
"Сину, спи спокійно",  – на фронті героїчно загинув 

19-річний випускник тернопільського коледжу 
 

02 травня 2022 
 

 

З0 квітня героїчно загинув випускник Тернопільського професійного 

коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, боєць 1 

гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей. 

Сумну звістку повідомив керівник навчального закладу Вадим 

Ластовицький на своїй сторінці у Facebook. 

"Руслану було всього 19 років. Він був прикладом відваги та героїзму. Герої 

не вмирають. Руслан ми обов’язково за тебе помстимося. Спочивай з Богом 

герой. Вічна та світла пам’ять", – написав директор коледжу. 

Десятки тернополян висловлюють співчуття з приводу гибелі молодого 

бійця. 

"Серце на шматки! Діти наші, ангели наші, дякую Вам за те, що ціною своїх 

тільки розквітаючих життів ви обороняєте нашу українську землю. Як 

важко дивитись на вас усміхнених, гарних, сильних і усвідомлювати, що це 

уже Ангел. Сину, спи спокійно. Вічна тобі пам‘ять, честь і слава", – пишуть 

в коментарях. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1971557233232897&id=100011359183179
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https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69465-synu-spy-spokiino-na-fronti-heroichno-zahynuv-19richnyi-

vypusknyk-ternopilskoho-koledzhu 
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Руслану було всього 19 років: на Харківщині 

загинув випускник Тернопільського військового 

коледжу 
02.05.2022  

 

В зоні бойових дій трагічно загинув випускник Тернопільського 

військового коледжу Руслан Тимофей. 

Жахливу звістку повідомили у навчальному закладі. 

"19-річний захисник родом з Чернівеччини навчався в коледжі з 2017 по 

2020 рік у 37-й групі. Руслана завжди переповнювало почуття справедливості, 

він поважав товаришів по групі, брав активну участь у спортивних, 

патріотичних заходах, любив військову справу", - йдеться у повідомленні. 

Вступивши на службу в 10 окрему гірсько-штурмову бригаду, часто 

приїздив до коледжу, розповідав про виконання завдань в складі гірсько-

штурмової роти, мріяв здобути офіцерське звання. Востаннє, зустріч із 

курсантами він провів за два тижні до початку війни в Україні. 

Загинув 30 квітня поблизу населеного пункту Малі Феськи на 

Харківщині внаслідок мінно-вибухової травми. 

Колектив коледжу висловлює щирі співчуття з приводу трагічної 

загибелі українського захисника. 

"Не вистачає слів, щоб передати смуток, біль, який торкнувся не лише 

сім’ї, але й усіх хто знав Руслана Тимофея", - йдеться у повідомленні. 

Спочивай у мирі наш Герою. Вічна пам’ять! 
 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1651489646-ruslanu-bulo-vsogo-19-rokiv-na-harkivschini-

zaginuv-vipusknik-ternopilskogo-viyskovogo-koledzhu# 
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"Сину, спи спокійно", – на фронті героїчно загинув 19-річний 

воїн 1-ї гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей. ФОТО 

Фото  Цензор.НЕТ Війна в Україн і  

04.05.22 

З0 квітня героїчно загинув випускник Тернопільського професійного 

коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, боєць 1-ї гірсько-

штурмової роти Руслан Тимофей. 

Сумну звістку повідомив керівник навчального закладу Вадим 

Ластовицький на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. 

"Руслану було всього 19 років. Він був прикладом відваги та героїзму. 

Герої не вмирають. Руслане, ми обов’язково за тебе помстимося. Спочивай з 

Богом, герой. Вічна та світла пам’ять", – написав директор коледжу. 
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Десятки тернополян висловлюють співчуття з приводу гибелі молодого 

бійця. 

"Серце на шматки! Діти наші, ангели наші, дякую Вам за те, що ціною 

своїх тільки розквітаючих життів ви обороняєте нашу українську землю. Як 

важко дивитись на вас усміхнених, гарних, сильних і усвідомлювати, що це 

уже Ангел. Сину, спи спокійно. Вічна тобі пам‘ять, честь і слава", – пишуть в 

коментарях.  
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