
В бою з окупантами загинув житель 

Чортківщини: без батька залишились двоє дітей 
 

 10 травня 2022 

 
 

У важких боях 

українського війська проти 

московських загарбників 

загинув уродженець села 

Скородинці Сергій 

Марущак. 

Сумну звістку повідомили 

на Фейсбук-сторінці 

Чортківської міськради. 

Протягом останніх років 

Сергій проживав у Джуринській Слобідці. З початком повномасштабної війни 

став на захист країни. У воїна залишилась дружина та двоє дітей. 

"Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом 

торкнувся не лише сім’ї, а й колег, друзів та усіх, хто знав мужнього і 

відважного патріота, воїна-захисника Сергія Марущака. 

Чортківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з 

приводу передчасної смерті Сергія. Не забудемо про його подвиг та 

мужність. Герої не вмирають!", – йдеться в дописі мерії. 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69742-v-boiu-z-okupantamy-zahynuv-zhytel-chortkivshchyny-bez-

batka-zalyshylys-dvoie-ditei  
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На Тернопільщині віддали шану 
загиблому бійцю Сергієві Марущаку 
·14 травня, 15:09 

· 

Фото:  Чортківська  міська  рада 
У Чорткові в Катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і 

Павла УГКЦ попрощалися із Сергієм Марущаком, який загинув, 

захищаючи Україну. Про це Суспільному повідомив речник Чортківської 

міської ради Тарас Заяць. 

За його словами, боєць родом із села Скородинці Чортківської громади. 

У 

Чорткові віддали шану Сергієві Марущаку 



"Чоловік у другий день війни разом із рідним братом добровольцями 

пішли на фронт захищати Україну від окупантів. Попрощатися із Сергієм 

зібралися військовослужбовці, представники влади, друзі, родичі та жителі 

громади". 

Загиблому було 33 роки 
 

Зустрічали тіло захисника чортків’яни навколішки. 

ФПрощання з Сергієм Марущаком 
 



"Після панахиди тіло Сергія відвезуть у рідне село Скородинці, потім у 

Слобідку Джуринську, де чоловік проживав із сім’єю". 

За словами Тараса Заяця, чин поховання відбудеться у неділю, 15 травня. 

Священники відслужили молебень 
 

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей. 

https://suspilne.media/239783-gora-na-ternopilsini-so-dva-tizni-zminue-kolori/ 
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У Чорткові попрощалися із воїном 
Сергієм Марущаком – сьогодні 
ховають тіло бійця-добровольця 

пішов добровольцем у другий день війни 

 14 Травня 2022 

 

 

Зустрічали тіло воїна чортків’яни навколішки. Більшість не могли 

стримати сліз. Як повідомили у Чортківській міській раді, родом 

захисник із села Скородинці, Чортківської громади. 

 

Чоловік у другий день війни разом із рідним братом добровольцями 

пішли на фронт захищати Україну від рашистських орків. У Сергія 

залишилися дружина та двоє дітей. 

Тіло Сергія відвезуть у рідне село Скородинці, потім – у Слобідку 

Джуринську, де чоловік проживав із сім’єю. Поховають захисника там у 

неділю. 

https://golos.te.ua/wp-content/uploads/2022/05/poproshchalysia-z-biytsem.jpg


 

 

https://golos.te.ua/u-chortkovi-poproshchalysia-iz-voinom-serhiiem-marushchakom-sohodni-khovaiut-

tilo-biytsia-dobrovoltsia/ 
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Чортківщина провела в останню путь 
загиблого Героя-розвідника Сергія Марущака 

16.05.2022 

У неділю, 15 травня, у селі Джуринська Слобідка відбувся похорон 

за загиблим захисником України Сергієм Марущаком, - інформує на своїй 

сторінці у Facebook Білобожницька територіальна громада. 

Труну з полеглим воїном в супроводі священнослужителів, 

військовослужбовців, представників місцевої влади чисельних жителів 

Джуринської Слобідки, навколишніх сіл громади в супроводі військового 

оркестру провели в останню путь. Поховали Героя на місцевому кладовищі. 

Непоправна втрата для громади, адже захисникові всього було 32 роки. 

Вдома у воїна залишилося двоє діточок та молода дружина. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Сергій Марущак загинув на Луганщині 8 травня, захищаючи нашу державу від 

російських загарбників. 

Вічна пам’ять Герою! 

https://chortkiv.city/articles/212638/chortkivschina-provela-v-ostannyu-put-zagiblogo-geroya-

rozvidnika-sergiya-maruschaka  
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Тернопільщина попрощалася зі ще одним 
своїм Героєм: йому було всього 32 (+фото) 
 

18 Травня 2022р.  

 

 
 

У селі Джуринська Слобідка відбувся похорон за загиблим 

захисником України Сергієм Марущаком . 

 



Труну з полеглим воїном, в супроводі чисельних жителів навколишніх сіл 

громади, воїнів, священнослужителів, місцевої влади, в супроводі 

військового оркестру проводили в останню путь. 

 
Непоправна втрата для нашої громади, адже захисникові всього 

було 32 роки. Вдома у воїна залишилося двоє діточок та молода дружина.  

Сергій загинув на Луганщині, захищаючи та боронячи нашу державу від 

російських загарбників. 

Вічна пам’ять Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним! 

 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-poproshhalasya-zi-shhe-odnym-svoyim-geroyem-jomu-

bulo-vsogo-32-foto/  

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-poproshhalasya-zi-shhe-odnym-svoyim-geroyem-jomu-bulo-vsogo-32-foto/
https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-poproshhalasya-zi-shhe-odnym-svoyim-geroyem-jomu-bulo-vsogo-32-foto/


Тернопільщина поховала ще одного 

Героя: попрощалися з Сергієм Марущаком 
Тернопільщина попрощалась із 

Героєм України Сергієм 
Марущаком. 

Сергій у другий день війни разом із 

рідним братом добровольцями 

пішли на фронт захищати 

батьківщину. Чоловік родом 

військовий із села Скородинці, 

Чортківської громади. 

Висловлюємо щирі співчуття 

рідним і близьким Героя. 

Герої не вмирають! 

Вічна пам’ять! 

 



 

 

http://chasopys.te.ua/suspilstvo/6127-ternopilshchyna-pokhovala-shche-odnoho-heroia-
poproshchalysia-z-serhiiem-marushchakom  

http://chasopys.te.ua/suspilstvo/6127-ternopilshchyna-pokhovala-shche-odnoho-heroia-poproshchalysia-z-serhiiem-marushchakom
http://chasopys.te.ua/suspilstvo/6127-ternopilshchyna-pokhovala-shche-odnoho-heroia-poproshchalysia-z-serhiiem-marushchakom

