Поранення, несумісні з життям: ряди небесного
війська поповнив ще один захисник з Тернопілля
20 квітня 2022

Тернопільщина втратила ще одного військовослужбовця.
На адмінкордоні Донецької області, виконуючи бойове завдання,
загинув мешканець села Криве на Козівщині Степан Геник.
Як повідомив у Facebook Сергій Добалюк, боєць потрапив під артобстріл
та отримав поранення, несумісні з життям. У нього залишилася дружина та
двоє синів.
"В Козівську громаду прийшла трагічна звістка – загинув вірний син
свого народу, наш земляк, мешканець села Криве Степан Геник. Ніякі слова не
можуть втамувати біль втрати, ніхто не замінить дітям батька, родині –
чоловіка, сина, брата", – йдеться у дописі.
Як розповіли у громадській організації "Самооборона Козівщини",
Степан Геник з перших днів війни став на захист своєї країни. Був бійцем
Збройних сил України, активістом Євромайдану та учасником бойових дій в
зоні АТО.
Про дату та час прощання з Героєм повідомимо додатково.
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69084-poranennia-nesumisni-z-zhyttiam-riady-nebesnoho-viiskapopovnyv-shche-odyn-zakhysnyk-z-ternopillia

На Тернопільщині попрощалися із
захисником України Степаном Геником
·22 квітня 2022

Сергій Добалюк
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військовослужбовцем Степаном Геником. Бійцю мало виповнитися 38
років. Він загинув на Донеччині під час бойового зіткнення та масованого
артилерійського обстрілу. Про це розповіла начальниця пресслужби
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Олена

Величанська.
Попрощатися зі Степаном Геником на подвір'я біля його хати прийшли
рідні, односельці, друзі та побратими. Священники відправили панахиду.
Військовий брав участь у бойових діях з початку російсько-української
війни, – розповів побратим загиблого Володимир Пуківський. Каже,
познайомився зі Степаном на Майдані у 2013 році.
"Він завжди був безвідмовною людиною, життєрадісним, всім
допомагав. Я його знаю, як хорошого патріота і приклад для наслідування", –
розповів Володимир Пуківський.юк

У селі Криве попрощалися з військовим

У перервах між виїздами на передову Степан Геник також волонтерив.
Він допомагав військовим, які воювали на сході України, – каже волонтер
Роман Миц.
"Після того, як почалася повномасштабна війна, він один із перших
пішов на фронт. Вони відстрілялися і мали змінити дислокацію. При зміні їх
помітили і відкрили по них вогонь", – розповів волонтер.

СПрощання із захисником України Степаном Геником

На знак пошани школярі розгорнули триметровий синьо-жовтий стяг.

Леся Школярі розгорнули український прапор

Труну до церкви несли під супровід військового оркестру.

ЛесяПрощання із захисником України Степаном Геником

Попрощатися з бійцем прийшла Анна Войтович. Жінка каже, знайома зі
Степаном Геником 8 років.
"Він був дуже зацікавлений у розбудові нашої держави. На рівні своєї
громади він робив величезний внесок. Пішов одним із перших в АТО. Він
загинув, як герой. Його внесок в майбутнє нашої країни безцінний", – каже
Анна Войтович.

Леся Продоус / Суспільне Тернопіль
Поховали бійця на кладовищі в рідному селі

https://suspilne.media/231673-na-ternopilsini-poprosalisa-iz-zahisnikom-ukraini-stepanom-genikom/

Із оборонцем України Степаном Геником
прощаються на Тернопільщині
22 Квітня 2022

Загинув у боротьбі з агресором. У Козівській громаді прощаються з
полеглим воїном Степаном Геником. Чоловік мешкав у селі Криве.
Чоловік воював з рашистами на Донбасі. На адмінкордоні Донецької
області під час виконання бойового завдання боєць потрапив під артобстріл та
отримав поранення, несумісні з життям.
Вічна пам’ять захиснику України!

https://intb.te.ua/2022/04/iz-oboronczem-ukrayiny-stepanom-genykom-proshhayutsyana-ternopilshhyni/

Загинув
справжній
воїн:
Козівщина
попрощалася зі своїм Героєм – Степаном
Геником
23.04.2022

У селі Криве Козівської громади провели в останню дорогу Героя сучасності
Степана Геника.
«Він загинув як справжній воїн – в бою за волю рідної землі. Людям важко
стримати сльози. Він був справжнім патріотом своєї Батьківщини, пройшов не
одну гарячу точку за 8 років війни. Степана багато хто знав. Він був люблячим
чоловіком і батьком, добрим другом, приятелем. Війна забирає найкращих, і з
цим неможливо змиритися», – написав на своїй сторінці у фейсбуці Сергій
Добалюк.

Степан Миронович Геник – активіст Євромайдану, завжди відстоював
ідеали Революції гідності, учасник бойових дій (АТО), активний член ГФ
“САМООБОРОНА КОЗІВЩИНИ”, Громадської ветеранської організації
«Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України», – повідомив друг і
побратим загиблого Роман Миц.
Служив Степан у 44-ій окремій артилерійській бригаді. Загинув у боях з
ворогом на адмінкордоні Донецької області.
Без батька залишились двоє синів: 11-річний Мирон та 3-річний
Арсенчик. Осиротіла дружина Віра, рідні, побратими. Осиротіла Козівщина на
сміливого, мужнього воїна, щиру, хорошу людину. 20 серпня цього року
Степану мало б виповнитися лише 38…
Вічна пам’ять і безмежна слава Герою!

https://nday.te.ua/zahynuv-spravzhnij-vojin-kozivschyna-poproschalasya-zi-svojim-herojem-stepanomhenykom/

Залишилася дружина та двоє синів: трагічно
загинув житель Тернопільщини Степан Геник
24.04.2022

Небесна варта поповнилася ще одним нашим земляком. Загинув
воїн із Козівщини.
“Герої не вмирають! Вони поповнюють ряди небесного війська і вічно
живуть в пам’яті тих, хто їх любив… В Козівську громаду прийшла трагічна
звістка – загинув вірний син свого народу, наш земляк, мешканець села Криве
Степан Геник”, – написав на своїй сторінці Козівський селищний голова
Сергій Добалюк.
Степан Геник з перших днів війни у 2014-му пішов захищати нашу
Батьківщину в АТО. Він загинув під час обстрілу на адмінкордоні Донецької
області, отримавши поранення, несумісні з життям. Небесна варта
поповнилася ще одним нашим земляком. У Степана Геника залишилася
дружина та двоє синів.
https://www.tenews.org.ua/post/show/1650780954-zalishilasya-druzhina-ta-dvoe-siniv-tragichnozaginuv-zhitel-ternopilschini-stepan-genik

