Залишилося троє дітей: у Донецькій області загинув військовий з 

Тернопільщини - Сергій Степанюк. 

На порталі Вишнівецької громади у Фейсбук повідомляють, що вчора, 10 

травня, у Донецькій області загинув військовий з Тернопільщини - Сергій 

Степанюк.  

Останні роки, 43-річний Сергій Степанюк разом з дружиною, трьома дітьми 

та онуком проживав у селі Дзвиняча, що на Тернопільщині. 

 

10 травня, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Павлівка 

Донецької області ("нульова" позиція на фронті), Сергій загинув внаслідок 

ворожого мінометного обстрілу. 

 

До слова, Сергій Степанюк народився у 1979 році у місті Луцьк. 

З 2000 року проживав у селі Дзвиняча. 

Був чудовою людиною, люблячим чоловіком і батьком. 

В померлого залишилися дружина, мати, троє дітей, внук. 

 

Вічна пам'ять та слава Герою. 
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Загинув на «нульовій» позиції: 

Тернопільщина втратила ще одного Героя 
12.05.2022  

 
 

Болюча втрата для Вишнівецької громади - захищаючи рідну 

Україну загинув Сергій Степанюк із с. Дзвиняча. 

Про це повідомляє Вишнівецька територіальна громада. 

10 травня виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини в районі 

населеного пункту Павлівка Донецької області ("нульова" позиція на фронті), 

Сергій загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу. 

Сергій Степанюк народився у 1979 році у м.Луцьк. З 2000 року проживав 

у селі Дзвиняча. Був чудовою людиною, люблячим чоловіком і батьком. В 

померлого залишилися дружина, мати, троє дітей, внук. 

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна 

пам'ять та слава Герою! 

Герої не вмирають, вони стають янголами і продовжують оберігати свою 

землю з небес! 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1652374387-zaginuv-na--nuloviy--pozicii-ternopilschina-

vtratila-sche-odnogo-geroya# 
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Сьогодні Тернопільщина прощатиметься зі 
ще одним своїм воїном-героєм 
 

13 Травня 2022р. 

 

 

Сьогодні, 13 травня, близько 

10.30 – 11.00 години при в’їзді у 

Вишнівецьку громаду, біля села 

Раковець, місцеві жителі 

зустрічатимуть тіло Героя, 

жителя с. Дзвиняча Сергія 

Степанюка, котрий загинув 

захищаючи рідну землю 

Відкриймо свої серця для 

глибокого розуміння горя та 

величі подвигу нашого Героя! 

На знак шани і скорботи місцева 

влада просить жителів громади 

доєднатися до зустрічі із живими 

квітами. 

На центральній площі у Вишнівці 

пройде панахида, після чого проведуть Героя у його рідне село. Там у 

церкві після годинного прощання родини, о 14:30, відбудеться чин 

похорону. 

Нагадаємо, 10 травня, виконуючи бойове завдання по захисту 

Батьківщини в районі населеного пункту Павлівка Донецької області 

(“нульова” позиція на фронті), Сергій загинув внаслідок ворожого 

мінометного обстрілу. 

Сергій Степанюк народився у 1979 році у м. Луцьк. З 2000 року проживав 

у селі Дзвиняча. Був чудовою людиною, люблячим чоловіком і батьком.  

В померлого залишилися дружина, мати, троє дітей, внук.  

Герої не вмирають, вони стають янголами і продовжують оберігати 

свою рідну землю. 

 

https://www.gazeta1.com/statti/sogodni-ternopilshhyna-proshhatymetsya-zi-shhe-odnym-svoyim-

voyinom-geroyem-2/  
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На Тернопільщині попрощалися з 
бійцем Сергієм Степанюком 
·13 травня, 19:26 

· 

Фото:  Вишнівецька  ОТГ 
У селі Дзвиняча на Кременеччині попрощалися з 

військовослужбовцем Сергієм Степанюком. Про це Суспільному 

повідомив голова Вишнівецької громади Володимир Кравець. 

За його словами, бійцю було 43 роки. Він загинув 10 травня під час 

мінометного обстрілу на Донеччині. Жителі громади навколішки зустрічали 

тіло бійця. 



ФотЖителі громади зустрічають тіло Сергія Степанюка 
На центральній площі Вишнівця священники відправили панахиду за бійцем. 

Фото:  Панахида 
 

Після цього Сергія Степанюка провели в село Дзвиняча. 



