
Тернопільщина втратила ще одного свого 
Героя: від ракетного обстрілу загинув 
бойовий медик 
6 Червня 2022р 

 

Війна забирає молодих талановитих патріотів нашої 
української землі. Ще одне життя, віддане за Батьківщину.  



 

Під час виконання службових обов’язків у Миколаєві загинув Сергій 

Шишковський, випускник Чортківського медичного фахового коледжу 

2013 року, спеціальність «Сестринська справа». Після закінчення 

коледжу Сергій продовжив навчання у Тернопільському національному 

медичному університеті ім. І. Горбачевського. Здобувши спеціальність 

хірурга, працював на Рівненщині. З початком вторгнення російських 

загарбників на українську землю пішов добровольцем на фронт.  

Старший бойовий медик Сергій Шишковський, рятуючи життя 

побратимів, загинув під ракетними обстрілами ворога.  

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-vid-raketnyh-

obstrilu-zagynuv-bojovyj-medyk/  
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У Тернополі прощають з бойовим 

медиком Сергієм Шишковським, 

який загинув за Україну 
7 червня 2022 р. 

  

 

 

Прощання зі старшим бойовим медиком відбулося 7 червня у Домі печалі 

Наприкінці 2021 року Сергій підписав контракт зі Збройними силами України 

та приходив строкову службу у 35 бригаді морської піхоти на посаді медика 

евакуаційного відділення. Був відкомандирований до 137 батальйону морської 

піхоти на посаду старшого бойового медика евакуаційного відділення, де 

виконував бойові завдання у Миколаївській області. Трагічно загинув 18 

березня 2022 року у Миколаєві в наслідок ракетного обстрілу окупантів. 
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Віддати останню шану Герою зібралися близькі та друзі Сергія. 

 

https://te.20minut.ua/


 

  

https://te.20minut.ua/Podii/u-ternopoli-proschayut-z-boyovim-medikom-sergiem-shishkovskim-yakiy-

za-11614701.html  
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Тернопіль прощається з військовим 
лікарем Сергієм Шишковським (Фото) 
 07.06.2022 
  

  

 
Прощання з Сергієм Шишковським// Фото: Файне місто 

 

Сьогодні, 7 червня, у Тернополі скорбота. Містяни прощаються з 

медиком лікарем Сергієм Шишковським. Про це пише “Файне місто”. 

Сергій працював старшим бойовим медиком евакуаційного відділення 

медичної роти вiйськової частини. Життя лікаря обірвалося у Миколаєві. Він 

загинув внаслідок ракетного обстрілу міста. 

Як повідомила Ірина Сокола-Лісова, Сергій навчався у Чортківському 

медичному коледжі на спеціальності «Сестринська справа, закінчив його у 

2013 році. Після цього він продовжив навчання у Тернопільському 

національному медичному університеті ім. І. Горбачевського. 

Здобувши спеціальність хірурга, працював на Рівненщині. З початком 

вторгнення російських загарбників на українську землю пішов добровольцем 

на фронт. Старший бойовий медик Сергій Шишковський, рятуючи життя 

побратимів, загинув під ракетними обстрілами ворога. 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним, близьким і 

побратимам Сергія. Вічна і світла пам’ять рятувальнику українських 

захисників! 
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Тернопіль у скорботі: місто прощається з 

бойовим медиком, котрий загинув внаслідок 

ракетного обстрілу. ФОТО 

7 Червня, 2022 

Сьогодні, 7 червня, у Тернополі скорбота. Містяни прощаються з 

медиком лікарем Сергієм Шишковським. 

Про це пише “Файне місто”. 

Сергій працював старшим бойовим медиком евакуаційного відділення 

медичної роти вiйськової частини. Життя лікаря обірвалося у Миколаєві. Він 

загинув внаслідок ракетного обстрілу міста. 

Як повідомила Ірина Сокола-Лісова, Сергій навчався у Чортківському 

медичному коледжі на спеціальності “Сестринська справа”, закінчив його у 

2013 році. Після цього він продовжив навчання у Тернопільському 

національному медичному університеті ім. І. Горбачевського. 

