
Тернопільщина втратила ще одного 
героя: на Харківщині загинув командир 
взводу Паславський Василь 

18.05.2022 

 
Боронив Україну до останнього подиху. На сході у притистоянні 

російському ворогу загинув уроженець з Тернопільщини Паславський Василь.  

На Харківщині загинув командир вiддiлення взводу військової частини 

Паславський Василь. 

Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомив міський голова 

Тернополя Сергій Надал. 

"Захищаючи Україну від московської орди, в боях на Харківщині 

загинув командир вiддiлення взводу військової частини Паславський Василь 

Спепанович.Вічна пам’ять мужньому воїну! Не забудемо його подвиг та 

героїзм!", - написав міський голова Тернополя.  

https://www.0352.ua/news/3391257/ternopilsina-vtratila-se-odnogo-geroa-na-harkivsini-zaginuv-

komandir-vzvodu-paslavskij-vasil 

 

https://www.0352.ua/news/3391257/ternopilsina-vtratila-se-odnogo-geroa-na-harkivsini-zaginuv-komandir-vzvodu-paslavskij-vasil
https://www.0352.ua/news/3391257/ternopilsina-vtratila-se-odnogo-geroa-na-harkivsini-zaginuv-komandir-vzvodu-paslavskij-vasil


У боях на Харківщині загинув 

тернополянин Василь Паславський 
19 Травня, 2022 

 
 

Захищаючи Україну, в боях на Харківщині загинув військовий з 

Тернополя Василь Паславський. 
Про це у середу, 18 квітня, повідомила прес-служба Тернопільської 

міської ради. 

“Захищаючи Україну від московської орди, в боях на Харківщині 

загинув командир відділення взводу військової частини Василь 

Паславський”. – йдеться у повідомленні. 

Василь Паславський проживав у Тернополі на житловому масиві 

“Канада”. Сиротами залишилися двоє дітей. 

Тернопільська міська рада висловила співчуття рідним і близьким 

загиблого: 

“Василь Степанович назавжди залишиться у пам’яті тих, хто його знав, 

мужнім сином українського народу, відважним воїном та справжнім 

захисником. 

Боєць віддав своє життя заради свободи і мирного неба над Україною. 

Шана та вічна пам’ять Герою! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний 

спокій його душі! Не забудемо його подвиг та героїзм!” 
 

https://ternopolis.te.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2022/22594/u-boiakh-

na-kharkivshchyni-zahynuv-ternopolianyn-vasyl-paslavskyi/  

 

https://ternopilcity.gov.ua/news/59596.html
https://ternopolis.te.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2022/22594/u-boiakh-na-kharkivshchyni-zahynuv-ternopolianyn-vasyl-paslavskyi/
https://ternopolis.te.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2022/22594/u-boiakh-na-kharkivshchyni-zahynuv-ternopolianyn-vasyl-paslavskyi/


Боронив Україну до останнього! У Тернополі 

прощаються з командиром Василем Паславським 

19.05.2022 

  

 

 Під дописами про загибель цього сміливого військового люди пишуть сотні 

коментарів, теплих та щирих слів, сотні молитов. 

 Однак, бійця, який віддав заради свободи і мирного неба над Україною 

найдорожче – своє життя, вже не повернеш… 

 Звістка про те, що Герой Василь Паславський поліг у бою з окупантом, 

сколихнула Тернопільщину 18 травня. 

Він безстрашно виконував бойові завдання, нічого не боявся й бився за правду 

і волю своєї держави з російським ворогом, тому його подвиг неоціненний! 

Сиротами залишились донечка і син… 

Василь Степанович Паславський проживав у житловому масиві «Канада» 

нашого міста. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов 

відстоювати інтереси України й захищати її територіальну цілісність.   

– Захищаючи Україну від московської орди, в боях на Харківщині загинув 

командир вiддiлення взводу військової частини Паславський Василь. Вічна 

пам’ять мужньому воїну! Не забудемо його подвиг та героїзм! – написав на 

своїй Фейсбук-сторінці 18 травня мер Тернополя Сергій Надал. 

– Вася, не віриться, що тебе вже нема, але ти назавжди в наших серцях! 

Спочивай з Богом! Герої не вмирають! Співчуття родині і близьким! – 

коментує допис Оксана Мулик, яка знала Героя. 

https://te.20minut.ua/goto/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGcHJvZmlsZS5waHAlM0ZpZCUzRDEwMDAxNzI5NDMyNTc3NCUyNmFtcCUzQmNvbW1lbnRfaWQlM0RZMjl0YldWdWREbzFOVEU1TmpJNU9EWXlPVGszTURKZk1USXpORGszTXpBMk16a3hOREkxT0ElM0QlM0QlMjZhbXAlM0JfX2NmdF9fJTI1NUIwJTI1NUQlM0RBWldnNnRJZWdSd3RDUWN2ZzVZNVh0bjlBMkRISUVwSEdHLUZ6RTBGRTVtUzFUNFVFSWRDQ3FCZl9BNFp6d0hDN3VMR1lJZ2ZmNmN1dTFZeWwtWXFhZEwzQ3Y5WVhoRExaaldjNXNMYUZPcEVQZXNObkR2ZzNsT1VwM0hxTkdZRnQxcF9JQkV6TmlGQ01RdjhlSzNuRU5nbCUyNmFtcCUzQl9fdG5fXyUzRFIlMjU1RC1S


 



– Василь Степанович залишиться у пам’яті тих, хто його знав, мужнім сином 

українського народу, відважним воїном та справжнім захисником. Шана та 

вічна пам’ять Герою! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій 

його душі! – висловлює співчуття Тернопільська міська рада.  

