
«Був мужнім воїном і патріотом»: Тернопіль 

прощається з Героєм Володимиром Бродою 

12 Квітня, 2022 

Поховають Героя 13 квітня у Тернополі 

 
Панахиду за загиблим бійцем Володимиром Бродою проведуть сьогодні, 

12 квітня, о 19.00 у Будинку Печалі на вул. Микулинецькій у Тернополі. Про 

це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Олена Кирилів. 

Володя був мужнім воїном і патріотом. Служив у 44-їй окремій 

артилерійській бригаді, був учасником АТО, останній рік захищав Україну у 

складі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Він загинув у бою, як гідний 

син своєї землі! – йдеться в повідомленні. 

Похорон відбудеться завтра, 13 квітня, о 12.00. Нагадаємо, вчора, 11 квітня, у 

Тернополі поховали Героя Андрія Теребія. 

Колектив Терену щиро співчуває рідним, друзям та побратимам 

загиблих захисників з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Героям.  

 
  

https://teren.in.ua/news/buv-muzhnim-voyinom-i-patriotom-ternopil-proshchaietsya-z-

geroiem-volodimirom-brodoyu_390298.html  

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002240684056
https://teren.in.ua/news/visim-rokiv-zahishchav-ukrayinu-u-ternopoli-pohovali-geroya-andriya-terebiya-foto_390275.html
https://teren.in.ua/news/visim-rokiv-zahishchav-ukrayinu-u-ternopoli-pohovali-geroya-andriya-terebiya-foto_390275.html
https://teren.in.ua/news/buv-muzhnim-voyinom-i-patriotom-ternopil-proshchaietsya-z-geroiem-volodimirom-brodoyu_390298.html
https://teren.in.ua/news/buv-muzhnim-voyinom-i-patriotom-ternopil-proshchaietsya-z-geroiem-volodimirom-brodoyu_390298.html


Тернопіль прощається з 41-річним військовим 

Володимиром Бродою 
 

13 квітня 2022 
 

 

 

Сьогодні, 13 квітня, Тернопіль прощається з 41-річним військовим, 

який загинув у російсько-українській війні, - Володимиром Бродою.  

Володимир служив у 44-їй окремій артилерійській бригаді, був 

учасником АТО. 

Останній рік захищав Україну у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової 

бригади. 

Загинув в боях за Україну. 

Вічна пам’ять і слава Герою! 

Співчуття рідним та близьким Героя!!!! 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/654e88a2d61c5af838a752469b441212_XL.jpg


 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68863-ternopil-proshchaietsia-z-41richnym-viiskovym-

volodymyrom-brodoiu  

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68863-ternopil-proshchaietsia-z-41richnym-viiskovym-volodymyrom-brodoiu
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68863-ternopil-proshchaietsia-z-41richnym-viiskovym-volodymyrom-brodoiu


Сьогодні у Тернополі попрощалися з мужнім 

воїном і Героєм Володимиром Бродою 

 13 КВІТНЯ 2022  

 
 

Володимир служив у 44-їй окремій артилерійській бригаді, був 

учасником АТО. 

Останній рік захищав Україну у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової 

бригади. Загинув в боях за Україну. 

“Вовчику…. Оборонець наш… Артилерійський обстріл, недалеко 

біля Гуляйполя. Відважний воїн! Ти житимеш завжди, рідненький, бо ми 

завжди пам’ятатимемо тебе і твою безмежну любов до людей, яких ти 

пішов захищати. 

Я не хочу казати загинув. Я казатиму, що вбили тебе недолюди! 

Нехай горить земля у них і їхній дітей під ногами. 

Вовчику, ти веселий завжди був, як на цьому фото. Це в нас родинне) 

Одне з твоїх останніх… Проведемо тебе на небеса, прямо до раю!”, – 

зазначила Аліна Брода.  

