Загинув, щоб ми усі жили під мирним небом:
на Луганщині убили тернополянина
05.05.2022

Поблизу Луганської області у боях з ворогом загинув тернополянин
Ігор Писаревич.
Ігор загинув під час виконання бойового завдання.
Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Прощання з Героєм відбудеться 6 травня о 10:00 в Домі печаль за
адресою вул. Микулинецька, 27. Висловлюємо щирі співчуття рідним та
близьким чоловіка.
https://www.tenews.org.ua/post/show/1651749127-zaginuv-schob-mi-usi-zhili-pid-mirnim-nebom-naluganschini-ubili-ternopolyanina#modal

Поблизу Луганщини загинув
тернополянин Ігор Писаревич
05.05.2022

Вічна пам'ять! Фото: мережа Інтернет

Тернопіль сьогодні знову і скорботі. На війні загинув військовий з
Тернополя Ігор Писаревич. Болючу звістку повідомили у Тернопільській
міській раді.

Наш земляк до останнього подиху боронив Україну. Його життя
обірвалося під час виконання бойового завдання на східних рубежах поблизу
Луганської області.
Прощання з Героєм відбудеться завтра, 6 травня, о 10:00 годиині у Домі
печалі, що на вулиці Микулинецька, 27.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким! Розділяємо біль і скорботу
з приводу непоправної втрати разом з вами. Вічна пам’ять і слава Герою!
https://fainemisto.tv/city/39770-poblyzu-luganshhyny-zagynuv-ternopolyanyn-igor-pysarevych

Тернопіль
прощається
із
захисником Ігорем Писаревичем
06.05.2022

Прощання з Ігорем Писаревичем Фото: Файне місто

Тернопіль сьогодні знову у скорботі. Люди прощаються зі
захисником Ігорем Писаревичем, який загинув у бою з російськими
загарбниками.
Наш земляк до останнього подиху боронив Україну. Його життя
обірвалося під час виконання бойового завдання на східних рубежах поблизу
Луганської області.

https://fainemisto.tv/news/39817-ternopil-proshhayetsya-iz-zahysnykom-igorem-pysarevychemnazhyvo-video

Тернопіль попрощався із Героєм, який
загинув від вибухів та осколків
06.05.2022

У Тернополі люди попрощались з військовим Ігорем Писаревичем,
який ціною власного життя до останнього захищав Україні.
Життя Ігора обірвалося від вибухів та осколків під час виконання
бойового завдання на східних рубежах поблизу Луганської області.
Ігор Писаревич був водієм стрілецького відділення військової частини
А-7284.
Вічна пам’ять Герою.

https://www.tenews.org.ua/post/show/1651833716-ternopil-poproschavsya-iz-geroem-yakiy-zaginuvvid-vibuhiv-ta-oskolkiv#

В Тернополі попрощалися з загиблим
Героєм Ігорем Писаревичем
ТРА 6, 2022

У Тернополі попрощались з військовим Ігорем Писаревичем, який
ціною власного життя до останнього захищав свою країну.
Його життя обірвалося від вибухів та осколків під час виконання
бойового завдання на східних рубежах поблизу Луганської області. Ігор був
водієм стрілецького відділення військової частини А-7284.
Щирі співчуття родині та друзям нашого Героя! Вічна пам’ять загиблому!
https://lypa.com.ua/2022/05/%d0%b2%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bc-%d0%b3%d0%b5

У
Тернополі
попрощалися
з
військовослужбовцем Ігорем Писаревичем
·6 травня 2022

Суспільне Тернопіль

У Тернополі попрощалися з загиблим військовим Ігорем
Писаревичем. Чоловік приїхав із Канади у перші дні повномасштабного
вторгнення російських військ в Україну та пішов на війну добровольцем.
Про це розповіла Суспільному начальниця пресслужби обласного
територіального центру комплектування та соцпідтримки Олена
Величанська.
За її словами, загинув боєць 28 квітня під час виконання бойового
завдання поблизу міста Рубіжне Луганської області.

