
Теофіпольська громада у жалобі 
схилила голову і стала на коліна 
03.04.2022  

 

 

В Україні триває війна з російським окупантом, з усіма її наслідка-

ми. Смерть забирає цвіт нашої нації: сильних та мужніх воїнів, щирих 

патріотів, які за першим покликом стали на захист своєї країни. Напере-

додні, 2 квітня, у Теофіпольській громаді провели в останню путь захис-

ника України Сергія Яцуха. 

 

 



Він загинув 16 березня під час бойових дій неподалік Чернігова. 

«Народився Сергій у селі Святець, початкові класи закінчив у Святець-

кій ЗОШ І-ІІІ ступенів, далі продовжив своє навчання у Теофіпольській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів — гімназія. Він був хорошим учнем, справжнім та вірним дру-

гом, завжди усміхненим і доброзичливим. Вищу освіту отримав у Тернопіль-

ському національному економічному університеті і одразу розпочав працюва-

ти на Чернігівській митниці. З початком повномасштабного вторгнення росії 

виявив бажання захищати рідну країну в лавах ЗСУ. Він був справжнім патрі-

отом, щирим і добрим, а ще відважним та хоробрим воїном. І понад усе на світі 

він любив Україну та до останнього подиху залишився їй вірним», — розпові-

дають у Теофіпольській селищній раді. 

Панахиду за загиблим відправили священнослужителі у храмі Покрови 

Пресвятої Богородиці, а поховали бійця, із військовими почестями, на місце-

вому кладовищі Теофіполя. 

 

Неможливо словами передати біль від втрати. У цей важкий час одно-

сельчани розідлили горе сім’ї та разом із всією громадою схилили голови у 

глибокій скорботі: 

«Вічна пам’ять тобі, Сергію! Ніколи не забудемо твій подвиг і самопо-

жертву! Дякуємо, що захищав нас, боровся за наше мирне небо! Ми у вічному 

боргу перед тобою і ніколи не пробачимо жодному з цих нелюдів-рашистів. 

Герої не вмирають, вони завжди житимуть у наших серцях». 

https://denzadnem.com.ua/ato/108829  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067958425205
https://denzadnem.com.ua/ato/108829


Героїчно загинув випускник 
Західноукраїнського національного 
університету Тернополя 
  

 04.04.2022 

 
 

Героїчно загинув випускник 

Західноукраїнського національного 

університету міста Тернополя 31-

річний Сергій Яцух. 

2 квітня 2022 року героїчно 

загинув випускник кафедри 

податків та фіскальної політики 

ЗУНУ, державний інспектор 

митного поста “Нові Яриловичі” 

Чернігівської митниці, патріот 

України Яцух Сергій Васильович, 

– повідомили в університеті. 

Герой з перших днів війни 

захищав Чернігів від ворога у лавах Збройних сил України. Життя чоловіка 

обірвалось під мінометним обстрілом агресора. 

Він був веселим, товариським, світлим, чуйним та відважним 

воїном, який віддав своє життя за нас з вами, за наше мирне майбутнє, за 

Україну, – згадують в ЗУНУ. 

Вічна слава Герою! 

https://tepravda.te.ua/heroichno-zahynuv-vypusknyk-zakhidnoukrains-koho-natsional-noho-

universytetu-ternopolia/#  

 

 

 

 

 

https://tepravda.te.ua/heroichno-zahynuv-vypusknyk-zakhidnoukrains-koho-natsional-noho-universytetu-ternopolia/
https://www.wunu.edu.ua/news/21688-sumna-zvstka-nadjshla-do-zahdnoukrayinskogo-naconalnogo-unversitetu.html
https://tepravda.te.ua/heroichno-zahynuv-vypusknyk-zakhidnoukrains-koho-natsional-noho-universytetu-ternopolia/
https://tepravda.te.ua/heroichno-zahynuv-vypusknyk-zakhidnoukrains-koho-natsional-noho-universytetu-ternopolia/
https://tepravda.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/1649064984_277589541_546664490215902_6235977304284314673_n.jpg


Неподалік Чернігова під мінометним обстрілом 

загинув випускник тернопільського вишу 
 

04 квітня 2022 
 

 

Ще одна трагічна звістка з лінії 

фронту: 2 квітня зупинилося серце 31-

річного Сергія Васильовича Яцуха, 

який раніше навчався в 

Західноукраїнському національному 

університеті (ТНЕУ) в Тернополі. 

  Про це інформують на сайті вишу. 

Сергій Яцух був випускником 

кафедри податків та фіскальної 

політики ЗУНУ, працював державним інспектором митного поста “Нові 

Яриловичі” Чернігівської митниці. Та життя українського патріота обірвала 

війна, розгорнута росією у вільній Україні. 

“Університетська родина класичного університету Тернополя глибоко 

сумує з приводу відходу у Вічність Героя України, який з перших днів війни 

захищав Чернігів від ворога у лавах Збройних сил України. Життя 31-річного 

чоловіка обірвалось під мінометним обстрілом агресора. Він був веселим, 

товариським, світлим, чуйним та відважним воїном, який віддав своє життя 

за нас з вами, за наше мирне майбутнє, за Україну”, – йдеться на сайті 

Західноукраїнського національного університету. 

Світла пам’ять Герою та вічна слава! 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68563-nepodalik-chernigova-pid-minometnim-obstrilom-zaginuv-

vipusknik-ternopilskogo-vishu 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68563-nepodalik-chernigova-pid-minometnim-obstrilom-zaginuv-vipusknik-ternopilskogo-vishu
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68563-nepodalik-chernigova-pid-minometnim-obstrilom-zaginuv-vipusknik-ternopilskogo-vishu
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/0baf7435482233355edd271dcf086e4d_XL.jpg

