
 

 

Поблизу Харкова загинув артилерист з 
Чортківського району 
23 квітня 2022 

«Несучи військову службу та захищаючи Україну у російсько-

українській війні, 21 квітня поблизу Харкова загинув уродженець та 

житель села Карашинці ВАВЕРЧАК Любомир Михайлович – 

військовослужбовець Збройних Сил України, старший навідник гармати 

артилерійського взводу артилерійської батареї артилерійського 

дивізіону, – ділиться трагічною звісткою Хоростківська громада на своїй 

сторінці у Facebook. 

Хоростківська міська рада, міський голова Степан Гладун, виконавчий 

комітет висловлюють щирі співчуття сім’ї, родичам, близьким та друзям з 

приводу передчасної смерті нашого земляка та героя – Любомира Ваверчака. 

Нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника назавжди 

залишиться у пам’яті рідних, колег, усіх, хто знав його, любив та шанував. 

Вічна пам’ять Герою!» 

https://chortkiv.city/articles/208325/bilya-harkova-zaginuv-artilerist-z-chortkivskogo-rajonu 
 

 

 

https://chortkiv.city/articles/208325/bilya-harkova-zaginuv-artilerist-z-chortkivskogo-rajonu


Поблизу Харкова загинув військовий з Чортківщини 
 

 24 квітня 2022 

 

 

 

Стало відомо про смерть артилериста з Тернопільщини Ваверчака 

Любомира Михайловича. 

Військовий загинув 21 квітня поблизу м. Харків, захищаючи незалежність 

України. Сумну звістку повідомив перший відділ Чортківського РТЦК та СП. 

Солдат Любомир Ваверчак був старшим навідником гармати 

артилерійського взводу артилерійської батареї артилерійського дивізіону. 

Співчуття родині героя. 

Вічна пам’ять! 

Герою слава! 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69232-poblyzu-kharkova-zahynuv-viiskovyi-z-chortkivshchyny  

 

https://www.facebook.com/109852108256488/photos/a.109868121588220/141243731783992/
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69232-poblyzu-kharkova-zahynuv-viiskovyi-z-chortkivshchyny
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/8c3f9b5e2311570183c7a0b62a996c81_XL.jpg


Тернопільщина у сльозах: люди попрощалися із 

загиблим молодим Героєм 

27.04.2022  

 

26 квітня громада зустрічала свого загиблого земляка, Героя війни 

за незалежність України Любомира Ваверчака. 

Про це повідомля Хоростківська міська рада. 

“Його подвиг, як і подвиги усіх українських захисників буде 

викарбуваний в пам’яті наших майбутніх поколінь, описаний в книгах історії 

нової вільної української держави. Ми поділяємо весь біль і сум від втрати 

героя Любомира з його рідними, близькими, друзями. Він загинув обороняючи 

свою рідну землю, визволяючи український народ від російських окупантів”, 

– йдеться у повідомленні. 

Вічна пам`ять та Царство Небесне Герою ! Спочивай з Богом, 

український воїне! 

Поховали Любомира 27 квітня у селі Карашинці. 

  

Нагадаємо, що несучи військову службу та захищачи Україну у 

російсько-українській війні, 21 квітня поблизу Харкова, загинув уродженець 

та житель с. Карашинці – Ваверчак Любомир Михайлович – 

військоволужбовець Збройних Сил України, служив старшим навідником 

гармати артилерійського взводу артилерійської батареї артилерійського 

дивізіону. 

  

https://www.facebook.com/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-536898893151083/?__cft__%5b0%5d=AZXQ0_U-28dO-E3GyBP_lKJBrpIUH_EPK797M1rkBfM7f2lw50LUMAwA6XkHm1taFPgoV7ocKYqSnGGUsawDonKggTx4Hpu4Fr4xcUSt46rinIwbYBrO_1Zvu_GOD1Sx51MjO0tyJmsjFglVVMTPUFZj&__tn__=-UC%2CP-R


 
Фото з мережі Інтернет 

 

 
Фото з мережі Інтернет 

 



 

 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1651080320-ternopilschina-u-slozah-lyudi-poproschalisya-iz-

zagiblim-molodim-geroem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1651080320-ternopilschina-u-slozah-lyudi-poproschalisya-iz-zagiblim-molodim-geroem
https://www.tenews.org.ua/post/show/1651080320-ternopilschina-u-slozah-lyudi-poproschalisya-iz-zagiblim-molodim-geroem


Тернопільщина попрощалася з військовим 

Любомиром Ваверчаком (фото) 
 
27 квітня 2022 
 

 

Тернопільщина попрощалася з військовим Любомиром Ваверчаком. 

Любомир Ваверчак - Герой, який боровся за свободу України. 

Загинув військовий поблизу Харкова, захищаючи країну від окупанта. 

Його подвиг, як і подвиги усіх українських захисників, буде викарбуваний 

в пам’яті наших і майбутніх поколінь. 

Співчуття рідним та близьким військового... 

Вічна пам'ять Герою... 

 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/301997f78b1b56c8a29d8b45aed8e5ea_XL.jpg


 

 



 

 



 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69333-ternopilshchyna-poproshchalasia-z-viiskovym-

liubomyrom-vaverchakom-foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69333-ternopilshchyna-poproshchalasia-z-viiskovym-liubomyrom-vaverchakom-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69333-ternopilshchyna-poproshchalasia-z-viiskovym-liubomyrom-vaverchakom-foto


Він загинув, обороняючи рідну землю: 
на Тернопільщині попрощалися з 
Любомиром Ваверчаком (Фото) 
 

 27.04.2022 
  

 

 
Зустріч Героя Фото: Хоростківська міська рада 

 

У Хоросткові Тернопільської області 26 квітня зустріли тіло загиблого 

земляка, Героя війни Любомира Ваверчака. Сьогодні, 27 квітня, його поховали 

у селі Карашинці. 