Суспільне ТернопільПрощання з військовослужбовцем Ігорем Писаревичем

У Домі печалі, що на вулиці Микулинецькій в Тернополі, зібралися пів
сотні людей – родичі, друзі та знайомі бійця. Священники української грекокатолицької церкви відправили панахиду.
На кладовищі над труною загиблого розгорнули синьо-жовтий стяг.
Родичам вручили грамоту пошани та скорботи. Поховали Ігоря Писаревича на
Алеї героїв, поруч із іншими загиблими в російсько-українській війні.

СуспільнІз загиблим попрощалися рідні, друзі та військовослужбовці

Попрощатися із військовим приїхала Марія Миколишин із Львівщини.
Жінка – односельчанка батьків загиблого.
"Дуже часто приїжджав до нас до села. Я пам'ятаю його ще молодим,
усміхненим, веселим, життєрадісним. Багато років ми вже з ним не бачилися,
бо він був за кордоном. Дякуючи таким людям, ми сьогодні живемо, спокійно
спимо, їмо, ходимо на роботу".
Провести бійця в останню дорогу прибула й сім’я Ільчуків із Львівщини.
"Тільки добрі слова можна сказати. Це відважний вчинок – приїхати зза кордону на війну. Ми не бачилися, звичайно, давно. Шкода, але таке життя.
Війна – страшна річ", – каже кума Ігоря Писаревича Людмила Ільчук.

СуспПід час похорону

"Нас було чотири колеги. Ми ходили в садочок разом. Жили в одному
будинку, в одному дворі, разом в школу пішли. Разом усі закінчили школу. З
нас чотирьох Ігор завжди був найбільше войовничий, всюди був перший. І це
не дивно, що він тут опинився. Завжди був героєм", – розповів друг Ігоря
Писаревича Володимир Ільчук.
Нагадаємо, Ігор Писаревич народився в місті Червоноград Львівської
області. Служив в одній з механізованих бригад, був водієм мотострілецької
роти. Цього року бійцю мав виповнитися 51 рік. У нього залишилися дружина
та дочка, розповіла Олена Величанська.
https://suspilne.media/237233-zvazkova-upa-z-ternopilsini-perezila-drugu-svitovu-i-ne-dumala-soznovu-pobacit-vijnu/

Міг спокійно пересидіти у Канаді: у Тернополі
попрощались зі захисником України

Новини Тернополя: У Тернополі попрощались із 50-річним
захисником України Ігорем Писаревичем. Чоловік у перші дні війни
повернувся з Канади та вступив до ЗСУ.
Про це повідомляє te.20minut.ua.
Писаревич Ігор Григорович народився 17 травня 1971 року у
Червонограді, що на Львівщині. Він менше трьох тижнів не дожив до свого 51го дня народження. 28 квітня 2022 р. під час обстрілу на території Луганської
області, поблизу Рубіжного, він загинув внаслідок військових дій, від вибухів
та осколків. Був водієм стрілецького відділення військової частини А-7284.
"Він був на заробітках, приїхав з Канади буквально в перші дні
повномасштабного вторгнення в Україну, і одразу пішов у військкомат, —
розповіли у військкоматі. — Спочатку потрапив до Тернопільського
територіального батальйону. Згодом добровільно написав рапорт і поїхав на
схід".
Сміливий, добрий, безстрашний і справедливий. А ще як друг і побратим
– надійний як скала. Саме таким Ігоря пам’ятатимуть побратими та всі, хто
його знав.
"Він міг спокійно пересидіти, перечекати за кордоном, у нього там було
все для комфортного і безбідного життя, — розповів знайомий загиблого воїна

Андрій. — Але це не про нашого Ігорка. От він не міг сидіти і чекати, коли в
його країні війна. Він з тих, що багато не балакають, але його вчинки, як
бачимо, говорять самі за себе. З такими у розвідку, як би це пафосно не
звучало, пішов би не тільки я. І вважали б це за честь… Він надійний, як скала.
Справедливий. І патріот своєї країни. Боляче, що такі люди йдуть від нас".
Із Червонограда на похорони сина приїхали мама Софія та рідна сестра.
Донька, яка проживає за кордоном, прилетіла до Тернополя, аби провести
батька в останню путь.

http://podiya.te.ua/suspilstvo/3872-mih-spokiino-peresydity-u-kanadi-u-ternopoli-poproshchalys-zizakhysnykom-ukrainy

