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У запеклих боях у місті Рубіжному загинув студент факультету фінансів 

та обліку Західноукраїнського національного університету Андрій Теребій. 

Він народився 28 жовтня 1991 року і був ровесником незалежної 

України. Тернополян з перших днів війни пішов захищати рідну землю. Він 

служив у 81-ій окремій аеромобільній бригаді, яка входить до складу 

десантно-штурмових військ ЗСУ. Також воював за Україну з 2014 року, 

– повідомляє пресслужба ЗУНУ. 

У мирний час Андрій був учасником громадського руху ветеранів та 

волонтерів «Захисти Україну» та громадської організації «Res_Publica. Брати 

по Зброї». 

Коли 24 лютого путін здійснив повномасштабне вторгнення в 

Україну, Андрій зателефонував своєму командиру та поїхав у рідну 

військову частину. 

У Андрія залишилася сестра та мати. Він загинув, захищаючи кожного 

із нас, нашу землю, наше майбутнє. 

Герої не вмирають, бо у віках житиме пам’ять про тих, які закрили небо 

над нами. 

Вічна пам’ять Герою України! 
https://tepravda.te.ua/ternopil-shchyna-zakhyshchaiuchy-ukrainu-zahynuv-student-zakhidnoukrains-

koho-natsional-noho-

universytetu/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2JzhhHiwrG0f4PhkuF_cVl9nY5

0lDReZ-4A5hG5xVwifVVUouDrvzIpow#  

https://tepravda.te.ua/ternopil-shchyna-zakhyshchaiuchy-ukrainu-zahynuv-student-zakhidnoukrains-koho-natsional-noho-universytetu/
https://www.wunu.edu.ua/news/21709-osirotla-unversitetska-rodina.html
https://tepravda.te.ua/ternopil-shchyna-zakhyshchaiuchy-ukrainu-zahynuv-student-zakhidnoukrains-koho-natsional-noho-universytetu/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2JzhhHiwrG0f4PhkuF_cVl9nY50lDReZ-4A5hG5xVwifVVUouDrvzIpow
https://tepravda.te.ua/ternopil-shchyna-zakhyshchaiuchy-ukrainu-zahynuv-student-zakhidnoukrains-koho-natsional-noho-universytetu/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2JzhhHiwrG0f4PhkuF_cVl9nY50lDReZ-4A5hG5xVwifVVUouDrvzIpow
https://tepravda.te.ua/ternopil-shchyna-zakhyshchaiuchy-ukrainu-zahynuv-student-zakhidnoukrains-koho-natsional-noho-universytetu/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2JzhhHiwrG0f4PhkuF_cVl9nY50lDReZ-4A5hG5xVwifVVUouDrvzIpow
https://tepravda.te.ua/ternopil-shchyna-zakhyshchaiuchy-ukrainu-zahynuv-student-zakhidnoukrains-koho-natsional-noho-universytetu/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2JzhhHiwrG0f4PhkuF_cVl9nY50lDReZ-4A5hG5xVwifVVUouDrvzIpow
https://tepravda.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/1649331541_dizajn-bez-nazvi-1.png


Тернопіль прощатиметься із добровольцем 

Андрієм Теребієм: де і коли поховають Героя 
 

10 квітня 2022  
 

 

 

Життя тернопільського добровольця Андрія Теребія обірвалася 4 квітня 

на фронті. 

30-річний військовий з перших днів російського нападу став на захист 

рідної землі. Про це розповів його брат Дмитро Гайдуцький. 

Чоловік просить тернополян прийти та віддати належну шану Герою. 

"Всі ці 8 років він захищав нас з вами і наше майбутнє! Між ротаціями 

також не сидів дома, активно займався волонтерською допомогою для своїх 

побратимів! 

Андрій жив скромно і без пафосу, не любив публічності. Жив без фальші 

і щиро любив своїх мамусю і сестричку. Він падав, але завжди підіймався і 

йшов далі! На війні він був зразковим Воїном! Воював в рядах ЗСУ та 

Української Добровольчої Армії", – зазначив Гайдуцький. 

Чин парастасу відбудеться сьогодні, 10-го квітня, о 19:00 в Домі печалі. 

Похорон розпочнеться в понеділок, об 11:00, в Архикатедральному соборі. 

Рідні просять приносити на прощання живі квіти. 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/17da570d081813312357866104b56011_XL.jpg


 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68736-ternopil-proshchatymetsia-iz-dobrovoltsem-andriiem-

terebiiem-de-i-koly-pokhovaiut-heroia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68736-ternopil-proshchatymetsia-iz-dobrovoltsem-andriiem-terebiiem-de-i-koly-pokhovaiut-heroia
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68736-ternopil-proshchatymetsia-iz-dobrovoltsem-andriiem-terebiiem-de-i-koly-pokhovaiut-heroia


У Тернополі попрощалися з 
Героєм Андрієм Теребієм (Фото) 
  

 11.04.2022 
  

 

 
Фото: Тернопільська міська рада 

 

Сьогодні, 11 квітня, Тернопіль попрощався з Героєм Андрієм Теребієм. 

Життя військового обірвалось під час боїв на Луганщині. 

Андрій відправився захищати Батьківщину з перших днів 

повномасштабної війни. Він служив у 24-їй та 54-й окремій механізованій 

бригаді, був бійцем Української добровольчої армії. Стояв на захисті України 

до останнього свого подиху, був справжнім патріотом! 