– Вічна пам’ять! Світла пам’ять! За самовідданість і героїзм до рідної землі 

уклінно вшановуємо! Царство небесне… – додає Елена Зайцева. 

Без люблячого чоловіка Василя залишилася дружина Олександра, без 

турботливого батька двоє дітей – донечка і син. Для них це непоправна втрата. 

 

Зустрінуть «живим» коридором 

Прощання з командиром Василем Паславським відбулося 22 травня у 

великому залі Дому печалі. Поминальна панахида розпочалась о 19:00. 

– Хай Господь Бог прийме його в свої небесні оселі! Низький уклін і вічна 

пам’ять ГЕРОЮ УКРАЇНИ! Щирі співчуття рідним та безмежна вдячність 

батькам за сина, який ціною власного життя захищав нас і Україну! – коментує 

цю новину Віка Король. 

https://te.20minut.ua/goto/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGcHJvZmlsZS5waHAlM0ZpZCUzRDEwMDAzMjAyOTU2NTU0NCUyNmFtcCUzQmNvbW1lbnRfaWQlM0RZMjl0YldWdWREbzFOVEU1TmpJNU9EWXlPVGszTURKZk1qazNOakU1TWpReU5UZzFOVGN5JTI2YW1wJTNCX19jZnRfXyUyNTVCMCUyNTVEJTNEQVpXZzZ0SWVnUnd0Q1Fjdmc1WTVYdG45QTJESElFcEhHRy1GekUwRkU1bVMxVDRVRUlkQ0NxQmZfQTRaendIQzd1TEdZSWdmZjZjdXUxWXlsLVlxYWRMM0N2OVlYaERMWmpXYzVzTGFGT3BFUGVzTm5EdmczbE9VcDNIcU5HWUZ0MXBfSUJFek5pRkNNUXY4ZUszbkVOZ2wlMjZhbXAlM0JfX3RuX18lM0RSJTI1NUQtUg==
https://te.20minut.ua/goto/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGY2hiYWdpcmElM0Zjb21tZW50X2lkJTNEWTI5dGJXVnVkRG96TWpJeE1UTXpOalU0TVRjd01Ua3pYelUyTVRrMk1ETXhOVFV6TmpFM053JTNEJTNEJTI2YW1wJTNCX19jZnRfXyUyNTVCMCUyNTVEJTNEQVpXX3FpamU1TTNoZmVvVUlKZXoxbjE1cHdwbjVFazNFYnVuZGRyMV90R2FUaWR0aTJ2QzJGX0VaazB5MWJZaVlSVTZyYjBZZXlldkVwQk1IUFdhT2lOenBQT2JJVk1yMnlUMjZrR0JTdjdublk2RG9lU2NkQ01XN1NSZDZxYlBCLXclMjZhbXAlM0JfX3RuX18lM0RSJTI1NUQtUg==


Керівництво Підгороднянської об’єднаної територіальної громади звернулося 

до її мешканців, аби віддати шану захиснику й «живим» коридором 23 травня 

зустріти його тіло. 

Починатимуть формувати коридор об 11:30 від в’їзду в село Довжанка вздовж 

головної вулиці і від в’їзду в село Домаморич до церкви Успіння Пресвятої 

Богородиці. 

– Знову втрата! Як жаль наших бійців! Дорогі наші воїни, ми ніколи вас не 

забудемо! Героям України Слава! – пише Любочка Вишня. 

Похорон Василя Паславського відбудеться у понеділок, 23 травня, в селі 

Домаморич (населений пункт Підгороднянської сільської громади, що 

розташований на берегах річки Руда – прим.), бо там народилась його 

дружина. 

Редакція «20 хвилин» висловлює щирі співчуття рідним та близьким, 

друзям, бойовим побратимам та усім, хто втратив рідну людину. Вічна 

пам’ять і слава тобі, Герою…   

https://te.20minut.ua/Podii/boroniv-ukrayinu-do-ostannogo-u-ternopoli-proschayutsya-z-komandirom-

