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На фронті загинув військовий з Тернопільщини Петро Осадца. 

Сумна звістка прийшла на Бережанщину. 

Вчора, 26 травня загинув уродженець Бережанщини - Петро Осадца. 

Травма, несумісна з життям забрала назавжди батька у своїх дітей, чоловіка 

у дружини, сина у своїх батьків. Засмучені втратою не лише рідні і близькі, 

його загибель - смуток і журба для друзів і побратимів. 

Починаючи з 2016 року, Петро проходив військову службу за контрактом. 

Він не залишився осторонь, коли розпочалась повномасштабна війна, це був 

його обов'язок перед батьківщиною, це було його рішення. Він хотів, щоб діти 

жили в мирній країні, щоб їх життю більше ніколи нічого не загрожувало. Так 

і буде.... 

Герої не вмирають, вони живі, доки ми пам'ятаємо. 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70375-na-fronti-zahynuv-viiskovyi-z-ternopilshchyny-petro-osadtsa 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70375-na-fronti-zahynuv-viiskovyi-z-ternopilshchyny-petro-osadtsa
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/7b9aa61868db94510d8300ce511e50a7_XL.jpg


«Спoчивай в мирі, Герoю»: від важких 
поранень загинув воїн із Бережан 
Петро Осадца 

 
 28 Травня 2022 

 

26 травня, від важких пoранень загинув бережанець, наш Герoй 

Петрo Oсадца, пoвідoмив міський гoлoва Бережан Рoстислав Бoртник. 

Петрo Oсадца з перших днів війни, перших днів не лютoгo 2022рoку, а з 

перших днів 2014-гo практичнo безперервнo перебував в найбільш «гарячих» 

місцях нашoї країни. Він бoрoнив наш край, і дарував нам спoкійне життя. На 

жаль, в райoні Пoпаснoї oтримав важкі пoранення, які виявилися не сумісними 

з життям. 

– Здавалoсь би, ще так недавнo я спілкувався з Петрoм, хoтів перекoнати 

йoгo oчoлити oдин із відділів міськoї ради, щoби ми мoгли якoмoга краще 

відбудувати нашу грoмаду за яку не булo б сoрoмнo. На щo він відпoвів: 

«Дoпoки війна, я більш пoтрібний там”. Сьoгoдні мені дуже важкo знайти 

слoва, щoб oписати тoй біль, який у грудях, принoшу щирі співчуття сім’ї та 

рідним, “рідним” пo збрoї пoбратимам, друзям, рoзділяю Ваш біль та схиляю 

гoлoву в глибoкій скoрбoті, – зазначив Рoстислав Бoртник. 

Спoчивай в мирі Герoю, спoстерігай, а гoлoвне oберігай наших захисників від 

тoї oрди зі свoїх небес. 

https://ternopillive.com.ua/spochyvaj-v-myri-geroyu-vid-vazhkyh-poranen-zagynuv-voyin-iz-berezhan-

petro-osadcza/#  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064459099030
https://ternopillive.com.ua/spochyvaj-v-myri-geroyu-vid-vazhkyh-poranen-zagynuv-voyin-iz-berezhan-petro-osadcza/
https://ternopillive.com.ua/spochyvaj-v-myri-geroyu-vid-vazhkyh-poranen-zagynuv-voyin-iz-berezhan-petro-osadcza/


В останню дорогу провели 

військовослужбовця із Бережанщини 
 

31 травня 2022  

 

 

 

Бережанщина попрощалася з Героєм Петром Осадцою. 

Чоловік з 2016 року служив за контрактом. Коли розпочалась 

повномасштабна війна, не залишився осторонь та вирішив захищати 

Батьківщину. 

Загинув під Попасною 26 травня, отримавши важкі поранення. 

"Військовий хотів, щоб діти жили в мирній країні, щоб їх життю більше 

ніколи нічого не загрожувало. Герої не вмирають, вони живі, доки ми 

пам'ятаємо", – зазначили в Тернопільській ОДА. 