“Його подвиг, як і подвиги усіх українських захисників буде викарбуваний 

в пам’яті наших майбутніх поколінь, описаний в книгах історії нової вільної 

української держави. Ми поділяємо весь біль і сум від втрати героя Любомира 

з його рідними, близькими, друзями. Він загинув обороняючи свою рідну землю, 

визволяючи український народ від російських окупантів”, – повідомили у 
Хоростківській міській раді. 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним і близьким 

любомира. Його неоціненний вклад у наше мирне небо над головою та свободу 

ми повинні пам’ятати завжди. Вічна слава та Царство Небесне Герою! 

Спочивай з Богом, відважний воїне! 

 

https://fainemisto.tv/news/39483-vin-zagynuv-oboronyayuchy-ridnu-zemlyu-na-ternopilshhyni-poproshhalysya-z-lyubomyrom-vaverchakom-foto
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/279218296_2245910075583281_456763438948829053_n.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/279218296_2245910075583281_456763438948829053_n.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/279218296_2245910075583281_456763438948829053_n.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/279218296_2245910075583281_456763438948829053_n.jpg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2245910805583208&id=536898893151083&__cft__%5b0%5d=AZUUgphaety4XiVMYOQX8ICAxg2yP9KAWXVFfAGyJczVJz0q37t7m5f9zOSiwDviPhcDoj4FNmv9IQaiJZgaP-Z5IF5w7NbuLqnBKyWMuX85su-hSsFjn7CBQX_3Q_OSkKzeFb44Y4GIx6iPm2bDWZMu&__tn__=%2CO%2CP-R
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/04/279218296_2245910075583281_456763438948829053_n.jpg


 

 

 

https://fainemisto.tv/news/39483-vin-zagynuv-oboronyayuchy-ridnu-zemlyu-na-ternopilshhyni-

poproshhalysya-z-lyubomyrom-vaverchakom-foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fainemisto.tv/news/39483-vin-zagynuv-oboronyayuchy-ridnu-zemlyu-na-ternopilshhyni-poproshhalysya-z-lyubomyrom-vaverchakom-foto
https://fainemisto.tv/news/39483-vin-zagynuv-oboronyayuchy-ridnu-zemlyu-na-ternopilshhyni-poproshhalysya-z-lyubomyrom-vaverchakom-foto


ПРОВЕЛИ В ОСТАННЮ ПУТЬ ЗАХИСНИКА 
ЛЮБОМИРА ВАВЕРЧУКА З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 28 Квітня 2022 

 
Попрощалися із героєм. В останню путь провели Любомира Ваверчака, 

який загинув під Харковом. 

Чоловіка поховали у рідному селі Карашинці. Вічна пам’ять нашому 

герою. Співчуваємо рідним і близьким захисника. 

 



 

  

https://t1news.tv/provely-v-ostannyu-put-zahysnyka-lyubomyra-vaverchuka-z-ternopilshhyny/  

 

https://t1news.tv/provely-v-ostannyu-put-zahysnyka-lyubomyra-vaverchuka-z-ternopilshhyny/


27-річний артилерист з Тернопільщини Любомир 

Ваверчак тепер оберігатиме Україну з небес 
 

 28.04.2022 

  

 
 

Веселий, добрий, відповідальний, щирий… Так кажуть про Любомира 

Ваверчака у його рідному селі Карашинці Хоростківської територіальної 

громади.  

У Збройних Силах Любомир Ваверчак служив старшим навідником 

гармати артилерійського взводу артилерійської батареї артилерійського 

дивізіону. Воїн загинув 21 квітня у боїях з російськими окупантами поблизу 

Харкова. Рідні до кінця не хотіли вірити у трагічну звістку, молилися і 

сподівалися, що Любомир живий. Але… Осиротіли батьки, бабуся, молодші 

сестра Наталя та брат Іван.  



 
Вчора Хоростківська громада попрощалася з Героєм сучасності. 

Провести в останню дорогу захисника України прийшли односельці, жителі 

громади, побратими.    

“Скорбимо разом з рідними і близькими. Ми обов’язково помстимось за 

наших героїв. І помста буде жорстокою. Спи спокійно, дорогий друже. 

Пам’ятаємо, не забудемо, не пробачимо”, – повідомили на сторінці 

артбригади. 

 
 



«Його подвиг, як і подвиги усіх українських захисників буде 

викарбуваний в пам’яті наших майбутніх поколінь, описаний в книгах історії 

нової вільної української держави. Ми поділяємо весь біль і сум від втрати 

героя Любомира з його рідними, близькими, друзями. Він загинув, 

обороняючи свою рідну землю, визволяючи український народ від російських 

окупантів», – йдеться на сторінці Хоростківської міської ради. 

 Вічна пам’ять Герою!  

 
 

https://nday.te.ua/27-richnyj-artyleryst-z-ternopilschyny-lyubomyr-vaverchak-teper-oberihatyme-

ukrajinu-z-nebes/  
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https://nday.te.ua/27-richnyj-artyleryst-z-ternopilschyny-lyubomyr-vaverchak-teper-oberihatyme-ukrajinu-z-nebes/

