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В Теребовлі зустріли тіло 32-річного військового Сергія Герасименка. 

Сьогодні, 21 квітня 2022 року, на колінах і з лампадками зустріли мешканці 

Теребовлі загиблого Героя Сергія Герасименка. 

32-річний військовик загинув 19 квітня, захищаючи Україну на сході 

держави від російських окупантів.  

На перехресті в центрі міста священнослужителі відправили панахиду за 

загиблим військовослужбовцем.  

В останню путь Сергія Герасименка проводжатимуть сьогодні о 16.00 год. 

Чин похорону розпочнеться за адресою: м.Теребовля вул. Січових Стрільців 

51 б/3. 

Герої не вмирають! 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/03b06369829aa9386159b5655155065e_XL.jpg
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ТІЛО УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА СЕРГІЯ 
ГЕРАСИМЕНКА ЗУСТРІЛИ У ТЕРЕБОВЛІ 

 21 Квітня 2022 

   

Війна забрала ще одне життя. У Теребовлі зустріли тіло захисника 

України Сергія Герасименка. Чоловік загинув у бою з російськими 

окупантами 19 квітня. 

Сергію було 32 роки. Він родом із Дніпропетровщини. Мешкав в 

Теребовлі разом із дружиною, яка є уродженкою села Малів. 

Вічна пам’ять нашому воїну! 

  



 

 

https://t1news.tv/tilo-ukrayinskogo-voyina-sergiya-gerasymenka-zustrily-u-terebovli/  

https://t1news.tv/tilo-ukrayinskogo-voyina-sergiya-gerasymenka-zustrily-u-terebovli/


У Теребовлі зустрінуть тіло 
Героя Сергія Герасименка 
 

 21.04.2022 
   

 

 
 

За свободу, за незалежність, за Україну загинув відважний і мужній 

Сергій Герасименко житель Тернопільщини. 32-річного бійця на Сході вбили 

російські окупанти. Сумну звістку повідомили у Теребовлянській міській 

раді. 

Сергій Герасименко родом з Дніпропетровщини. У Теребовлі проживав 

разом з дружиною, яка є уродженкою села Малів. Молодий чоловік будував 

сім’ю, йому ще жити і жити. Однак він не сидів осторонь і пішов захищати 

рідну країну від окупанта, аби ми жили під мирним небом над головою. 

Мерія Теребовлі просить всіх небайдужих зустріти тіло Героя та 

провести Сергія в останню путь. При собі бажано мати лампадку. 

“Просимо теребовлянців сьогодні, 21 квітня, зустріти із лампадками 

домовину з тілом загиблого військовослужбовця та вшанувати його пам’ять. 

Орієнтовний час зустрічі – 15.00 год. (перехрестя біля греко-католицької 

церкви святого Миколая).Чин похорону відбудеться сьогодні о 16.00 год“, – 
йдеться у повідомленні. 

https://fainemisto.tv/news/39223-u-terebovli-zustrinut-tilo-geroya-sergiya-gerasymenka
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-21_10-36-01.jpg
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=296496292655893&set=a.230164799289043
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-21_10-36-01.jpg


Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним і близьким з 

приводу непоправної втрати. У цю гірку мить поділяємо Ваше горе та разом з 

Вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою! 

 

https://fainemisto.tv/news/39223-u-terebovli-zustrinut-tilo-geroya-sergiya-gerasymenka 
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ТЕРНОПІЛЬЩИНА ПОПРОЩАЛАСЯ ІЗ 32-РІЧНИМ 
ЗАХИСНИКОМ УКРАЇНИ 

 22 КВІТНЯ 2022 

Сумним видався день 21 квітня 2022 року для Теребовлянської громади 

та Тернопільщини. У обідню пору теребовлянці зустріли домовину з тілом 

загиблого військовослужбовця, мешканця Теребовлі Сергія Герасименка, а 

після обіду цього ж дня провели його в останню путь. 

Попрощатися з Героєм прийшли його бойові побратими, а також чимало 

жителів міста, серед них – представники влади, сусіди, друзі, знайомі, просто 

щирі теребовлянці, які вшанували пам’ять молодого 32-річного захисника 

України. 

Поховали Героя в м.Теребовля на місцевому кладовищі. 

Нагадаємо, Сергій Герасименко загинув 19 квітня від рук російських 

окупантів на сході України. Родом військовик з Дніпропетровщини. У 

Теребовлі проживав разом з дружиною, уродженкою с.Малів. В загиблого 

Героя залишились дружина, сестра, два брати, племінники. 

Вічна пам’ять! 

Слава Герою! 
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