
Від кулі окупанта загинув Герой України Іван Волочій з 

Тернопільщини 

 
08 березня 2022 
 

 

 

Жорстока війна, яку розпочала росія проти України, забрала життя 

Героя України з Тернопільщини. 

Під Краматорськом від ворожої кулі окупанта 7 березня загинув Іван 

Волочій з села Бересток Заліщицької громади. 

Трагічну звістку повідомили у Заліщицькій міській раді. 

Вічна пам’ять та слава захиснику України Івану Волочію! 

Герої не вмирають! 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67626-vid-kuli-okupanta-zahynuv-heroi-ukrainy-

ivan-volochii-z-ternopilshchyny  
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Загинув від ворожої кулі: Тернопільщина попрощалася з Героєм 

Іваном Волочієм (фото)  

 

09 Березня, 2022 

 

Військовому було 26 років. Він загинув у боях під Краматорськом. 

 
 

7 березня під Краматорськом від ворожої кулі окупанта загинув Іван 

Волочій з села Бересток Заліщицької громади на Чортківщині. За свободу 

України він віддав найцінніше - своє життя. Захисника поховали у рідному 

селі 9 березня. Про це повідомляє Тернопільська облдержадміністрація 

 

- Ще одна важка втрата. Сьогодні Тернопільщина прощається з молодим 

захисником. Тепер Іван берегтиме нашу країну з небес. Вічна пам’ять та слава 

захиснику України! Герої не вмирають! - пише голова Тернопільської 

облдержадміністрації Володимир Труш.  

https://www.facebook.com/oda.te.gov.ua/posts/334705445369171
https://www.facebook.com/Trush.Volodymyr/posts/364955488970449
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Нагадаємо, 8 березня у Тернополі провели в останню путь Героя Романа 

Стецюка. Роман загинув 5 березня на Луганщині поблизу Сєвєродонецька. 

Також у Підгайцях на Тернопільщині попрощалися з Олександром Корпаном. 

Олександр був кращим льотчиком ударної авіації за підсумками 2021-го року. У 

вересні йому мало б виповнитись 28 років. 

Колектив Терену щиро співчуває рідним і близьким загиблих на війні 

захисників.  Вічна пам'ять Героям. 

https://teren.in.ua/news/zaginuv-vid-vorozhoyi-kuli-ternopilshchina-

poproshchalasya-z-geroiem-ivanom-volochiiem-foto_389656.html  
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Від кулі окупанта загинув Іван Волочій з Тернопільщини 

 
09.03.2022  
 

 
 

Іван Волочій із села Бересток Заліщицької громади на Чортківщині 

загинув 7 березня від ворожої кулі окупанта під Краматорськом. Хлопцеві 

було лише 26 років.  

Сьогодні Івана у рідному селі провели в останню путь. Люди 

навколішки прощалися з Героєм і не стримували сліз. Молоде життя Івана 

обірвалося, коли обороняв Україну, нас з вами від російської навали.    

Захисника поховали у рідному селі. Про це повідомляє Тернопільська 

облдержадміністрація.   

– Ще одна важка втрата. Сьогодні Тернопільщина прощається з молодим 

захисником. Тепер Іван берегтиме нашу країну з небес. Вічна пам’ять та слава 

захиснику України! Герої не вмирають! – пише голова Тернопільської 

облдержадміністрації Володимир Труш.    

«Наш ДЕНЬ» висловлює щирі співчуття рідним, друзям, усім, хто знав і 

любив Івана.  

 

https://nday.te.ua/vid-kuli-okupanta-zahynuv-ivan-volochij-z-

ternopilschyny/?fbclid=IwAR2KEdQO2CwHSYnluLdpWEOEXefhiuiTJO-

lvszUWCl7_aXeQg0BMY8Mdp4  
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Президент посмертно нагородив орденом "За 

мужність" III ступеня Героя з Тернопільщини 

21.03.2022  

 

Президент Укрaїни Володимир Зеленський посмертно нaгородив 

орденом "Зa мужність" III ступеня Героя з Тернопільщини Івaнa Волочія. 

Зaгинув військовий 7 березня від ворожої кулі під Крaмaторськом. Зa 

свободу Укрaїни він віддaв нaйцінніше - своє життя. 

Вічнa пaм’ять Герою! 

https://soroka.ternopil.ua/news/item/29275-prezydent-posmertno-nahorodyv-ordenom-za-muzhnist-

iii-stupenia-heroia-z-ternopilshchyny  
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