
Навіть небо плаче за нашим Героєм… 

Тернопільщина прощається з Василем Чубаком 

17 червня 2022 р. 

 

 

 У Борщівській громаді оголосили триденну жалобу та приспустили державні 

прапори. 

 Довгих півтора місяця рідні розшукували Василя, бо не виходив на зв’язок. А 

його не стало у госпіталі ще наприкінці квітня. 

 Зустріли тіла загиблого на війні Героя-земляка 17 червня в місті Борщеві біля 

церкви Апостолів Петра і Павла. Чин похорону відбудеться 18 червня о 15 00 

год. у Борщеві. 

Страшна звістка прийшла в Борщівську громаду. 

У бою за нашу Батьківщину внаслідок отриманих поранень загинув командир 

2-го відділення кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону 

військової частини А4053, житель Борщева, сержант Василь Чубак. 



— Борщівська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого 

захисника України. На жаль, Україна втратила ще одного Героя, — йдеться на 

сторінці Борщівської міської ради. — Гірко, що сьогодні кращі з кращих 

віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою. Нехай 

Господь Бог допомагає рідним перенести цю важку біль втрати близької 

людини. Сумуємо разом з вами. Вічна пам’ять Захиснику України!  

Герої не вмирають… 



 

У Борщівській громаді приспустили прапори і оголосили триденну жалобу – 

від 16 до 18 червня. 

 



Чубак Василь Іванович народився 24 грудня 1967 року в с. Мушкатівка 

Борщівського району. І хоч не було за плечима військового досвіду чи участі 

в АТО, а в мирному житті працював таксистом, з початком повномасштабного 

вторгнення пішов захищати Батьківщину від русні. Воював, де дуже гаряче. 

Там отримав тяжке поранення — проникаюче осколкове поранення голови, 

вибухову травму. Василя доправили до госпіталю у Дніпрі ще 27 квітня, 

медики боролись за життя тяжко пораненого бійця, але 30 квітня його не стало. 

З того часу тіло не могли ідентифікувати. Весь цей час рідні шукали Василя … 

У Василя Івановича залишилась дружина та двоє дітей від першого 

шлюбу — донька Світлана і син Сергій. Вони зараз проживають в Італії. 

Донька зі своєю мамою їдуть до Борщева, аби попрощатись з рідним та 

провести його в останню путь. Батьків вже немає на цьому світі, але вони 

народили і виховали семеро синів. Не так давно один з братів помер. Тепер не 

стало і Василя.  

У Борщеві проживає дружина Надія – саме вона забила на сполох, коли 

Василь не виходив на зв’язок. Востаннє вона говорила з чоловіком приблизно 

24 квітня. Він розповідав, що дуже важкі бої та обстріли, але що вони 

тримаються. Після того зв’язок з ним зник. 

Тіло Героя земляки зустріли 17 червня в місті Борщеві біля церкви 

Апостолів Петра і Павла. На колінах, з лампадками в руках вони молились за 

спокій душі свого Героя. 

Поховають Василя Чубака 18 червня о 15 00 год. за адресою: місто 

Борщів, вулиця Чорновола, 13. 

Редакція висловлює щирі співчуття родині, землякам, побратимам і 

всім, хто втратив дорогу людину. Вічная пам’ять, шана і слава Герою… 

https://te.20minut.ua/Podii/navit-nebo-plache-za-nashim-geroem-ternopilschina-proschaetsya-z-vasil-

11619854.html  

 

 

 

 

 

 

https://te.20minut.ua/Podii/navit-nebo-plache-za-nashim-geroem-ternopilschina-proschaetsya-z-vasil-11619854.html
https://te.20minut.ua/Podii/navit-nebo-plache-za-nashim-geroem-ternopilschina-proschaetsya-z-vasil-11619854.html


Навколішки і з синьо-жовтими стягами: жителі 

Борщівської громади на Тернопільщині зустріли 

загиблого на війні земляка 
17.06.2022 

 

 
 

 

Сержант Василь Чубак був командиром 2-го відділення кулеметного 

взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А4053. Про це 

повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА. 





 

 

Військового поховають 18 червня о 15 годині за адресою: місто Борщів, 

вулиця Чорновола 13, йдеться у повідомленні. 

“Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять Герою!”, – додали у 

військовій адміністрації. 

