
У бою з російським окупантом на Київщині 

загинув Тихоліз Юрій з Теребовлі 
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У бою з російським окупантом на Київщині загинув Тихоліз Юрій з 

Теребовлі. 

Про смерть військового з Тернопільщини повідомляють на порталі 

"Теребовля ІІ медіацентр".  

"Сьогодні, 5 квітня, стало відомо про трагічну втрату. У бою з російським 

окупантом на Київщині, загинув Тихоліз Юрій Павлович із Теребовлі", 

- йдеться у повідомленні.  

Вічна пам'ять Герою... 

Співчуття рідним та близьким... 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68618-u-boiu-z-rosiiskym-okupantom-na-kyivshchyni-zahynuv-

tykholiz-yurii-z-terebovli  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/terebovlya.mediacentr/photos/a.3114192282144834/3209803622583699/
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https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68618-u-boiu-z-rosiiskym-okupantom-na-kyivshchyni-zahynuv-tykholiz-yurii-z-terebovli
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/904594272adcfddf000e954c27cc69ac_XL.jpg


На Київщині загинув 32-річний 
захисник з Теребовлі 
06.04.2022 

  

 

 
 

 

У Київській області від рук окупантів загинув 32-річний військовий 

із Теребовлі Тернопільської області Юрій Тихоліз. 

Про це повідомила Теребовлянська міська рада, передає 

“Еспресо.Захід“. 

“Домовина із тілом загиблого у війні з російськими окупантами 

теребовлянця Юрія Тихоліза буде доставлена в місто Теребовлю орієнтовно о 

19.30 год.” – йдеться у повідомленні. 

Як додали у Теребовлянському профільному ліцеї, де навчався Юрій, 

війна забрала життя відважного захисника України Тихоліза Юрія Павловича, 

1 січня 1990 року народження. 

Юрій Тихоліз – випускник Теребовлянської гімназії 2007 року, золотий 

медаліст, уродженець міста Теребовля, загинув від ворожої кулі на Київщині. 

Його вбивці – російські окупанти. 

“Розумний, добрий, розважливий. Люблячий син, брат і батько двох 

дітей, коханий чоловік. Нехай упокоїться на небесах чудова людина, яку 

вдячно пам’ятатимуть усі”, – зазначили у ліцеї. 
https://www.pb-news.info/2022/04/06/na-kyyivshhyni-zagynuv-32-richnyj-zahysnyk-z-terebovli/# 

 

https://www.pb-news.info/2022/04/06/na-kyyivshhyni-zagynuv-32-richnyj-zahysnyk-z-terebovli/
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https://www.facebook.com/TerebovliaMR/posts/287073210264868
https://zahid.espreso.tv/vid-vorozhoi-kuli-na-kiivshchini-zaginuv-32-richniy-zakhisnik-z-terebovli
https://www.facebook.com/terlyceum/posts/5077730148975166
https://www.pb-news.info/2022/04/06/na-kyyivshhyni-zagynuv-32-richnyj-zahysnyk-z-terebovli/
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Без батька залишилось двоє синочків: на 

Київщині загинув Юрій Тихоліз з Теребовлі 
06.04.2022 

 

 

5 квітня, стало відомо про трагічну втрату. У бою з російським 

окупантом на Київщині, загинув Тихоліз Юрій Павлович із Теребовлі. 

З перших днів повномаштабного вторгнення РФ, Юрій захищав нашу 

країну від ворога. Він був сміливим та хоробрим, добрим та відчайдушним. 

Юрій мешкав та працював у Теребовлі. Без батька залишилось двоє дітей. 

https://realno.te.ua/regiony/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-

%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-

%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-

%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%94-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%ba%d1%96%d0%b2-

%d0%bd/?fbclid=IwAR3NjN_UjBSdhY1327g8QLeeeJ5Nl0fk6ZjAUPO9cAY3ffH81Yfbne_GOxo  

 

 

 

https://realno.te.ua/regiony/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%94-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bd/?fbclid=IwAR3NjN_UjBSdhY1327g8QLeeeJ5Nl0fk6ZjAUPO9cAY3ffH81Yfbne_GOxo
https://realno.te.ua/regiony/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%94-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bd/?fbclid=IwAR3NjN_UjBSdhY1327g8QLeeeJ5Nl0fk6ZjAUPO9cAY3ffH81Yfbne_GOxo
https://realno.te.ua/regiony/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%94-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bd/?fbclid=IwAR3NjN_UjBSdhY1327g8QLeeeJ5Nl0fk6ZjAUPO9cAY3ffH81Yfbne_GOxo
https://realno.te.ua/regiony/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%94-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bd/?fbclid=IwAR3NjN_UjBSdhY1327g8QLeeeJ5Nl0fk6ZjAUPO9cAY3ffH81Yfbne_GOxo
https://realno.te.ua/regiony/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%94-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bd/?fbclid=IwAR3NjN_UjBSdhY1327g8QLeeeJ5Nl0fk6ZjAUPO9cAY3ffH81Yfbne_GOxo
https://i0.wp.com/realno.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/277820637_422139009716439_3915759081765502781_n-scaled-e1649238971746.jpg?fit=800,550&ssl=1


Без батька залишилися двоє 
діточок: Тернопільщина втратила 
ще одного Героя України (Фото) 
 

 07.04.2022 
   

  

 
 

Дзвін скорботи та печалі пролетів над Тернопільщиною – додому у 

домовині повернувся Герой України Юрій Тихоліз. Військовому було 

всього 32 роки, коли його життя безжалісно та жорстоко забрала війна. 

