
Тернопільщина втратила ще одного свого Героя: 

виявив стійкість та мужність 
 

3 Травня 2022р.  

 

 

29 квітня поклав своє життя за рідну Україну 38-річний солдат 

Роман Михайлович Василинюк. Про сумну новину повідомив начальник 

другого відділу Чортківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки підполковник Богдан 

Вербіцький. 

Роман – уродженець села Панівці Мельнице-Подільської 

територіальної громади. Під час виконання бойового завдання виявив 

стійкість та мужність.   

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та 

побратимам військовослужбовця, глибоко сумуємо разом з родиною.  

Вічна пам’ять та слава мужньому захиснику! Герої не вмирають!  

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-vyyavyv-stijkist-ta-

muzhnist/  

 

 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-vyyavyv-stijkist-ta-muzhnist/
https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-vyyavyv-stijkist-ta-muzhnist/


В Борщові на колінах зустріли загиблого Героя (фото) 
 

 04 травня 2022 
 

 

 

Борщів’яни на колінах зустріли загиблого військового Романа 

Василинюка. 

Чоловік - уродженець села Панівці, героїчно загинув захищаючи Україну. 

«Все, що зараз можемо зробити для нього - провести молитвою і віддати 

почесті, як Герою. Вічна пам'ять та вічна Слава Герою! Герої не вмирають, а 

навічно вписують своє ім’я в історію України»,- йдеться у повідомленні 

Борщівської міськради. 

Роману Василинюку було 38 років. 

https://www.facebook.com/100069070785099/posts/316403080672049/
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/3e61c3d6d8093e030d318800e56e2c27_XL.jpg


 

 



 

 



 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69584-v-borshchovi-na-kolinakh-zustrily-zahybloho-heroia-foto  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69584-v-borshchovi-na-kolinakh-zustrily-zahybloho-heroia-foto


Тернопільщина прощається з Героєм сучасності 

Романом Василинюком 
 

05.05.2022 
 

 
 

   

Ще одна сумна звістка сколихнула Тернопільщину. У бою з російськими 

окупантами, внаслідок ворожого мінометного обстрілу, 29 квітня на 

Донеччині загинув солдат Збройних Сил України Роман Василинюк). Він 

служив вогнеметником вогнеметного взводу радіохімічного біологічного 

захисту військової частини А/4007.    



38-річний Герой сучасності родом із 

села Панівці нині Мельнице-

Подільської громади Чортківського 

району (колишнього Борщівського. 

Про це повідомили на сторінці 

другoгo відділу Чoртківськoгo 

Теритoріальнoгo центру 

кoмплектування та сoціальнoї 

підтримки: «Солдат Василинюк 

Роман, виявивши стійкість і 

мужність, поклав своє життя за 

рідну Україну. Другий відділ 

Чортківського РТЦК та СП 

висловлює найщиріші співчуття 

рідним, близьким, друзям друзям та 

побратимам військовослужбовця, 

глибоко сумуємо разом з родиною», 

– каже начальник відділу 

підполковник Богдан Вербицький.     

 

 

 



Учора борщів’яни, односельці, жителі громади на колінах зустріли 

загиблого земляка, який  загинув захищаючи Україну. «Все, що зараз можемо 

зробити для нього – провести молитвою і віддати почесті, як Герою. Герої не 

вмирають, а навічно вписують своє ім’я в історію України», – йдеться у 

повідомленні Борщівської міської ради.   

Роман буквально у перші дні повномасштабного вторгнення  росії, 25 

лютого, сам пішов у військкомат. А через якийсь тиждень уже захищав 

Україну і нас з вами від окупантів на фронті. 

 

 

У Романа залишилися батьки та дві сестри, племінники. Власної сім’ї 

Герой створити не встиг. Поховають Романа завтра, 6 травня, у рідному селі 

Панівцях. Чин похорону о 13 годині.  

Вічна пам’ять і безмежна слава Герою!  

https://nday.te.ua/ternopilschyna-proschajetsya-z-herojem-suchasnosti-romanom-vasylynyukom/ 

 

 

https://nday.te.ua/ternopilschyna-proschajetsya-z-herojem-suchasnosti-romanom-vasylynyukom/


На Тернопільщині попрощалися з 
військовим Романом Василинюком 
·6 травня 2022 р. 

 

Фото:  Тернопільська  обласна  військова  адміністрація 
У Мельнице-Пoдільській грoмаді попрощалися з військовим 

Романом Василинюком. Про це розповів розповів голова Мельнице-

Пoдільської грoмади Володимир Боднарчук. 

За його словами, бійцю було 38 років. Роман Василинюк служив 

вогнеметником. Воїн загинув 29 квітня на Донеччині під час ворожого 

мінометного обстрілу. 5 травня тіло військового у рідному селі Панівці 

зустріли на колінах. 

 

https://suspilne.media/237233-zvazkova-upa-z-ternopilsini-perezila-drugu-
svitovu-i-ne-dumala-so-znovu-pobacit-vijnu/  

 

 

 

 

 

 

 

https://suspilne.media/237233-zvazkova-upa-z-ternopilsini-perezila-drugu-svitovu-i-ne-dumala-so-znovu-pobacit-vijnu/
https://suspilne.media/237233-zvazkova-upa-z-ternopilsini-perezila-drugu-svitovu-i-ne-dumala-so-znovu-pobacit-vijnu/


Тернопільщина попрощалася з військовим 

Романом Василинюком (фото) 
 

06 травня 2022 

 

 

 

Сьогодні на Тернопільщині в останню путь провели Героя Романа 

Василинюка. 

Військовий захищав свободу своєї країни та її майбутнє. Чоловікові було 38 

років, мешкав в Мельнице-Подільській громаді. Роман Василинюк служив 

вогнеметником. Загинув 29 квітня на Донеччині під час ворожого мінометного 

обстрілу 

Вічна пам'ять та вічна Слава Герою! 

Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім’я в історію України. 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/a9e17f806f6cd8dcea45f86abe6f0301_XL.jpg


 

 

 



 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69673-ternopilshchyna-poproshchalasia-z-viiskovym-romanom-

vasylyniukom-foto  
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