 

https://nday.te.ua/navkolishky-i-z-syno-zhovtymy-styahamy-zhyteli-borschivskoji-hromady-na-

ternopilschyni-zustrily-zahybloho-na-vijni-zemlyaka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nday.te.ua/navkolishky-i-z-syno-zhovtymy-styahamy-zhyteli-borschivskoji-hromady-na-ternopilschyni-zustrily-zahybloho-na-vijni-zemlyaka/
https://nday.te.ua/navkolishky-i-z-syno-zhovtymy-styahamy-zhyteli-borschivskoji-hromady-na-ternopilschyni-zustrily-zahybloho-na-vijni-zemlyaka/


Тернопільщина втратила ще одного свого Героя: 

сержант отримав смертельне поранення 
 

18 Червня 2022р.  

 

 

 

Російсько-українська війна забрала 

життя ще одного нашого земляка-

Героя. На фронті загинув уродженець 

села Мушкатівка колишнього 

Борщівського, а нині Чортківського 

району, котрий проживав у місті 

Борщів, 55-річний Василь Іванович 

Чубак. 

Про сумну новину повідомив 

начальник другого відділу 

Чортківського районного 

територіального центру комплектації 

та соціальної підтримки підполковник 

Богдан Вербіцький. 

– Другий відділ Чортківського 

РТЦК та СП висловлює щирі співчуття та переживає глибокий сум з 

приводу героїчної смерті сержанта Чубака Василя Івановича, 1967 р.н., 

який боронив нашу рідну землю у складі однієї із бригад ЗСУ та отримав 

важке поранення, захищаючи Незалежність України, – зазначив Богдан 

Вербіцький. 

 

Похорон нашого Героя відбудеться сьогодні, 18 червня, о 15:00 год. за 

адресою: вулиця Чорновола, 13, м. Борщів. 

 

Співчуття родині героя. Вічна пам`ять! Герою слава! Слава Україні!  

 

 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-serzhant-otrymav-

smertelne-poranennya/  

 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-serzhant-otrymav-smertelne-poranennya/
https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-serzhant-otrymav-smertelne-poranennya/


Жителі Борщівської громади на колінах 
зустріли тіло Василя Чубака, котрий загинув, 
захищаючи Україну 
 18 Червня 2022 

 

На Тернопільщині зустріли тіло Василя Чубака, котрий загинув, 

захищаючи Україну, пише За Збручем. 
Жителі Борщівської громади утворили живий ланцюг. Ставки на коліна, 

земляки віддали останню шану захиснику. 

Чин похорону відбудеться 18 червня, о 15-й годині. 

Щирі співчуття рідним! Вічна пам’ять Герою. 

 

Фото Борщівської міської ради 

 

 

https://zz.te.ua/na-kolinakh-i-z-praporamy-na-ternopil-shchyni-zustrily-tilo-zahybloho-biytsia-vasylia-chubaka-foto/
https://www.facebook.com/borschivrada/posts/347309750914715


 

 

https://ternopillive.com/zhyteli-borshhivskoyi-gromady-na-kolinah-zustrily-tilo-vasylya-chubaka-kotryj-

zagynuv-zahyshhayuchy-ukrayinu/#  

https://ternopillive.com/zhyteli-borshhivskoyi-gromady-na-kolinah-zustrily-tilo-vasylya-chubaka-kotryj-zagynuv-zahyshhayuchy-ukrayinu/
https://ternopillive.com/zhyteli-borshhivskoyi-gromady-na-kolinah-zustrily-tilo-vasylya-chubaka-kotryj-zagynuv-zahyshhayuchy-ukrayinu/


Тернопільщина попрощалася із захисником 

України, який загинув на війні (ФОТО) 
 19.06.2022 

 

18 червня Борщівщина попрощалася із захисником України Василем 

Чубаком. 

Провести в останню путь загиблого зібралися рідні, близькі, друзі, воїни-

побратими та не байдужі громадяни міста. 

Про це повідомляє Борщівська міська рада. 

“Велелюдний похорон очолив Владика УГКЦ Дмитро Григорак спільно із 

священнослужителями Бучацької єпархії в храмі Верховних Апостолів Петра 

і Павла в місті Борщеві. 

По ходу жалобної процесії зібрались жителі громади, які заздалегідь 

очікували, щоб віддати останню шану Герою. Поховали Василя Чубака на 

міському кладовищі під звуки Державного гімну України, військового салюту 

та жалобний сигнал автомобілів його колег таксистів! 

Нехай земля буде пухом…”, – йдеться у повідомленні. 

Вічна пам’ять Герою! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!! 



 

  



 

https://galas.te.ua/2022/06/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8

c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-

%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-

%d1%96%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d0%bd/ 
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https://galas.te.ua/2022/06/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d1%96%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d0%bd/
https://galas.te.ua/2022/06/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d1%96%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d0%bd/

