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Фото:Великобірківська  селищна  рада 
У Великих Бірках попрощалися з військовослужбовцем Ярославом 

Джерджом. Він загинув під час несення служби у зоні бойових дій в районі 

Авдіївки. Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА. 

"Великобірківська громада прощалась зі своїм односельчанином, 

захисником України. Він загинув під час несення служби в зоні бойових дій. 

Світлий спомин про нашого односельчанина, захисника України назавжди 

залишиться в серцях та спогадах його родичів, земляків, бойових побратимів. 

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій.Вічна пам’ять Герою! Слава 

Україні!", – повідомили на сторінці Великобірківської селещної ради. 

https://www.facebook.com/oda.te.gov.ua
https://www.facebook.com/velukobirkivskahromada


:Великобірківська  селищна  рада 

Прощання з військовослужбовцем 

Загинув військовослужбовець 12 квітня. 

Фото:Великобірківська  селищна  рада 

Жителі прощаються з військовим 



Фото:Великобірківська  селищна  рада 

Попрощатися з бійцем прийшли рідні, друзі, побратими 

Фото:Великобірківська  селищна  рада 

Загинув військовий 12 квітня 



Фото:Великобірківська  селищна  рада 

На Тернопільщині попрощалися з військовослужбовцем Ярославом Джерджом 

Фото:Великобірківська  селищна  рада 

Похорон 

https://suspilne.media/232204-urodzenka-ternopilsini-provela-gaivki-dla-ukrainciv-u-polsi/  

https://suspilne.media/232204-urodzenka-ternopilsini-provela-gaivki-dla-ukrainciv-u-polsi/


На Тернопільщині попрощалися з Героєм 

(фото) 

23 Квітня, 2022  

Ярослав Джердж загинув під час несення служби у зоні бойових дій в районі 

Авдіївки 

 

З військовослужбовцем Ярославом Джерджем попрощалися у 

Великих Бірках Тернопільського району сьогодні, 23 квітня. Про 

це розповіли на сторінці громади. 

На похороні були присутні священники Великобірківського деканату, 

розпорядником поховання Героя був заступник начальника Тернопільського 

гарнізону МПЗ підполковник Олег Новіков. 

Світлий спомин про нашого односельця, захисника України назавжди 

залишиться в серцях та спогадах його родичів, земляків, бойових побратимів. 
Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 22 квітня в області попрощалися з трьома військовими 44 

окремої артилерійської бригади.  

Колектив Терену щиро співчуває рідним, друзям та побратимам загиблих 

воїнів. Вічна слава Героям. 

https://www.facebook.com/groups/1890585844553687
https://teren.in.ua/news/sluzhili-v-odniy-brigadi-ternopilshchina-poproshchalasya-z-troma-geroyami-foto_390478.html
https://teren.in.ua/


 
 

 

https://teren.in.ua/uploads/media/b0/b3/b0b3e6e1c3504b8e60863b9295fee434_orig.jpg
https://teren.in.ua/uploads/media/33/9e/339ec04169c9c78c278a0bd42edf7904_orig.jpg


 
 

 

https://teren.in.ua/uploads/media/84/3d/843d37c0771238264968ebdc462b146f_orig.jpg
https://teren.in.ua/uploads/media/5d/db/5ddb501758f6600f7530ac15e3d5cf65_orig.jpg


 

 
 

 

Фото: Великобірківська селищна рада 

https://teren.in.ua/news/na-ternopilshchini-poproshchalisya-z-geroiem_390490.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teren.in.ua/news/na-ternopilshchini-poproshchalisya-z-geroiem_390490.html
https://teren.in.ua/uploads/media/c1/33/c133dfab38d2a3725309b328b4c5c7ca_orig.jpg


В селі біля Тернополя провели в останню путь 

загиблого Героя Ярослава Джерджа (фото) 
 

24 квітня 2022 
 

 

У Великих Бірках попрощалися Ярославом Джерджом, який загинув у 

бою з російськими окупантами. 

Військовий загинув під час несення служби у зоні бойових дій в районі 

Авдіївки. 

На похорон прибули священники Великобірківського деканату, 

розпорядником урочистого поховання військовозобов'язаного, був заступник 

начальника Тернопільського гарнізону МПЗ підполковник Олег Новіков. 

«Світлий спомин про нашого односельчанина, захисника України назавжди 

залишиться в серцях та спогадах його родичів, земляків, бойових побратимів. 

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій. Вічна пам’ять Герою! Слава 

Україні», - йдеться у повідомленні Великобірківської селищної ради. 

 

https://www.facebook.com/velukobirkivskahromada/posts/352179856945377
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/305619a2962cd2893ce264b7bb6f470b_XL.jpg


 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69225-v-seli-bilia-ternopolia-provely-v-ostanniu-put-zahybloho-

heroia-yaroslava-dzherdzha  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69225-v-seli-bilia-ternopolia-provely-v-ostanniu-put-zahybloho-heroia-yaroslava-dzherdzha
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69225-v-seli-bilia-ternopolia-provely-v-ostanniu-put-zahybloho-heroia-yaroslava-dzherdzha

