
На фронті загинув тернополянин, засновник 
“Зооветкомори” Андрій Федорків 
  

 30.05.2022 

 

 
 

Знову трагічна звістка надійшла з фронту. На війні загинув 

тернополянин, засновник “Зооветкомори” Андрій Федорків, де 

допомагали тисячам хворих тваринок. 

Народився і виріс у Тернополі. 

Друзі лагідно називали його “Федею” і пишалися нашим Захисником. 

Без батька залишилося двоє маленьких діток, без коханого чоловіка – 

дружина, сотні тернополян – без надійного друга. 

 

 

https://tepravda.te.ua/na-fronti-zahynuv-ternopolianyn-zasnovnyk-zoovetkomory-andriy-fedorkiv/ 
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У Тернополі прощаються з Андрієм 
Федорківим (Фото) 
 

 31.05.2022 
  

 

 
Прощання з Андрієм Федорківим Фото: Файне місто 

 

Тернопіль у невимовній скорботі. Сьогодні, 31 травня, прощаються з 

військовим, який поліг за Україну, Андрієм Федорківим. Життя бійця 

обірвалося 28 травня у важких боях з окупантами на Запорізькому 

напрямку, пише “Файне місто”. 

Андрій народився та виріс у Тернополі. Вчився у Класичній гімназії, вивчав 

банківську справу у ЗУНУ.  

З дружиною Оленою вони побралися у 2011 році й мешкали поблизу ТНВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – правового ліцею №2». Жили душа в душу, адже 

Захисник був люблячим й турботливим чоловіком, а згодом і батьком для двох 

діток. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким! Розділяємо біль з приводу 

непоправної втрати разом з вами!, Царство Небесне Андрію! 

До слова, 31 травня та 1 червня у Монастириській громаді оголосили Дні 

жалоби. Люди прощаються із захисником Андрієм Тутовим. 
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У російсько-українській війні загинув рідний 
брат колишнього футболіста тернопільської 
«Ниви» (+фото) 
 

31 Травня 2022р.  

 

 

 
 

Сьогодні, 31 травня, Тернопіль попрощався з нашим Героєм, рідним 

братом колишнього футболіста тернопільської «Ниви» Михайла 

Федорківа – 38-річним Андрієм Федорківим. 



 

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських 

окупантів, Андрій Федорків став добровольцем та записався до лав 

Збройних сил України. 

До останнього подиху він захищав свободу своєї країни, виконуючи 

бойове завдання у Запорізькій області. Смертельне поранення отримав під 

час мінометного вогню російського окупанта. Військовий побратим 

Андрія Федорківа Ігор Вонс з Тернополя, знаний у краї футболіст, що 

свого часу виступав за ФК «Тернопіль», тернопільську «Ниву» та 

великопанський «Агрон», встиг заскочити в окоп, а Андрій – ні. Ігор 

спробував допомогти бойовому побратиму, затягнув і його в окоп, однак 

той вже був мертвим. 



 

Без чоловіка залишилася молода дружина, без батька – двоє малолітніх 

дітей, донька цьогоріч піде в 1 клас, другій дитині 5 років.  



 

Не забудемо мужність та подвиг Героя! Герої не вмирають! Вони назавжди з 

нами! 

 

https://www.gazeta1.com/statti/u-rosijsko-ukrayinskij-vijni-zagynuv-ridnyj-brat-kolyshnogo-futbolista-

ternopilskoyi-nyvy-foto/  
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В Тернополі попрощалися з військовим Андрієм 

Федорківим (фото) 
 

 31 травня 2022 

 

 

 

Сьогодні тернополяни провели в останню путь Героя, який загинув в зоні 

бойових дій, Андрія Федорківа. 

Військовий загинув при виконанні бойового завдання, захищаючи Україну 

у Запорізькій області. 

Разом із дружиною мали бізнес в Тернополі - зоомагазин та клініку для 

тварин. У нього залишилося двоє дітей. 

Попрощатися з Андрієм Федорківим прийшли близько 300 людей. 

