
У боях за Україну загинув сержант 
мотопіхотного взводу з Тернополя 
23.05.2022 
 

НОВИНИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

З фронту на Тернопільщину прийшла сумна і трагічна звістка. 

21 травня під час артилерійського обстрілу під Запоріжжям, захищаючи 

Україну від російської орди, загинув тернополянин Ярослав Кондратюк. 

Громада і країна пам’ятає всіх, хто віддав своє життя захищаючи цілісність і 

суверенність України. 

Тернопільська міська рада 

https://prozahid.com/u-boiakh-za-ukrainu-zahynuv-serzhant-motopikhotnoho-vzvodu-z-ternopolia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prozahid.com/u-boiakh-za-ukrainu-zahynuv-serzhant-motopikhotnoho-vzvodu-z-ternopolia/


Загинув поблизу Запоріжжя: тернополяни 

провели в останню путь Героя Ярослава 

Кондратюка (ФОТО) 
 

 

31.05.2022 
 
 
 

 

 

 

У понеділок, 30 травня, у Тернополі поховали Героя Ярослава 

Кондратюка, сержанта мотопіхотного взводу. Чоловіку було 

лише 29 років. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. 



Відомо, що Ярослав Кондатюк загинув внаслідок артилерійського обстрілу 

під Запоріжжям, виконуючи бойове завдання. Редакція Галасу щиро 

співчуває рідним та побратимам Ярослава з приводу непоправної втрати. 

Вічна шана та пам’ять Героям України! 

 

https://galas.te.ua/2022/05/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-

%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83-

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b6%d0%b6%d1%8f-

%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f/  

https://galas.te.ua/2022/05/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b6%d0%b6%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f/
https://galas.te.ua/2022/05/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b6%d0%b6%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f/
https://galas.te.ua/2022/05/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b6%d0%b6%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f/
https://galas.te.ua/2022/05/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b6%d0%b6%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f/


Загинув під Запоріжжям. У Тернополі 

попрощались з 29-річним воїном (фото) 
 

31 травня 2022 
 

 

Тернопіль прощається зі своїми Героями. 

В останню дорогу провели Ярослава Кондратюка. 

Як розповіли в обласній адміністрації, військовому було 29 років. 

"Сержант мотопіхотного взводу до останнього подиху захищав свободу 

України. Загинув під час виконання бойового завдання. 

Не забудемо мужність та подвиг Героя", – зазначили в ОДА. 

Нагадаємо, що Ярослав Кондратюк загинув 21 травня під час 

артилерійського обстрілу під Запоріжжям. 

Фото: Тернопільська обласна державна адміністрація, міський голова 

Тернополя Сергій Надал 

https://www.facebook.com/oda.te.gov.ua/posts/pfbid0QNUFvyqn4AaJmpWGRzJcS8ZpLPPsz6bMWsiRsrQjYJYCgfcre6hXgCeuMCg2MszHl
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70178-ne-zabudemo-podvyh-heroia-pid-zaporizhzhiam-zahynuv-ternopolianyn
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70178-ne-zabudemo-podvyh-heroia-pid-zaporizhzhiam-zahynuv-ternopolianyn
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/4ab4f44b64d74b6f5e6be7698babb1d2_XL.jpg


 



 

 



 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70468-zahynuv-pid-zaporizhzhiam-u-ternopoli-poproshchalys-z-

29richnym-voinom-foto  

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70468-zahynuv-pid-zaporizhzhiam-u-ternopoli-poproshchalys-z-29richnym-voinom-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70468-zahynuv-pid-zaporizhzhiam-u-ternopoli-poproshchalys-z-29richnym-voinom-foto


«Його бій закінчився з Україною в серці»: у 

Тернополі попрощалися з Ярославом 

Кондратюком 
 

 31.05.2022 

 

 

 

Ярославу було лише 29 років. Він – сержант мотопіхотного взводу – до 

останнього подиху захищав свободу України, рідну землю і нас з вами. 

Загинув під час виконання бойового завдання поблизу Запоріжжя. 



 

Ярослав народився у Великих Дедеркалах на Шумщині. Згодом родина 

переїхала до Тернополя, навчався у школі №16. Служив у лавах ЗСУ з 2012 

року. На сході знайшов своє кохання, планував одружитись та виховувати 

дітей. Батьки Ярослава втратили найдорожчого сина, а Україна – Героя.  

«Сумна, трагічна звістка прийшла і до нашої родини… Ворожа куля не 

оминула і нашого Ярослава Кондратюка, який воював у ЗСУ з 2012 року. Він, 



як і багато наших хлопців, віддав своє життя за вільну Україну! Він воював у 

найгарячіших точках, куди посилали його 128-му бригаду! І ось їх там … на 

одного стало менше 21 травня. Його бій закінчився на високій ноті, з Україною 

в серці. Він покинув цей світ, ще не маючи своїх дітей, але віддав життя за 

наших малюків і їх майбутнє! За наше майбутнє! Він пішов з честю, гідно, 

безстрашно, як великий син свого народу! Славчику, дорогий наш, ти завжди 

будеш жити у наших серцях, бо Герої не вмирають. Низько вклоняємося 

нашому патріоту – Сину України і його батькамІ Він- гордість нашого роду!» 

— пише Oksana Goisan. 

 
  

“Під час артилерійського обстрілу під Запоріжжям, захищаючи Україну 

від російської орди, загинув тернополянин Ярослав Кондратюк. Не забудемо 

мужність та подвиг Героя! Він є прикладом того, як потрібно любити свою 

державу”, – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.  

https://te.20minut.ua/goto/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGcHJvZmlsZS5waHAlM0ZpZCUzRDEwMDAxMzQzMjk2MDE1OCUyNmFtcCUzQl9fY2Z0X18lMjU1QjAlMjU1RCUzREFaVXVTbVlaZTBtb0RfSXNhTTRIbUhGNHFES2poX2dLXzhCdEY2bTI4eGR1eHZ6Y2tlU3NZWmFrMV8wT0RmdXlTSUl0ZXVVR3FiNHlpX24xTWk3QU1XUGdwNlRES0pnTUlyRndfT3Q4WldfbFhOWG0zckJ4aEdtT1k3ZkpPaWVhbkpNJTI2YW1wJTNCX190bl9fJTNELVVDJTJDUC1S


 
 

Сотні тернополян, друзі, рідні, побратими прийшли провести в останню 

дорогу відважного воїна. 



 
Вічна пам’ять і безмежна слава Герою!   

https://nday.te.ua/joho-bij-zakinchyvsya-z-ukrajinoyu-v-sertsi-u-ternopoli-poproschalysya-yaroslavom-

kondratyukom/  

 

 

https://nday.te.ua/joho-bij-zakinchyvsya-z-ukrajinoyu-v-sertsi-u-ternopoli-poproschalysya-yaroslavom-kondratyukom/
https://nday.te.ua/joho-bij-zakinchyvsya-z-ukrajinoyu-v-sertsi-u-ternopoli-poproschalysya-yaroslavom-kondratyukom/

