
Тіло Героя Віктора Нечая сьогодні привезуть у 

рідне село - Довжанку 
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Тіло Героя Віктора Нечея сьогодні привезуть у рідне село - Довжанку. 

У Підгороднянській громаді повідомили, що за інформацією військкомату 

тіло загиблого Героя Віктора Нечая привезуть о 13 годині. Відтак живий 

ланцюг пошани починають формувати об 12:30 від повороту з Львівської 

траси на село Довжанку. 

"Тернополяни" писали, що у боях на Донеччині загинув Віктор Нечай з 

Тернопільщини. 

Чоловікові було 43 роки, у нього залишилася дружина та двоє синів.  

  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70393-tilo-heroia-viktora-nechaia-sohodni-pryvezut-u-ridne-selo-

dovzhanku  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70388-u-boiakh-na-donechchyni-zahynuv-viktor-nechai-z-ternopilshchyny
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https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70393-tilo-heroia-viktora-nechaia-sohodni-pryvezut-u-ridne-selo-dovzhanku
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/2336b57de49c75284453258e5d8337c5_XL.jpg


Знову втрати: на фронті загинув Віктор Нечай 
із Довжанки 

26 травня поблизу Бахмута, що на Донеччині, загинув 
мешканець села Довжанка Віктор Нечай 

 
29.05.2022   

“Віктор Ярославович до війни працював далекобійником. Разом із 

дружиною Іриною Степанівною виховував двох синів – Максима і Дениса. 

Старший, Максим, обрав собі військову професію, навчався у 

військовому ліцеї, згодом закінчив Національну академію прикордонної 

служби України. Зараз служить на Одещині. Тож коли 24 лютого Росія 

розпочала повномасштабний наступ на Україну, Віктор Ярославович 

пішов добровольцем на фронт. Сказав: «не можу сидіти вдома, коли мій 

син там, на лінії небезпеки». Віктору Ярославовичу було 43 роки. Вічна 

йому пам’ять і щирі співчуття рідним”, – повідомляють у 

Підгороднянській громаді, – інформує За Збручем. 

Тернопільщина практично щодня втрачає своїх найкращих воїнів у війні 

з агресором. Та ми впевнені, що Україна переможе та обов’язково поверне усі 

захоплені землі. 

Слава ЗСУ! Слава Україні! 

https://rovesnyknews.te.ua/znovu-vtraty-na-fronti-zahynuv-viktor-nechay-iz-dovzhanky/# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zz.te.ua/ne-mozhu-sydity-vdoma-koly-miy-syn-tam-na-fronti-zahynuv-43-richnyy-viktor-nechay-z-dovzhanky/
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На Тернопільщині попрощалися із захисником 

України Віктором Нечаєм 
 

29.05.2022  

 

 

Війна забирає сильних, сміливих, мужніх. Днями сумна звістка прийшла 

у Підгороднянську територіальну громаду: на Донеччині загинув житель села 

Довжанка Віктор Ярославович Нечай. Йому було 43 роки. 

 

 



Віктор працював далекобійником. Разом із дружиною 

Іриною  виховував двох синів – Максима і Дениса.  

Старший, Максим, обрав професію військовослужбовця. Навчався у 

військовому ліцеї, згодом закінчив Національну академію прикордонної 

служби України. Зараз служить на Одещині.  

Віктор дуже переживав за сина. Тож, коли росія розпочала 

повномасштабне вторгнення на Україну, чоловік пішов добровольцем на 

фронт. Казав: «Не можу сидіти вдома, коли мій син там, на лінії небезпеки», – 

повідомили у Підгороднянській громаді.   

 

 

До останнього подиху Віктор захищав рідну землю, свою родину, нас з 

вами від лютого ворога.  

Поховали захисника України у рідній Довжанці. Земляки, побратими, 

рідні, друзі, жителі громади провели воїна в останню дорогу на колінах, з 

квітами і сльозами на очах.  



 

 

Вічна і світла пам’ять Герою! 

https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-poproschalysya-iz-zahysnykom-ukrajiny-viktorom-nechajem/  

 

https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-poproschalysya-iz-zahysnykom-ukrajiny-viktorom-nechajem/


Був далекобійником, але пішов на фронт: біля 

Тернополя поховали 43-річного добровольця (фото) 
 

30 травня 2022 
 

 

 

Мешканці Тернопільщини провели в останню путь ще одного Героя. 

 29 травня поховали жителя села Довжанка – Віктора Нечая. 

Як повідомили в Підгороднянській громаді, чоловіку було 43 роки. До 

війни працював далекобійником. Разом з дружиною Іриною виховували двох 

синів – Максима і Дениса. Один з них обрав професію військовослужбовця. 

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Віктор пішов 

добровольцем на фронт, сказавши: «Не можу сидіти вдома, коли мій син 

там». 

Загинув 26 травня під Бахмутом на Донеччині. Вічна пам'ять Герою. 

Фото: Підгороднянська об'єднана територіальна громада 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/7201454a3ff30ed412884b06efcf011c_XL.jpg


 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70455-buv-dalekobiinykom-ale-pishov-na-front-bilia-ternopolia-

pokhovaly-43richnoho-dobrovoltsia-foto  
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