Здобувши спеціальність хірурга, працював на Рівненщині. З початком 

вторгнення російських загарбників на українську землю пішов добровольцем 

на фронт. Старший бойовий медик Сергій Шишковський, рятуючи життя 

побратимів, загинув під ракетними обстрілами ворога. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Сергія. Вічна і 

світла пам’ять рятувальнику українських захисників! 

https://fainemisto.tv/news/41124-ternopil-proshhayetsya-z-vijskovym-likarem-sergiyem-shyshkovskym-foto-video
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На Тернопільщині попрощалися з бойовим 

медиком Сергієм Шишковським 
 

07.06.2022 

 



12 червня Сергію Шишковському мало б виповнитися лише 28. Але він 

назавжди залишився 27-річним у березні, коли, рятуючи побратимів, загинув 

у Миколаєві від ракетного обстрілу ворога. 

«До Чорткова надійшла чергова жахлива звістка про загибель під час 

виконання службового обов’язку у Миколаєві чортків’янина, старшого 

бойового медика Шишковського Сергія.  

 

Шишковський Сергій Олегович народився 12 червня 1994 року. Спершу 

навчався у Чортківській ЗОШ №5, а в 2013 році закінчив Чортківський 

державний медичний коледж, спеціальність «Сестринська справа». У 2018 

році закінчив Тернопільський державний медичний університет. З 2018 року 

по 2021 роки проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія». Працював 

лікарем-хірургом один місяць у місті Сарни Рівненської області. На війну 

пішов добровільно медичним братом. 

  Чортківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з 

приводу передчасної смерті Сергія» – написали на сторінці Чортківської 

міської ради. 

    Друзі згадують, Сергій просто горів медициною. А ще хотів захищати 

Україну як його батько, військовий офіцер, він зараз воює у гарячих точках. 

Тож наприкінці минулого року Сергій підписав  контракт зі Збройними 

Силами України. Проходив службу у 35-ій бригаді морської піхоти медиком 

евакуаційного відділення. Пізніше був відкомандирований до 137 батальйону 

морської піхоти на посаду старшого бойового медика евакуаційного 

відділення.  



Побратими діляться, як Сергій дивом залишився живим після обстрілу його 

підрозділу на Одещині. А через тиждень вже у Миколаєві, де виконував 

бойове завдання, хлопця не стало.  

У Сергія залишились батьки та брат, який теж боронить Україну від 

російських окупантів. 

 

Рідні, друзі, побратими провели сьогодні, 7 червня, юного захисника України 

в останню дорогу. Поховали Сергія з усіма почестями на Микулинецькому 

кладовищі у Тернополі. 

Вічна пам’ять і безмежна слава Герою! Нехай у небесній обителі буде легко 

душі мужнього воїна. Пам’ятаймо: найкращі сини і дочки України ціною своїх 

життів виборюють нині нашу перемогу!   

https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-poproschalysya-z-bojovym-medykom-serhijem-shyshkovskym/ 
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У Тернополі сьогодні попрощалися з 27-річним бойовим 

медиком Сергієм Шишковським (фоторепортаж) 
 

 07.06.2022  

Сьогодні, 7 червня, у Тернополі попрощалися з бойовим медиком 

евакуаційного відділення медичної роти вiйськової частини, 

чортків’янином Сергієм Шишковським. 

Герою було 27 років. Він загинув у Миколаєві внаслідок ракетного удару. 

Сергій Шишковський навчався у Чортківському державному медичному 

коледжі, а згодом – у Тернопільському державному медичному університеті. 

Працював лікарем-хірургом 1 місяць у місті Сарни Рівненської області. У 

нього залишились батьки та брат, який теж боронить Україну від окупантів. 

Сергія Шишковського поховали на Алеї Героїв, що на Микулинецькому 

кладовищі в Тернополі. В останню дорогу сьогодні його провели рідні, друзі, 

побратими та небайдужі краяни.  

Вічна пам’ять! Вічна Слава Герою!  

http://soroka.ternopil.ua/media/k2/items/cache/8a27e3242b9ef5aab326f4a39bd5e529_XL.jpg
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poproshchalysia-z-27richnym-boiovym-medykom-serhiiem-shyshkovskym-

fotoreportazh 
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