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

приводу непоправної втрати. Словами не можна передати весь біль і печаль. 

Як страшний сон. Вічний спокій душі Героя!  

https://fainemisto.tv/news/38637-u-ternopoli-poproshhalysya-z-geroyem-andriyem-terebiyem-foto
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-11_13-56-34.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-11_13-56-34.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-11_13-56-34.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-11_13-56-34.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/photo_2022-04-11_13-56-34.jpg


 

 

 



 

 

 

 

https://fainemisto.tv/news/38637-u-ternopoli-poproshhalysya-z-geroyem-andriyem-terebiyem-foto 

https://fainemisto.tv/news/38637-u-ternopoli-poproshhalysya-z-geroyem-andriyem-terebiyem-foto


Тернопільщина попрощалася з 
полеглим на війні 30-річним Героєм 
  

 11.04.2022 

 

 
 

Сьогодні Тернопіль і Тернопільщина прощалися із полеглим на війні 

Героєм – добровольцем Андрієм Теребієм. 

30-річний військовий з перших днів російського нападу став на захист 

рідної землі. 8 років він захищав  Україну на сході. Між ротаціями активно 

займався волонтерською допомогою для своїх побратимів, – розповіли у 

Тернопільській обласній військовій адміністрації. 

З початком російського вторгнення 2022 року Андрій воював на фронті 

в складі 122-го окремого аеромобільного батальйону. Загинув 4 квітня 2022 

року в боях за Рубіжне Луганської області. 

Попрощалися з героєм в Архикатедральному соборі. 

Вічна пам’ять Герою. 

https://tepravda.te.ua/ternopil-shchyna-poproshchalasia-z-polehlym-30-richnym-heroiem/
https://tepravda.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/278119006_355489566624092_632588665050305256_n.jpg
https://tepravda.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/278119006_355489566624092_632588665050305256_n.jpg
https://www.facebook.com/oda.te.gov.ua/posts/355489683290747?__cft__%5b0%5d=AZUm6gRuwqU-GillhsioB-rc6uxewOrxBdd-hXBKN0pw4nqOHrRtL4NApV2elHgMMLRGpSpDCam8zvxeOGE_zl1OBfsWvnYF0-Y9Z_70wQRhRFY3cXjDNKg_ozojYrDVoJrEuP-WgZRLI59Q3353-kt2&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/oda.te.gov.ua/posts/355489683290747?__cft__%5b0%5d=AZUm6gRuwqU-GillhsioB-rc6uxewOrxBdd-hXBKN0pw4nqOHrRtL4NApV2elHgMMLRGpSpDCam8zvxeOGE_zl1OBfsWvnYF0-Y9Z_70wQRhRFY3cXjDNKg_ozojYrDVoJrEuP-WgZRLI59Q3353-kt2&__tn__=%2CO%2CP-R
https://tepravda.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/278119006_355489566624092_632588665050305256_n.jpg


 



 

 

 

https://tepravda.te.ua/ternopil-shchyna-poproshchalasia-z-polehlym-30-richnym-heroiem/#modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tepravda.te.ua/ternopil-shchyna-poproshchalasia-z-polehlym-30-richnym-heroiem/#modal


У Тернополі попрощалися із 
військовослужбовцем Андрієм Теребієм 
·11 квітня 2022 

· 

Суспільне  Тернопіль  

У Тернополі попрощалися з 30-річним військовослужбовцем 

Андрієм Теребієм. На Сході України він воював від початку російсько-

української війни. Про це розповіла Суспільному начальниця пресслужби 

обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена 

Величанська. 

За її словами, Андрій Теребій загинув 4 квітня під час бойового 

зіткнення. 

Суспільне  ТернопільПід час похорону Андрія Теребія 



Труну з тілом бійця під супровід військового оркестру занесли до собору 

Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. В храмі священики відправили 

панахиду. 

Суспільне  ТернопільНа подвір'ї храму 
Попрощатися з Андрієм Теребієм прийшли рідні, друзі, тернополяни та 

військові, які служили з ним на початку війни вісім років тому. 

"У 2014-2015 році ми воювали разом. Пам'ятаємо Андрія бойовим, 

енергійним, непосидючим. Справжній патріот України", – розповів про Андрія 

Теребія його побратим Василь Гулик. 

Суспільне  ТернопільПанахида за Андрієм Теребієм 



"Він прийшов дуже юним. Ми були старші і піклувалися про нього, 

щоби він не вліз у якусь халепу. Був бойовим і завжди рвався вперед", – каже 

його побратим Леонід. 

Друг Андрія Теребія Дмитро Гайдуцький згадує, що вони 

познайомилися, коли Андрію було 22 роки. 

"Він падав і вставав. Був дуже крутим воїном. Був тихим і спокійним. Не 

любив офіціозу, але робив свою роботу дуже круто. Всі командири його 

цінували. В нашій добровольчій армії це був крутий воїн". 

Суспільне  ТернопільТруну з Андрієм Теребієм накрили українським стягом 
 

Після панахиди на подвір’ї собору над труною розгорнули синьо-жовтий 

стяг. Військовий оркестр виконав гімн України. 

Поховали бійця на Алеї Героїв, що на Микулинецькому кладовищі. 

https://suspilne.media/227633-dva-parki-v-ternopoli-obroblat-vid-klisiv/ 

 

https://suspilne.media/227633-dva-parki-v-ternopoli-obroblat-vid-klisiv/