Як розповів міський голова Бережан Ростислав Бортник, Петро з перших 

днів війни 14-го року безперервно перебував в найгарячіших точках. 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70375-na-fronti-zahynuv-viiskovyi-z-ternopilshchyny-petro-osadtsa
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/3479bcb6a75207cd421c3d01a168fd90_XL.jpg


 



 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70469-v-ostanniu-dorohu-provely-viiskovosluzhbovtsia-iz-

berezhanshchyny  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70469-v-ostanniu-dorohu-provely-viiskovosluzhbovtsia-iz-berezhanshchyny
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70469-v-ostanniu-dorohu-provely-viiskovosluzhbovtsia-iz-berezhanshchyny


«Ти живий для нас у серці, у пам’яті»: на Тернопільщині 

попрощалися з воїном Петром Осадцою 
 

01.06.2022 

 

 

 

Петро Осадца з Бережан загинув біля Попасної. Осиротіли двоє дітей – 

донька і син, залишилася без люблячого чоловіка дружина, без сина – 

батьки.  45-річний воїн з перших днів ще 2014-го перебував у гарячих точках 

України, захищаючи рідну землю і нас з вами.     



 

 

Починаючи з 2016 року, чоловік проходив військову службу за 

контрактом, бо хотів, щоб діти жили в мирній країні, щоб їх життю більше 

ніколи нічого не загрожувало.  

«Петро з перших днів війни, перших днів не лютого 2022 року, а з 

перших днів 2014-го, практично, безперервно перебував в гарячих місцях 

нашої країни. З перших днів наш герой боронив наш край, і дарував нам 

спокійне життя. На жаль територія Попасної виявилась не надто привітною до 

нашого захисника. 



 

 

Здавалось би ще так недавно я спілкувався з Петром, хотів переконати його 

очолити один із відділів міської ради, щоб ми могли якомога краще 

відбудувати нашу громаду за яку не було б соромно, на що він відповів: 

“Допоки війна, я більш потрібний там” 



 

 

Сьогодні мені дуже важко знайти слова, щоб описати той біль, який у 

грудях, приношу щирі співчуття сім’ї та рідним, побратимам по зброї, друзям 

та схиляю голову в глибокій скорботі.  

Спочивай в мирі, друже, а головне – оберігай наших захисників від тої 

орди зі своїх небес», – повідомив у фейсбуці міський голова Бережан 

Ростислав Бортник.  

   «Не вірю… Просто не вірю… Не вірю… Лише недавно бачила 

усміхненого, замученого від боїв, але сильного… Лише недавно обійняв, зі 

словами – “все буде добре, дай прапор і я напишу”, написав – “рабів до раю не 

впускають”…Спочивай біля Бога, друже…Ти живий для мене, для нас, у серці, 

у душі, у пам’яті», – написала Oksana Vyshnovska-Staruschik.  

Нехай десь там, у Вічності, буде легко і світло душі мужнього захисника 

України. Вічна пам’ять і слава Герою! 

https://nday.te.ua/ty-zhyvyj-dlya-nas-u-sertsi-u-pamyati-na-ternopilschyni-poproschalysya-z-vojinom-

petrom-osadtsoyu/  

 

https://te.20minut.ua/goto/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGcHJvZmlsZS5waHAlM0ZpZCUzRDEwMDAwOTU3NDExMDUxMSUyNmFtcCUzQl9fY2Z0X18lMjU1QjAlMjU1RCUzREFaVWVlT0V2NHRoTk13QzRUWHFTQUhQUGx4d2Z5cmZTNGxEMVN6Ty1Kb1l6UDRWQWIwY09PMXZ4eGpwdXNqc3BfWWhnYXZUVjNZWWw3ZXNXVHRXcW9SZjNCd291YUZaYl9oMGRpSlR3dkF1SnhtOEdPaEEwRFpnVUpxS1lRUUNQVHI4JTI2YW1wJTNCX190bl9fJTNELVVDJTJDUC1S
https://nday.te.ua/ty-zhyvyj-dlya-nas-u-sertsi-u-pamyati-na-ternopilschyni-poproschalysya-z-vojinom-petrom-osadtsoyu/
https://nday.te.ua/ty-zhyvyj-dlya-nas-u-sertsi-u-pamyati-na-ternopilschyni-poproschalysya-z-vojinom-petrom-osadtsoyu/

