Під час обстрілів окупантів загинув захисник з
Тернопільщини
27 березня 2022

Внаслідок обстрілів російських окупантів загинув захисник з
Тернопільщини.
Не стало Героя України Юрчик Олега Дмитровича (1998 р.н.), який родом з
села Перепельники на Зборівщині.
Служив захисник у 24 ОМБр імені короля Данила.
«Підтвердили, що він помер 24.03.2022 на бойових позиціях біля населеного
пункту Попасна Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу»,
- повідомила староста Перепельницького старостинського округу Галина
Павлів.
Щирі співчуття рідним та близьким…
Герої не вмирають!
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68261-pid-chas-obstriliv-okupantiv-zahynuv-zakhysnyk-zternopilshchyny

“До останнього не хотілося вірити…”:
Тернопільщина попрощається зі ще одним
молодим Героєм
28.03.2022

24-річного Олега Юрчика окупанти вбили 24 березня, біля Попасної.
Про загибель Героя з Тернопільщини повідомила староста Перепельницького
старостинського округу (Зборівщина) Галина Павлів. “Село Перепельники
сколихнула сумна звістка, загинув наш односельчанин Юрчик Олег
Дмитрович-1998 р. н. До останнього не хотілося вірити в цю страшну новину,
але, на жаль, у 24 ОМБр імені короля Данила (де служив Олег) підтвердили,
що він помер 24.03.2022 на бойових позиціях біля населеного пункту Попасна
Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ!

Ти назавжди у наших серцях! Пам’ятаємо! Герої не вмирають!!! Щирі
співчуття рідним!”, – пише староста. Олег Юрчик – випускник Національної
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Його світла і
відважна постать назавжди залишиться у пам’яті близьких та друзів…
https://terminovo.te.ua/news/67473/?fbclid=IwAR0S2Kh0A1rZzA9Itky04msnosTOCW5WZOAalkHb
O1pxYgztExUUGVJFk4U

На Тернопільщині попрощалися із
військовослужбовцем Олегом Юрчиком
·3 квітня, 23:22

Суспільне Тернопіль

У селі Перепельники, що в Зборівській громаді, попрощалися із 23річним військовослужбовцем Олегом Юрчиком. Про це Суспільному
повідомила староста села Галина Павлів.
За її словами, старший лейтенант Олег Юрчик загинув 24 березня в
Новозванівці на Луганщині.
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"Олег закінчив Національну академію сухопутних військ імені
Сагайдачного у Львові й пішов на службу за контрактом. Його батько –
Дмитро брав участь в АТО і зараз також захищає Україну від російських
окупантів. На час похорону сина він прибув додому. У загиблого бійця також
залишилася матір та двоє братів. Була на цвинтарі й дівчина, з якою Олег
зустрічався. Вона також несе службу в ЗСУ", – розповіла жінка.
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Попрощалися із військовослужбовцем Олегом Юрчиком

Галина Павлів повідомила, що тіло військовослужбовця жителі
Перепельників зустріли сьогодні об 11-й годині.
"На колінах, з прапорами й лампадками стояли люди обабіч дороги,
зустрічаючи свого земляка".
Після панахиди відбувся чин похорону. Попрощалися із загиблим у
місцевому храмі.
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"Попрощатися з Олегом прийшли жителі з різних населених пунктів
Зборівської громади, а також військовослужбовці зі Зборова. Олег Юрчик був
доброю людиною, допомагав тим, хто до нього звертався. Він ставив собі цілі
у житті й досягав своєї мети", – каже староста села.
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Похоронили Олега Юрчика зі всіма військовими почестями на цвинтарі
в Перепельниках.
https://suspilne.media/224856-na-ternopilsini-poprosalisa-iz-vijskovosluzbovcem-olegom-urcikom/