Тіло теребовлянця зустрічали живим коридором у рідному місті 6 квітня 

близько 20:30 години.  

Військовий народився 1 січня 1990 року у Теребовлі. У 2007 році 

закінчив Теребовлянську гімназію, золотий медаліст. Працював оператором 

відділення обліку мобілізаційної роботи шостого відділу Тернопільського 

РТЦК СП. 

З початку повномасштабного російського вторгнення був у складі 

бойових бригад Збройних сил України. 

https://fainemisto.tv/news/38395-bez-batka-zalyshylysya-dvoye-ditochok-ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-geroya-ukrayiny-video-foto
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/01-11.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/01-11.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/01-11.jpg


Загинув 2022 року у бою з російськими окупантами на 

Київщині. Віддати останню шану прийшли сотні людей – друзі, знайомі, 

колеги, однокласники, сусіди, товариші по службі, представники влади. 

“У скорботі та молитві низько схиляємо голови. Нехай Господь дасть 

рідним сил пережити велике горе. Пам’ять про справжнього оборонця рідної 

землі завжди буде у наших серцях. Низький уклін захиснику України!”, – 

висловили слова співчуття побратими з ГО “Об’єднання бойових побратими 

та волонтерів Теребовлянщини.  

“Найкращі ідуть у кращі світи. Кожна хвилина прощання із загиблим 

захисником має багато епітетів, суму, болю, гіркоти втрати, співчуття, 

звеличення… Слів більше не існує, щоб описати те горе за всіх синів і дочок, 

за всіх українців, які вмирають кожного дня від рук російських агресорів. Для 

кожної громади загиблий – це герой, який ціною власного життя дав 

можливість нам жити під мирним небом”, – зазначили у Теребовлянській 

міській раді.  

Теребовлянці розповідають, Юрій Тихоліз був людиною честі та 

гідності. Кажуть, його смерть відкрила у серцях сотень людей рану, котра 

ятритиме довгі-предовгі роки. 

“Друже, земля тобі пухом. Тиша і пекуча біль.Місто зустріло Героя. 

Юра Тихоліз, ти завжди будеш в наших серцях”, – Анатолій Шуварівський.   

Немає слів, щоб описати біль душі батьків, які втратили чудового сина. 

Без люблячого батька залишилися двоє синочків, вдовою стала молода 

дружина. 

Редакція студії “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним  та 

близьким Юрія. Вічна пам’ять та слава Герою України. 



 



 

 

 

https://fainemisto.tv/news/38395-bez-batka-zalyshylysya-dvoye-ditochok-ternopilshhyna-vtratyla-shhe-

odnogo-geroya-ukrayiny-video-foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fainemisto.tv/news/38395-bez-batka-zalyshylysya-dvoye-ditochok-ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-geroya-ukrayiny-video-foto
https://fainemisto.tv/news/38395-bez-batka-zalyshylysya-dvoye-ditochok-ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-geroya-ukrayiny-video-foto


На Тернопільщині попрощалися із 
бійцем Юрієм Тихолізом 
·7 квітня, 19:48 

· 

Суспільне  Тернопіль 
У Теребовлі на Тернопільщині попрощалися із бійцем Юрієм 

Тихолізом. Йому було 32 роки. Про це Суспільному розповіла начальниця 

пресслужби обласного центру комплектування та соцпідтримки Олена 

Величанська. 

Суспільне  Тернопіль 

Похоронна світлина бійця Юрiя Тихолiза 

За її словами, Юрiй Тихолiз народився 1 січня 1990 року в Теребовлі. З 

початку повномасштабного вторгнення російських військ був у складі однієї з 

бойових бригад Збройних сил України. Вiйськовий загинув 7 березня на 

Київщині. Потрапив під обстріли під час виконання бойового завдання. 



Суспільне  Тернопіль 

Односельці загиблого 

Напередодні похорону жителі Теребовлянської громади зустрічали тіло 

Юрія Тихолiза навколішки зі свічками. Наступного дня попрощатися із 

загиблим прийшла майже тисяча людей: земляки, побратими, знайомі та 

родичі. 

