
На фронті загинув 33-річний захисник з 

Борщівщини 
 

14 травня 2022  
 

 

 

У бою проти російських окупантів загинув 33-річний солдат Євген 

Безкровний. 

Чоловік свідомо обрав службу в Збройних Силах України і в перші дні війни 

пішов захищати рідну землю від ненависних рашистів. 

Євген, 1989р.н. житель Мельнице-Подільської територіальної громади, 

виявивши стійкість і мужність 12 травня 2022 року поклав своє життя за рідну 

Україну. 

Про це повідомляє другий відділ Чортківського РТЦК та СП 

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам 

військовослужбовця. Вічна слава і світла пам'ять Герою. 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69916-na-fronti-zahynuv-33richnyi-zakhysnyk-z-borshchivshchyny  

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170076242109383&id=100073210256647
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69916-na-fronti-zahynuv-33richnyi-zakhysnyk-z-borshchivshchyny
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/6b105eb8e8696063e2e6a5afda77f415_XL.jpg


Тернопільщина втратила ще одного свого 
Героя: поклав молоде життя за рідну Україну 
 

14 Травня 2022р.  

 

 

 

Солдат Євген Безкровний (1989 

р.н.), житель Мельнице-

Подільської територіальної 

громади, виявивши стійкість і 

мужність 12 травня 2022 року 

поклав своє життя за рідну 

Україну. Про сумну новину 

повідомив начальник другого 

відділу Чортківського 

районного територіального 

центру комплектуванні і 

соціальної підтримки, 

підполковник Богдан 

Вербіцький. 

Євген свідомо обрав службу в 

Збройних Силах України і в 

перші дні війни пішов захищати 

рідну землю від ненависних 

рашистів. 

– Словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Другий відділ 

Чортківського РТЦК та СП висловлює найщиріші співчуття рідним, 

близьким, друзям та побратимам військовослужбовця, глибоко сумуємо 

разом з родиною. Вічна слава і світла пам’ять нашому Герою, – зазначив 

Богдан Вербіцький. 

Вічна пам’ять! Слава Україні! Героям слава! 

 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-poklav-molode-

zhyttya-za-ridnu-ukrayinu/ 

 

 

 

 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-poklav-molode-zhyttya-za-ridnu-ukrayinu/
https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-poklav-molode-zhyttya-za-ridnu-ukrayinu/


У бою з окупантами загинув Євген 
Безкровний з Тернопільщини 
 16.05.2022  

 

 
 

Тернопільщину засмутила ще одна трагічна звістка з фронту. На 

війні загинув Євген Безкровний з Мельнице-Подільської громади. Сумну 

новину повідомив начальник другого відділу Чортківського РТЦК та СП, 

підполковник Богдан Вербіцький. 

Євген пішов захищати Україну в перші дні російського 

повномасштабного вторгнення. Він відважно боровся за Батьківщину до 

останнього подиху. Захисника не стало 12 травня. 

Знову з глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка – 

Захисника і вірного сина України. Солдат БЕЗКРОВНИЙ Євген, 1989р.н. 

житель Мельнице-Подільської територіальної громади, виявивши стійкість 

і мужність 12 травня 2022 року поклав своє життя за рідну Україну. 

Євген свідомо обрав службу в Збройних Силах України і в перші дні війни пішов 

захищати рідну землю від ненависних рашистів. Словами важко загоїти у 
серці болючу рану втрати, – йдеться у повідомленні. 

До слова, 14 квітня у Мельнице-Подільській громаді попрощалися із 

Романом Юрійчуком. Боєць -захищав Україну від початку АТО. 

Більше: Захищав Україну від початку АТО: на Тернопільщині попрощалися із 

бійцем Романом Юрійчуком (Фото) 

 

https://fainemisto.tv/news/40228-u-boyu-z-okupantamy-zagynuv-yevgen-bezkrovnyj-z-ternopilshhyny
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/photo_2022-05-15_15-10-48.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/photo_2022-05-15_15-10-48.jpg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024prrFMzyMaJDHsJ36wSmVoSUJ6RFbat1dpNo7bvqX3QkKXmCwfmhTKrrmDL8jfryl&id=100073210256647&__cft__%5b0%5d=AZUuL2_IqXppU9nCBevfs2e_xSY-yl7vwGoMj8faStp7O0RLognMVMKlAPTLyeD5tGKpH34rEV8QnpzfCnGLPqSXoWLrSoItqr0rg5t5pwVVQw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://fainemisto.tv/news/40220-zahyshhav-ukrayinu-vid-pochatku-ato-na-ternopilshhyni-poproshhalysya-iz-bijczem-romanom-yurijchukom-foto
https://fainemisto.tv/news/40220-zahyshhav-ukrayinu-vid-pochatku-ato-na-ternopilshhyni-poproshhalysya-iz-bijczem-romanom-yurijchukom-foto
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/photo_2022-05-15_15-10-48.jpg


Фото: другий відділ Чортківського РТЦК та СП 

https://fainemisto.tv/news/40228-u-boyu-z-okupantamy-zagynuv-yevgen-bezkrovnyj-z-ternopilshhyny  

 

https://fainemisto.tv/news/40228-u-boyu-z-okupantamy-zagynuv-yevgen-bezkrovnyj-z-ternopilshhyny


Сьогодні Тернопільщина зустрічає 33-річного 

захисника, який загинув на фронті  
 

18 травня 2022 
 

 

 

Тіло військового Євгена Безкровного сьогодні зустрінуть на 

Борщівщині. 

