
Стало відомо про смерть 23-річного військового з 

Шумщини 
 

18 березня 2022 
 

 

 

Російські окупанти вбили військового Нацгвардії, родом з села 

Боложівка Шумського району Івана Аніна. 

Захисник загинув під час оборони Києва. Про повідомляє міський голова 

Шумська Володимир Боярський. 

Анін Іван Аркадійович народився 11 вересня 1998 року. З 8 грудня 2020 

року проходив службу в Національній гвардії України м.Київ, з 26.11.2021 на 

службі за контрактом.   

«Прикро, що втрачаємо кращих. Біль нестерпний та він не припиняється, 

бо ж ворог вбиває наших захисників… Рани в серцях кровоточать… Про місце 

та час зустрічі тіла загиблого Героя та дату похорону буде повідомлено 

додатково», - проінформував Боярський. 
 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67994-stalo-vidomo-pro-smert-23richnoho-viiskovoho-z-

shumshchyny  
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Тернопільщина прощатиметься з 23-річним Героєм (фото)  
 

19 Березня, 2022 

 

 

Сьогодні вночі, 19 березня, на Тернопільщини з всіма почестями зустріли 

тіло молодого Героя Івана Аніна, який загинув в боях, захищаючи від агресії 

російської федерації столицю нашої держави 

Зробивши коридор із лампадками та свічками, люди на колінах зустрічали 

тіло хлопця і віддали йому останню шану. Біля каплички Пресвятої Богородиці 

у Шумську священники ПЦУ відправили молебень. 

Юнак народився 11 вересня 1998 року в с. Боложівка Шумського району. 

З 8 грудня 2020 року проходив службу в Національній гвардії України м. Київ.  

 



Зробивши коридор із лампадками та свічками, люди на колінах зустрічали 

тіло хлопця і віддали йому останню шану 

– Прикро, що втрачаємо кращих. Біль нестерпний та він не припиняється, 

бо ж ворог вбиває наших захисників. Рани в серцях кровоточать. Вічна пам’ять! 

Щирі співчуття родині захисника, – пише на своїй сторінці у Фейсбуці Вадим 

Боярський.  

Аби попрощатись з Героєм Іваном Аніним сьогодні о 13:00 відбудеться 

похорон в селі Сураж на Шумщині. Про це повідомили на офіційній сторінці 

Шумської територіальної громади. 
 

https://teren.in.ua/news/ternopilshchina-proshchatimetsya-z-23-richnim-geroiem_389853.html 
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Тернопільщина прощається з Іваном Аніним із 

Шумщини: Герой загинув, захищаючи столицю 
 

19.03.2022 

 
 

 

11 вересня Івану Аніну було б лише 24 роки. Та ворог безжально обірвав 

молоде життя… 

Іван Аркадійович Анін народився 11 вересня 1998 року в с. Боложівка 

тодішнього Шумського району. З 8 грудня 2020 року проходив службу в 

Національній гвардії України у Києві, з 26.11.2021 – перейшов на службу за 

контрактом. Загинув в боях, захищаючи від агресії російської федерації столицю 

нашої держави…  

«Прикро, що втрачаємо кращих. Біль нестерпний, та він не 

припиняється, бо ж ворог вбиває наших захисників… Рани в серцях 

кровоточать… Вічна пам’ять! Щирі співчуття родині захисника», – написав 

на своїй  сторінці у фейсбуці голова Шумської територіальної 

громади  Вадим Боярський.   

 



 

   
Шумщина буде прощатися зі своїм Героєм Іваном Аніним сьогодні,             

19 березня, у селі Сураж о 13.00. 

Спи спокійно, Герою! Вічна тобі пам’ять і безмежна слава! 

 
https://nday.te.ua/ternopilschyna-proschajetsya-z-ivanom-aninym-iz-shumschyny-heroj-zahynuv-

zahyschayuchy-stolytsyu/ 
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За свободу України він віддав найцінніше: на 
Тернопільщині попрощалися із 23-річним військовим 

19 березня 2022  
 

 
На Тернопільщині попрощалися із 23-річним військовим Іваном Аніним / Шумська територіальна громада 

В Шумській громаді на Тернопільщині попрощалися із 23-річним 

військовим Іваном Аніним, який загинув у Києві, захищаючи від 

російського окупанта столицю України 

Про це повідомила Шумська територіальна громада. 

Іван Анін народився 11 вересня 1998 року в селі Боложівка. З грудня 2020 

року він служив у Національній гвардії України. З 2021 року був на службі за 

контрактом. 

Попрощатись із Іваном Аніним прийшли односельчани загиблого, жителі 

громади, представники влади, духовенство та побратими-нацгвардійці. 

Під супровід військового оркестру, повз живий коридор людей, які стояли 

на колінах, жалобна процесія пройшла вздовж села до храму Різдва Пресвятої 

Богородиці. 

Поховали Івана Аніна на місцевому кладовищі у селі Сураж під залпи 

почесної варти. 



 

 

 



 

Попрощання із Іваном Аніним / фото Шумської територіальної громади 

 

https://24tv.ua/za-svobodu-ukrayini-vin-viddav-naytsinnishe-ternopilshhini-

poproshhalisya_n1912268  
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На Тернопільщині попрощалися з 23-річним військовим 

Іваном Аніним (фото) 
 

 19 березня 2022 
 

 

 

На Тернопільщині попрощалися з 23-річним військовим Іваном Аніним. 

Сьогодні, 19 березня, Тернопільщина попрощалася із 23-річним військовим 

Іваном Аніним. 

Хлопець загинув у Києві, захищаючи від російських окупантів столицю нашої 

держави. 

Вічна пам'ять Геоою...  

 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/68092560802e2495c96915f5916cc230_XL.jpg


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68018-na-ternopilshchyni-poproshchalysia-z-23richnym-

viiskovym-ivanom-aninym-foto#  
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ЗАГИНУВ, ЗАХИЩАЮЧИ КИЇВ: НА ШУМЩИНІ 
ПРОЩАЮТЬСЯ З ІВАНОМ АНІНИМ 

 19 Березня 2022 

 Прощаються з Героєм. У селі Сураж 

Шумської громади – похорон Івана 

Аніна. 

Воїн проходив службу за контрактом. 

Загинув в боях, захищаючи від 

російської агресії нашу столицю. 

 

 

  

Попрощатися із захисником прийшло декілька сотень людей. 

https://t1news.tv/wp-content/uploads/2022/03/img_20220319_142229_876-scaled.jpg


 

Вічна пам’ять! 

 

https://t1news.tv/zagynuv-zahyshhayuchy-kyyiv-na-shumshhyni-proshhayutsya-z-ivanom-

aninym/ 
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Військового з Тернопільщини посмертно 
нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня 
 

·18 квітня, 06:23 

 

Суспільне  Тернопіль 
Загиблого військового з Тернопільщини Івана Аніна президент 

України посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Указ 

опублікований 17 квітня. 

Нагадаємо, як повідомив голова Шумської ОТГ Вадим Боярський, Івану 

Аніну було 23 роки. Він народився 11 вересня 1998 року в селі Боложівка на 

Шумщині. Із грудня 2020 року він служив у Національній гвардії України. Із 

2021-го був на службі за контрактом. Загинув у боях, захищаючи від російської 

агресії Київ. Поховали бійця у селі Сураж. 

Фото:  Шумська  

гПолеглий захисник України Іван Анін 

 

https://suspilne.media/229721-vesnanij-prizov-na-ternopilsini-so-vidomo/  
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