Вічна пам’ять і слава Герою! 

https://www.gazeta-misto.te.ua/sogodni-u-ternopoli-poproshhalysya-z-muzhnim-voyinom-i-

geroyem-volodymyrom-brodoyu/  

 

https://www.gazeta-misto.te.ua/sogodni-u-ternopoli-poproshhalysya-z-muzhnim-voyinom-i-geroyem-volodymyrom-brodoyu/
https://www.gazeta-misto.te.ua/sogodni-u-ternopoli-poproshhalysya-z-muzhnim-voyinom-i-geroyem-volodymyrom-brodoyu/
https://www.facebook.com/alina.broda.9/posts/7939200139438825
https://www.gazeta-misto.te.ua/sogodni-u-ternopoli-poproshhalysya-z-muzhnim-voyinom-i-geroyem-volodymyrom-brodoyu/
https://www.gazeta-misto.te.ua/sogodni-u-ternopoli-poproshhalysya-z-muzhnim-voyinom-i-geroyem-volodymyrom-brodoyu/
https://www.gazeta-misto.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/broda.jpg


Боронив країну від окупанта: Тернопіль 

прощається із захисником Володимиром Бродою 

12 квітня 2022 р. 

 

 

Панахида за загиблим в боях за Україну Володимиром Бродою 

відбувається у вівторок, 12 квітня. Володимир мужньо захищав рідну землю. 

Віддати шану захиснику прийшло чимало тернополян – рідні, близькі, 

знайомі Володимира та звичайні тернополяни. 

Герой служив у 44-їй окремій артилерійській бригаді, був учасником 

АТО, останній рік захищав Україну у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової 

бригади. Він загинув у бою, як гідний син своєї землі у суботу, 9 квітня. 



 



 
 

 

https://te.20minut.ua/
https://te.20minut.ua/
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Чин похорону відбудеться у середу, 13 квітня, о 12 годині у Будинку 

печалі, що на вулиці Микулинецькій. 

Редакція «20 хвилин» висловлює щирі співчуття родині та близьким 

загиблого. Вічная пам’ять… 
https://te.20minut.ua/Podii/boroniv-krayinu-vid-okupanta-ternopil-proschaetsya-iz-zahisnikom-volod-

11555981.html?fbclid=IwAR09pRD8ARhXdL1nKHxdc0KdreKv0ngyZ5uH6bKQWPPowZAO01plJIKONqI  

https://te.20minut.ua/Podii/boroniv-krayinu-vid-okupanta-ternopil-proschaetsya-iz-zahisnikom-volod-11555981.html?fbclid=IwAR09pRD8ARhXdL1nKHxdc0KdreKv0ngyZ5uH6bKQWPPowZAO01plJIKONqI
https://te.20minut.ua/Podii/boroniv-krayinu-vid-okupanta-ternopil-proschaetsya-iz-zahisnikom-volod-11555981.html?fbclid=IwAR09pRD8ARhXdL1nKHxdc0KdreKv0ngyZ5uH6bKQWPPowZAO01plJIKONqI
https://te.20minut.ua/
https://te.20minut.ua/


У Тернополі попрощалися з військовим 
Володимиром Бродою 
13 квітня 2022 

 

Суспільне  Тернопіль  

У Тернополі попрощалися 42-річним військовим Володимиром 

Бродою. Він загинув у Запоріжжі під час виконання бойового завдання. 

Розповіла начальниця пресслужби обласного терцентру комплектування 

та соцпідтримки Олена Величанська. 

За її словами, Володимир Брода служив у 128 окремій гірсько-

штурмовій бригаді. Був командиром відділення зв’язку мотопіхотного 

батальйону. Також був учасником АТО. 

Суспільне  ТернопільПрощання з Володимиром Бродою у Будинку скорботи 



Прощалися з бійцем у Будинку скорботи на вулиці Микулинецькій. Там 

відслужили панахиду за загиблим. Дорогою до Алеї Героїв, де поховали воїна, 

люди вшановували його, стоячи на колінах. 

Суспільне  ТернопільПопрощання з військовим Володимиром Бродою 

 

“На різних посадах протягом проходження військової служби та його 

участі у бойових діях він був дуже відповідальним у виконанні завдань. 

Загинув 9 квітня 2022 року у важких умовах бойової обстановки, спричиненої 

агресією РФ під час бойового зіткнення та масованого артилерійського 

обстрілу. Вічна пам’ять та слава йому, вічна пам'ять усім тим, хто віддав свої 

життя за незалежність України”, – каже Олена Величанська. 