Прийти і віддати останню шану Героєві запрошують усіх місцевих 

жителів. Про це повідомляє Олег Гаврилюк в спільноті «Мельниця-

Подільська» у мережі Фейсбук. 

Раніше «Тернополяни» писали що 33-річний Євген Безкровний - 

житель Мельнице-Подільської територіальної громади, виявивши 

стійкість і мужність 12 травня 2022 року поклав своє життя за рідну Україну. 

  Вічна слава і світла пам'ять Герою. 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70045-sohodni-ternopilshchyna-zustrichaie-33richnoho-zakhysnyka-

iakyi-zahynuv-na-fronti  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1596088297096064/posts/5245797498791774/
https://www.facebook.com/groups/1596088297096064/posts/5245797498791774/
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69916-na-fronti-zahynuv-33richnyi-zakhysnyk-z-borshchivshchyny
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69916-na-fronti-zahynuv-33richnyi-zakhysnyk-z-borshchivshchyny
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70045-sohodni-ternopilshchyna-zustrichaie-33richnoho-zakhysnyka-iakyi-zahynuv-na-fronti
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70045-sohodni-ternopilshchyna-zustrichaie-33richnoho-zakhysnyka-iakyi-zahynuv-na-fronti
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/23661d97d7b08942903b8ca79a9b4ff3_XL.jpg


На Тернопільщині попрощалися з 
бійцем Євгеном Безкровним 
·20 травня, 22:22 

· 

 
 

Із 33-річним військовослужбовцем Євгеном Безкровним 

попрощалися в Мельнице-Подільській громаді. Про це повідомила 

начальниця пресслужби обласного центру комплектування та 

соцпідтримки Олена Величанська. 

 



Зі стягами громада прощалася з бійцем. Фото: Мельнице-Подільська 

громада 

За словами Олени Величанської, він загинув 12 травня під час виконання 

бойового завдання. 

 
Прощання з Євгеном Безкровним. Фото: Мельнице-Подільська громада 

 
 

Люди несли квіти та прапори. 

 



Євген Безкровний пішов воювати з перших днів повномасштабного 

вторгнення російських військ в Україну. 

 
У місцевому храмі.  

18 травня тіло бійця в рідному селі зустріли живим коридором. Люди 

тримали в руках синьо-жовті стяги. 

 
Із загиблим прийшли попрощатися жителі громади.  

 



Вчора відбулася панахида. поховали бійця сьогодні в Мельнице-Подільській. 

 
Труну накрили прапором.  

 

Поховали бійця сьогодні в Мельнице-Подільській. 

https://suspilne.media/242180-na-ternopilsini-proveli-kulturno-misteckij-zahid-dla-vijskovosluzbovciv-

zsu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suspilne.media/242180-na-ternopilsini-proveli-kulturno-misteckij-zahid-dla-vijskovosluzbovciv-zsu/
https://suspilne.media/242180-na-ternopilsini-proveli-kulturno-misteckij-zahid-dla-vijskovosluzbovciv-zsu/


На Тернопіллі в останню путь провели бійця, 

який 8 років боронив Україну і загинув від рук 

окупантів (фото) 
 

22 травня 2022 
 

 

 

На Тернопільщині рідні, близькі та побратими попрощалися із 

загиблим за волю України 33-річним солдатом Євгеном Безкровним. 

Житель Мельнице-Подільської територіальної громади обрав службу в 

Збройних Силах України ще у 2014 році. У перші дні повномасштабного 

вторгнення пішов захищати рідну землю. 

Виявивши стійкість і мужність, 12 травня 2022 року він поклав своє життя 

за рідну Україну у бою проти російських окупантів. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам 

військовослужбовця. Вічна слава і світла пам'ять Герою. 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69916-na-fronti-zahynuv-33richnyi-zakhysnyk-z-borshchivshchyny
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69916-na-fronti-zahynuv-33richnyi-zakhysnyk-z-borshchivshchyny
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/de2425f9028e532d17c1729fb4836404_XL.jpg


 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70167-na-ternopilli-v-ostanniu-put-provely-biitsia-iakyi-8-rokiv-

boronyv-ukrainsku-zemliu-i-zahynuv-vid-ruk-okupantiv-foto  

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70167-na-ternopilli-v-ostanniu-put-provely-biitsia-iakyi-8-rokiv-boronyv-ukrainsku-zemliu-i-zahynuv-vid-ruk-okupantiv-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70167-na-ternopilli-v-ostanniu-put-provely-biitsia-iakyi-8-rokiv-boronyv-ukrainsku-zemliu-i-zahynuv-vid-ruk-okupantiv-foto