 Співчуття рідним! Вічна пам’ять! 
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У Тернополі попрощалися з військовим 
Андрієм Федорківим 
·31 травня 2022 

 

· 

 
Мирослава Західна / Суспільне 
 

У Тернополі попрощалися з 38-річним бійцем Андрієм Федорківим. 

Військовий загинув 28 травня у Запорізькій області, – розповів Юрій 

Лотоцький, який товаришував з воїном 7 років. 

За його словами, провести захисника в останню дорогу прийшли майже 3 сотні 

людей – це родичі, друзі та колеги чоловіка. 

"Він був патріотом своєї країни, старався робити щось краще в тому житті, 

займався своєю справою. Хотів розвиватися постійно", – каже Юрій 

Лотоцький. 



 
Похорон Андрія Федорківа. Мирослава Західна / Суспільне 

 

Під супровід військового оркестру тіло військового віднесли на 

Микулинецьке кладовище. Там над труною розгорнули державний стяг. 

 
Похорон Андрія Федорківа. Мирослава Західна / Суспільне 

 



Рідним загиблого вручили грамоту пошани та скорботи. Поховали бійця на 

Алеї Героїв поруч з іншими загиблими в російсько-українській війні. 

Попрощатися з другом прийшов Юрій Коренківський. Чоловік розповів, що 

Андрій разом із дружиною мали бізнес – зоомагазин та клініку для тварин. 

"І він, і дружина – вони жили цією справою. Андрій був дуже хорошою 

людиною", – розповів Юрій Коренківський. 

У бійця залишилися двоє дітей, – розповіла його братова – Галина. 

"Сім’янин був він чудовий. З дітьми ходив до церкви. З малечку, з пелюшок їх 

ростив і годував, і купав. Таких чуйних батьків дуже мало", – Галина Федорків. 

На початку березня Андрій Федорків самостійно вступив до лав Збройних сил 

України, – розповів його дядько Володимир Струтинський. Чоловік каже, 

племінник був стрільцем-санітаром. 

"Він вчинив мужньо і гідно, віддав життя за Україну", – каже Володимир 

Струтинський. 
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«Старався робити у цьому житті щось краще»: у 

Тернополі попрощалися з воїном Андрієм Федорківим 
  

02.06.2022 

 

 

 

Стрілець-санітар Андрій Федорків з Тернополя загинув у боях з 

російськими окупантами під Запоріжжям. Чоловік пішов захищати Україну, 

свою сім’ю і нас з вами добровольцем ще у березні. Воював на передових 

позиціях, допомагав пораненим на полі бою. У вільну хвилину розповідав про 

свою родину, дружину і донечок, яких любив понад усе на світі.  



 

«Не стало мого коханого Чоловіка, найкращого Батька, люблячого Сина, 

Зятя, Брата… Того, який був променем світла для всіх! Покійся з миром, наш 

Янголе! Тепер ти серед Небесних Воїнів Світла! – написала дружина Олена у 

фейсбуці. 

“Він був патріотом своєї країни, старався робити щось краще в тому 

житті, займався своєю справою. Хотів розвиватися постійно”, – каже товариш 

загиблого Юрій Лотоцький. 

 



За даними з Вікіпедії:  

Андрій Федорків народився 10 листопада 1983 року в  місті Тернополі. 

Навчався в Тернопільській класичній гімназії, закінчив Тернопільський 

національний економічний університет (нині — Західноукраїнський 

національний університет). Працював бухгалтером в місцевому Ресурсному 

центрі підтримки ОСББ. Разом з дружиною заснували приватний бізнес, 

зокрема «Зооветконтору», де допомагали тисячам хворим тваринок. 

На початку березня 2022 року став добровольцем Збройних сил України, де 

служив стрільцем-санітаром. Загинув 28 травня 2022 року при виконанні 

бойового завдання на Запорізькому напрямку. 

Поховали Героя на Микулинецькому кладовищі на Алеї Героїв. Тепер він 

охоронятиме своїх коханих донечок, своїх рідних та Україну з небес. 

 

Вічна пам’ять Герою! 

https://nday.te.ua/staravsya-robyty-u-tsomu-zhytti-schos-krasche-u-ternopoli-poproschalysya-z-

vojinom-andrijem-fedorkivym/  
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