v-11608585.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://te.20minut.ua/goto/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGcHJvZmlsZS5waHAlM0ZpZCUzRDEwMDA2NzQxNTIyNjA2MiUyNmFtcCUzQmNvbW1lbnRfaWQlM0RZMjl0YldWdWREb3pNakl4TVRNek5qVTRNVGN3TVRrelh6VXpOVEEyTlRjME9ESXdNVGd3T1ElM0QlM0QlMjZhbXAlM0JfX2NmdF9fJTI1NUIwJTI1NUQlM0RBWldfcWlqZTVNM2hmZW9VSUplejFuMTVwd3BuNUVrM0VidW5kZHIxX3RHYVRpZHRpMnZDMkZfRVprMHkxYllpWVJVNnJiMFlleWV2RXBCTUhQV2FPaU56cFBPYklWTXIyeVQyNmtHQlN2N25uWTZEb2VTY2RDTVc3U1JkNnFiUEItdyUyNmFtcCUzQl9fdG5fXyUzRFIlMjU1RC1S
https://te.20minut.ua/Podii/boroniv-ukrayinu-do-ostannogo-u-ternopoli-proschayutsya-z-komandirom-v-11608585.html
https://te.20minut.ua/Podii/boroniv-ukrayinu-do-ostannogo-u-ternopoli-proschayutsya-z-komandirom-v-11608585.html


На Тернопільщині провели в 
останню путь Героя 
 ТРА 23, 2022    
 

 
 

На Тернопільщині попрощалися зі ще одним Героєм Василем Паславським. 

Військовий був командиром відділення взводу військової частини. Василь 

загинув на Харківщині, обороняючи свою країну. 

Не забудемо його подвиг та героїзм.  

Слава Герою! 

https://lypa.com.ua/2022/05/%d0%bd%d0%b0-

%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%

d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-

%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8e-%d0%bf%d1%83  

 

 

https://lypa.com.ua/2022/05/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8e-%d0%bf%d1%83
https://lypa.com.ua/2022/05/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8e-%d0%bf%d1%83
https://lypa.com.ua/2022/05/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8e-%d0%bf%d1%83
https://lypa.com.ua/2022/05/%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8e-%d0%bf%d1%83


На Тернопільщині попрощалися з 
Героєм, що загинув у війні (Фото) 
23.05.2022 
 

НОВИНИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

На Тернопільщині попрощалися зі ще одним Героєм Василем Паславським. 

 

https://prozahid.com/wp-content/uploads/2022/05/5B3D61B4-8948-4567-9D7F-88CFEF4ECED4.jpeg


 

 

https://prozahid.com/wp-content/uploads/2022/05/EBC2E602-CD8D-4C09-B569-47C0EAF2A025.jpeg
https://prozahid.com/wp-content/uploads/2022/05/C131124E-720F-4B45-9A0D-992A2975B77F.jpeg


 

Військовий був командиром відділення взводу військової частини. 

Василь загинув на Харківщині, обороняючи свою країну. 

Не забудемо його подвиг та героїзм. Слава Герою! 

https://prozahid.com/na-ternopilshchyni-poproshchalysia-z-heroiem-shcho-zahynuv-u-vijni/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prozahid.com/na-ternopilshchyni-poproshchalysia-z-heroiem-shcho-zahynuv-u-vijni/
https://prozahid.com/wp-content/uploads/2022/05/FF6B57CC-F080-4831-90B1-B457F66A0C1A.jpeg


Біля Тернополя похоронили загиблого Героя 

Василя Паславського (фото) 
 
23 травня 2022  

 

 

 

Сьогодні Тернопільщина попрощалася зі ще одним Героєм Василем 

Паславським. 

Військовий був командиром відділення взводу військової частини. Василь 

загинув на Харківщині, обороняючи свою країну. 

Похоронили Героя сьогодні в селі Домаморичі поблизу Тернополя. 

Не забудемо його подвиг та героїзм. Слава Герою! 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/634ce3417ed79257801589a890af98cc_XL.jpg


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70212-bilia-ternopolia-pokhoronyly-zahybloho-heroia-vasylia-

paslavskoho-foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70212-bilia-ternopolia-pokhoronyly-zahybloho-heroia-vasylia-paslavskoho-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70212-bilia-ternopolia-pokhoronyly-zahybloho-heroia-vasylia-paslavskoho-foto


На Тернопільщині поховали командира 

вiддiлення взводу військової частини (фото) 
 

24 травня 2022  

 

 

 

На Тернопільщині поховали командира вiддiлення взводу військової 

частини. 

Вчора, 23 травня, у селі Домаморичі, що неподалік Тернополя, попрощалися 

з командиром вiддiлення взводу військової частини, який загинув на 

Харківщині - Василем Паславським.  

Співчуваємо рідним та близьким померлого... 

Вічна пам'ять Герою! 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70037-na-kharkivshchyni-zahynuv-komandyr-viddilennia-vzvodu-viiskovoi-chastyny-paslavskyi-vasyl
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/f1f2dee8f20d302cd1a1ee33ec4b5202_XL.jpg


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70227-na-ternopilshchyni-pokhovaly-komandyra-viddilennia-vzvodu-

viiskovoi-chastyny-foto 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70227-na-ternopilshchyni-pokhovaly-komandyra-viddilennia-vzvodu-viiskovoi-chastyny-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70227-na-ternopilshchyni-pokhovaly-komandyra-viddilennia-vzvodu-viiskovoi-chastyny-foto