Фото:  Вишнівецька  ОТГПохоронна процесія 

 

Фото:  ВПрощання із бійцем у храмі 
 

Його поховали на місцевому кладовищі. 



Фото:  ВиНа Кременеччині попрощалися із Сергієм Степанюком 
 

Сергій Степанюк народився в Луцьку. З 2000 року жив у селі Дзвиняча. У 

чоловіка залишилися мати, дружина, троє дітей і внук. 

Фото:  ВиНа цвинтарі 

 
https://suspilne.media/239776-u-ternopoli-proveli-toloku/ 

 

 

https://suspilne.media/239776-u-ternopoli-proveli-toloku/


На Тернопільщині поховали 43-річного 

військового Сергія Степанюка (фото) 
 

13 травня 2022  
 

 

 

На Тернопільщині поховали 43-річного військового Сергія Степанюка. 

Сьогодні, 13 травня, на Тернопільщині попрощалися з Героєм сучасності - 

Сергієм Степанюком. 

Військовий загинув через ворожий мінометний обстріл, під час виконання 

бойового завдання у Донецькій області. 

Вічна пам’ять та слава Герою! Герої не вмирають, а назавжди вписують свої 

імена в історію України! 

До слова, у загиблого 43-річного Сергія Степанюка залишилася 

дружина, троє дітей та онук.  

Співчуття рідним та близьким Героя.  
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На Тернопільщині попрощалися із загиблим 

бійцем: його син теж захищає Україну 
15.05.2022  

 

13 травня мешканці Вишнівецької громади живим коридором зустріли 

свого Героя, Захисника України Сергія Степанюка із села Дзвиняча. 

Тисячі жителів громади, від Раківця до села Дзвиняча, стоячи на колінах, 

провели в останню путь учасника російсько-української війни, повідомляє 

тижневик “Номер один“. 

Будучи справжнім патріотом, Сергій не зміг залишитися осторонь, спос-

терігаючи, як російський окупант нищить все близьке українському народу. 

Війна застала його на заробітках за кордоном, проте уже 6 березня він добро-

вольцем вирушив до Кременецького відділу РТЦК та СП. 

Життя Сергія Степанюка було обірвано ворогом в районі населеного 

пункту Павлівка Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу, 

де протягом багатьох днів українські військові утримували позиції, даючи гід-

ну відсіч агресору. 

Справу батька у лавах ЗСУ гідно продовжує син, який лише на короткий 

час повернувся у рідне село, щоб віддати шану татові-герою та підтримати у 

горі маму і сестричок. 

Хоронили Сергія Степанюка усією громадою за патріотичними та 

християнськими звичаями. І хоч у с. Дзвиняча ще до сьогодні парафія УПЦ, 

чин похорону проводили священики Вишнівецького благочиння Православної 

Церкви України. Такою була воля справжнього Захисника України і його 

родини. 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-v-ostannyu-dorogu-provela-shhe-odnogo-svogo-geroya-spravu-batka-u-zsu-prodovzhuye-syn/?fbclid=IwAR3DULJK0-NAQ5F2Vt8kwUjWshbxuQ7w_KQahYcG47jOKAQ5n43wXhgixjQ


Поділяємо горе близьких та знайомих загиблого Героя та висловлюємо 

щирі слова співчуття. Ім’я Захисника назавжди увійде в історію нашого краю. 

Хай світлі спогади про Сергія Степанюка завжди будуть сильнішими за 

смерть. 

 

 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1652634653-na-ternopilschini-poproschalisya-iz-zagiblim-

biycem-yogo-sin-tezh-zahischae-ukrainu#  
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На Тернопільщині попрощалися 
з бійцем Сергієм Степанюком 
 15.05.2022 

 

 
 

У селі Дзвиняча на Кременеччині попрощалися з 

військовослужбовцем Сергієм Степанюком. Про це Суспільному 

повідомив голова Вишнівецької громади Володимир Кравець. 

За його словами, бійцю було 43 роки. Він загинув 10 травня під час 

мінометного обстрілу на Донеччині. Жителі громади навколішки зустрічали 

тіло бійця. 
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На центральній площі Вишнівця священники відправили панахиду за бійцем. 

 

Після цього Сергія Степанюка провели в село Дзвиняча. 



 

 

 

Його поховали на місцевому кладовищі. 



 

Сергій Степанюк народився в Луцьку. З 2000 року жив у селі Дзвиняча. У чоловіка 

залишилися мати, дружина, троє дітей і внук. 

Фото: Вишнівецька ОТГ 
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