Суспільне  ТернопільПрощання із бійцем Юрієм Тихолізом 

Провести його в останню дорогу прийшла вихователька гімназії, в якій 

він навчався, Ганна Шостакивська. 



"Юрій був активний, доброзичливий, завжди усміхнений, добрий 

товариш, порадник, завжди був послушний, брав участь у всіх громадських 

справах, вчився на відмінно, був медалістом і гордістю нашої школи. Він 

завжди був патріотично налаштованим. Коли ми відвідували ветеранів 

минулими роками, то він завжди відгукувався. Допомагав садити дерева на 

честь учасників війни на Сході України". 

Суспільне  ТернопільПід час похорону Юрія Тихоліза 

Панахиду за загиблим священики української греко-католицької церкви 

відправили у церкві святого Миколая. 

Суспільне  ТернопільНа подвір'ї церкви 

 



Вшанувати бійця прийшов друг сім’ї Ігор Козак. Чоловік розповідає, у 

Юрія Тихоліза залишилася дружина і двоє синів. 

"Людина порядна, хороша. Справді, як сказали священики, понад усе 

любив Україну. Тому віддав життя за неї. Таких героїв, як він, будемо 

пам'ятати, вони залишаться в наших серцях". 

Суспільне  Тернопіль 

На Тернопільщині попрощалися із бійцем Юрієм Тихолізом 

Люди стали навколішки, коли заспівали "Вічную пам’ять". Поховали 

бійця на місцевому кладовищі. 

https://suspilne.media/226345-natrapiv-na-ogolosenna-istoria-stomatologa-akij-znajsov-robotu-v-

ternopoli/  

 

 

 

 

https://suspilne.media/226345-natrapiv-na-ogolosenna-istoria-stomatologa-akij-znajsov-robotu-v-ternopoli/
https://suspilne.media/226345-natrapiv-na-ogolosenna-istoria-stomatologa-akij-znajsov-robotu-v-ternopoli/


На Тернопільщині провели в останню 
путь ще одного полеглого у війні Героя 
(Фото) 
08.04.2022 

НОВИНИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

Відважний теребовлянець був військовослужбовцем, оператором 

відділення обліку мобілізаційної роботи шостого відділу Тернопільського 

РТЦК СП. 

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ Юрій 

Тихоліз був у складі бойових бригад українських захисників, виконував 

завдання за призначенням та давав відсіч ворогу на території Київської 

області. 

 
 
 

https://prozahid.com/wp-content/uploads/2022/04/277764643_353171043522611_898515460353698193_n.jpg


 
 
 

 
Тернопільська ОВА 

https://prozahid.com/na-ternopilshchyni-provely-v-ostanniu-put-shche-odnoho-polehloho-u-vijni-

heroia-foto/  

https://prozahid.com/na-ternopilshchyni-provely-v-ostanniu-put-shche-odnoho-polehloho-u-vijni-heroia-foto/
https://prozahid.com/na-ternopilshchyni-provely-v-ostanniu-put-shche-odnoho-polehloho-u-vijni-heroia-foto/
https://prozahid.com/wp-content/uploads/2022/04/277755106_353171120189270_7431544896884629160_n.jpg
https://prozahid.com/wp-content/uploads/2022/04/277789506_353171196855929_3081705740872365943_n.jpg


Орден “За мужність” III ступеня посмертно 
присвоїли військовому з Тернопільщини 
Юрію Тихолізу 
·3 травня, 12:47 

Суспільне  Тернопіль 
Військового з Тернопільщини Юрія Тихоліза президент просмертно 

нагородив орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Указ на сайті 

президента опублікували 2 травня. Присвоїли нагороду бійцю за особисту 

мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. 

Нагадаємо, старшому солдату Юрію Тихолізу було 32 роки. Боєць був 

родом з Теребовлі. З початку повномасштабного вторгнення російських військ 

був у складі однієї з бойових бригад Збройних сил України. Загинув 7 березня 

на Київщині. Потрапив під обстріли під час виконання бойового завдання. 

Поховали бійця на кладовищі у його рідному місті. 

https://suspilne.media/235638-ponad-pivtora-miljona-peregladiv-u-tik-tok-nabralo-video-ucniv-z-

ternopilsini/  

 

https://www.president.gov.ua/documents/2932022-42349?fbclid=IwAR1l2ZHpw_WcjKiAsOyRC1Ws6deYGOzx__vcUIYgG_zQojaRsLyi0h7K0io
https://www.president.gov.ua/documents/2932022-42349?fbclid=IwAR1l2ZHpw_WcjKiAsOyRC1Ws6deYGOzx__vcUIYgG_zQojaRsLyi0h7K0io
https://suspilne.media/235638-ponad-pivtora-miljona-peregladiv-u-tik-tok-nabralo-video-ucniv-z-ternopilsini/
https://suspilne.media/235638-ponad-pivtora-miljona-peregladiv-u-tik-tok-nabralo-video-ucniv-z-ternopilsini/

