Під час ворожого обстрілу загинула випускниця Тернопільського
національного педагогічного університету (ФОТО)
10 березня 2022

Тернопільський

національний

педагогічний

університет

повідомив

трагічну звістку. Під час виконання службових обов'язків у Охтирці загинула
випускниця ТНПУ. Про це йдеться на офіційній сторінці університету.
"Сумна звістка надійшла в ТНПУ. Академічна спільнота університету
глибоко сумує з приводу непоправної втрати: війна забрала з життя випускницю
ТНПУ. При виконанні своїх обов'язків, рятуючи військовослужбовців під вогнем
в Охтирці, 26 лютого 2022 р Під час обстрілу окупантами загинула випускниця
Тернопільського національного педагогічного університету (ФОТО) оку
загинула висококваліфікований медичний і соціальний працівник, сержант Інна
Миколаївна Дерусова.
Інну всі знали і поважали за професіоналізм і чуйність. Це чарівна жінка,
чудовий друг, добра, щира самовіддана та працьовита людина. Розділяємо біль
втрати родини і друзів, усіх, хто знав Інну. Нехай пам'ять про неї буде довгою і
світлою... Сумуємо, пам'ятаємо, шануємо!"- йдеться у повідомленні.
Редакція сайту Тернополя 0352.ua висловлює щирі співчуття рідним
загиблої.
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РЯТУЮЧИ ЖИТТЯ ІНШИХ, ЗАГИНУЛА ВИПУСКНИЦЯ
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При виконання своїх обов’язків, рятуючи військовослужбовців під вогнем
в Охтирці, 26 лютого 2022 загинула висококваліфікований медичний
соціальний

працівник,

випускниця

Тернопільського

і

національного

педагогічного університету сержант Інна Миколаївна Дерусова.
«Академічна спільнота університету глибоко сумує з приводу непоправної
втрати. Інну всі знали і поважали за професіоналізм і чуйність. Це чарівна жінка,
чудовий друг, добра, щира самовіддана та працьовита людина», – кажуть в
ТНПУ.
Розділяємо біль втрати родини і друзів, співробітників та знайомих Інну.
Нехай пам’ять про неї буде довгою і світлою.
Сумуємо, пам’ятаємо, шануємо!
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Військова медикиня Інна Дерусова стала
першою жінкою, якій присвоїли звання Героя
України посмертно
13 БЕРЕЗНЯ 2022

Президент Володимир Зеленський повідомив, що військовій медикині
Дерусовій Інні Миколаївні присвоїли звання Героя України посмертно.
Інна Дерусова загинула 26 лютого від артилерійського обстрілу російських
військ, надаючи допомогу пораненим військовим.
«24 лютого старший бойовий медик виконувала бойове завдання в місті
Охтирка Сумської області. Врятувала більше десяти військовослужбовців,
ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських
військ, надаючи допомогу пораненим військовим. Перша жінка Герой України,
якій це звання присвоєно посмертно», – сказав Зеленський.
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