
На Тернопільщині попрощались з 
військовослужбовцем Романом Леськівим 
 

17 квітня, 21:02 

 

Фото:Тернопільська  ОВА 
На Тернопільщині попрощались з військовослужбовцем Романом 

Леськівим, який загинув на сході. Про це повідомили в Тернопільській 

ОВА. 

У 2014-му хлопець пішов добровольцем у батальйон "Айдар". Згодом 

вступив до лав Збройних Сил України. Служив серед королівських піхотинців 

у 24-ій ОМБр імені короля Данила Галицького. 

ернопільська  ОВА 

Прощання з військовослужбовцем 

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


Загинув військовий 12 квітня 2022 року біля міста Попасна Луганської 

області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, вивозячи поранених. 

:Тернопільська  ОВА 

Роман Леськів 

Роман Леськів народився 30 листопада 1991 року на Тернопільщині. Навчався 

в Озернянській загальноосвітній школі. 

Фото:  

Прощання з військовослужбовцем 

Похований в смт Озерній Тернопільського району Тернопільської області. 

https://suspilne.media/229785-vijskovogo-z-ternopilsini-posmertno-nagorodili-ordenom-za-muznist-iii-

stupena/  
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Сотні жителів Тернопільщини 
попрощалися з Героєм Романом 
Леськівим (Фото) 
 

 17.04.2022 
  

 

 
 

На Тернопільщині попрощалися із ще одним відважним Героєм. У 

неділю 17 квітня Озернянська громада провела в останній путь Романа 

Леськіва. Про це повідомив секретар сільської ради Назар Романів. 

Герой захищав Україну з 22-ох років. Ще тоді він пішов добровольцем у 

військо. До останнього подиху не втрачав мужності у боротьбі проти 

окупанта, у боротьбі за свободу України. 

Роман Леськів загинув поблизу Попасної. Війчьковий вивозив 

поранених, рятував побратимів з-під ворожого обстрілу в бою і загинув в ніч 

на 12-те квітня. Йому було лише 30 років. 

“Сьогодні більше тисячі людей віддали йому шану за відважність. 

Озерна схилилась на коліна. Він тепер серед небесного воїнства. 

Роман Леськів житиме у нашій пам’яті, у наших серцях. Ім’я Героя золотими 

буквами вирізьблено в історії нашої держави. Ми не забудемо подвиги і 

лицарську відвагу. 

Низький уклін його батькам, дружині, всім рідним”, – йдеться у 

повідомленні. 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття сім’ї, близьким та 

побратимам Романа. Розділяємо нестерпний біль і глибокий смуток з приводу 

непоправної втрати разом з вами. 

https://fainemisto.tv/news/39003-sotni-zhyteliv-ternopilshhyny-poproshhalysya-z-geroyem-romanom-leskivym-foto
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Роман приєднався до Небесного Війська відважних українських воїнів. 

Вічна пам’ять і слава Герою! 
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ПОХОРОНИЛИ ВОЇНА РОМАНА ЛЕСЬКІВА З 
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

 17 Квітня 2022, 20:07 

Він загинув, вивозячи поранених у 
безпечне місце. На Тернопільщині 
попрощалися із захисником України 
Романом Леськівим. Його життя 
обірвалося внаслідок 
артилерійського обстрілу. 

 

2014 року хлопець пішов добровольцем у батальйон «Айдар».  Згодом 

вступив до лав Збройних Сил України. Служив серед королівських піхотинців 

у 24-ій ОМБр імені короля Данила Галицького. 

Вічна пам’ять Романові. Герої не вмирають! 

 



 

 

 

https://t1news.tv/pohoronyly-voyina-romana-leskiva-z-ternopilshhyny/  
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Потрапив під артобстріл, коли рятував поранених: На 

Тернопільщині попрощалися з Героєм 

 КВІ 18, 2022  
  

 
 

На Тернопільщині попрощались з Героєм Романом Леськівим, який 

віддав своє життя на Україну. 

У 2014-му хлопець пішов добровольцем у батальйон «Айдар». Згодом 

вступив до лав Збройних Сил України. Служив серед королівських піхотинців 

у 24-ій ОМБр імені короля Данила Галицького. 

Роман потрапив під ворожий артилерійський обстріл, вивозячи 

поранених. 

Вічна пам’ять Герою! 

https://lypa.com.ua/2022/04/%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d0%b2-

%d0%bf%d1%96%d0%b4-

%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%bb-

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d1%8f%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b2 
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Загинув, коли вивозив поранених: Тернопільщина 

попрощалася з 30-річним добровольцем (фото) 
 

18 квітня 2022 
 

 

В Озерянській громаді попрощалися із земляком, який героїчно загинув 

на фронті. 

Як розповідали "Тернополяни", 30-річний військовий Роман 

Леськів потрапив під ворожий артилерійський обстріл, коли вивозив 

поранених в районі Попасної. 

16 квітня односельчани зустріли тіло захисника. В неділю, 17 квітня, воїна 

провели в останню путь.  

Хлопець пішов добровольцем у батальйон "Айдар" у 2014-му. Згодом 

вступив до лав Збройних Сил України. Служив серед королівських піхотинців 

у 24-ій ОМБр імені короля Данила Галицького. Загинув від рук окупантів у ніч 

на 12 квітня. 

Вічна пам'ять Герою. 

Прощання із воїном в Озерній, фото: Володимир Труш/Facebook 

https://ternopoliany.te.ua/%D1%84https:/ternopoliany.te.ua/zhittya/68961-ternopilshchyna-u-skorboti-u-boiu-z-okupantamy-zahynuv-30richnyi-viiskovyi-roman-leskiv
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https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69004-zahynuv-koly-vyvozyv-poranenykh-ternopilshchyna-

poproshchalasia-z-30richnym-dobrovoltsem-foto  
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У 22 роки загинув за Україну: військового 

Романа Леськіва з Тернопільщини 

посмертно нагородили орденом (Фото) 
 31.05.2022 

  

 

 
Орден "За мужність" Фото: мережа Інтернет 

 

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив 

військового Романа Леськіва. Про це пише “Файне місто” з посиланням 

на Указ №359/2022 “Про відзначення державними нагородами України”. 
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 

присязі постановляю:Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня 

ЛЕСЬКІВА Романа Олексійовича (посмертно) — старшого солдата, – 
йдеться в указі. 

Нагадаємо, життя Романа Леськіва обірвалося поблизу Попасної під час 

вивезення поранених. Він рятував побратимів з-під ворожого обстрілу в бою і 

загинув в ніч на 12-те квітня. Йому було лише 30 років. 

Герой захищав Україну з 22-ох років. Ще тоді він пішов добровольцем у 

військо. До останнього подиху не втрачав мужності у боротьбі проти 

окупанта, у боротьбі за свободу України. Поховали Романа 17 квітня 

Озернянській громаді. 
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ternopilshhyny-posmertno-nagorodyly-ordenom-foto  
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