СуспільНачальниця пресслужби обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська 



На знак пам'яті про загиблого воїна, начальник тернопільського 

гарнізону Ігор Гусєв вручив Грамоту пошани та скорботи його старшому 

братові Любомиру Броді. 

Прощання з військовим Володимиром Бродою 

“Він дуже добра людина. Коли я телефонував до нього, питався, як у 

нього справи, то він відповідав: у нас все нормально, тримаємо оборону, а ви 

тримайте оборону в Тернополі. Я з ним говорив так дуже довго, і дякую Богові, 

що це так сталося. Він зміг подзвонити, там зв’язку немає, у п’ятницю, а в 

суботу його не стало. Тоді їх накрили”, – розповів Любомир Брода. 

СуспіСтарший брат зангиблого Володимира Броди – Любомир 



На могилі загиблого бійця священники відправили молебень. З 

Володимиром Бродою прийшли попрощатися рідні, друзі, знайомі. Серед них 

тернополянка Світлана Гуменна. 

СуспільРідні, друзі, побратими і знайомі прощаються з військовим 

“Я на всі похорони ходжу наших героїв, щоб віддати останню шану і 

честь загиблим за нашу Україну. Герої заслуговують величезної поваги від 

держави і посмертно. Щоб не забували ті подвиги, за які вони віддали свої 

життя”, – розповіла Світлана Гуменна. 

Суспільне  Тернопіль 



На честь загиблого героя прозвучав останній салют. У Володимира Броди 

залишилася 6-річна донька. 

Суспільне  ТернопільПопрощання з військовим Володимиром Бродою 

 

 

https://suspilne.media/228478-u-ternopoli-demontuvali-radanskij-litak/  
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У Тернополі попрощалися з Володимиром Бродою, 

який загинув в боях за Україну (фоторепортаж) 

13.04.2022  

 
 

У Тернополі сьогодні провели в останню дорогу Героя Володимира 

Броду. 

  Захисник служив у складі 44-ї окремої артилерійської бригади імені 

гетьмана Данила Апостола. Згодом – у складі 128-ої окремої гірсько-

штурмової Закарпатської бригади. Воював на сході України. 

  Поховали Героя на Микулинецькому кладовищі. 

  Мужній воїн та весела людина – так у соцмережах згадують Володимира 

Броду.  

  – Я впевнений, про тебе кожен, хто знає, згадає багато хорошого і мало 

поганого. Ти залишишся в нашій пам'яті на все життя, особливо для твоєї 

шестирічної донечки. Не можу висловити, як шкода, що ти загинув. Але це 

було не марно точно, – написав Тарас Лопушняк.  

  – Ти житимеш завжди, рідненький, бо ми завжди пам'ятатимемо тебе 

і твою безмежну любов до людей, яких ти пішов захищати. Я не хочу казати 

загинув. Я казатиму, що вбили тебе недолюди! Нехай горить земля у них і їхніх 

дітей під ногами, – зазначила Alina Broda. 

  Висловлюємо співчуття рідним і близьким Володимира Броди! 

  Вічна пам’ять! Вічна Слава Герою! 

 

https://www.facebook.com/cerkvahrustova/posts/5467922406593287
https://www.facebook.com/alina.broda.9/posts/7939200139438825
https://soroka.ternopil.ua/media/k2/items/cache/ad340b91d27815b8bbf8ee15d2d7bcd3_XL.jpg


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

https://soroka.ternopil.ua/news/fotoreportazhi/item/29575-u-ternopoli-

poproshchalysia-z-volodymyrom-brodoiu-iakyi-zahynuv-v-boiakh-za-ukrainu-

fotoreportazh  

https://soroka.ternopil.ua/news/fotoreportazhi/item/29575-u-ternopoli-poproshchalysia-z-volodymyrom-brodoiu-iakyi-zahynuv-v-boiakh-za-ukrainu-fotoreportazh
https://soroka.ternopil.ua/news/fotoreportazhi/item/29575-u-ternopoli-poproshchalysia-z-volodymyrom-brodoiu-iakyi-zahynuv-v-boiakh-za-ukrainu-fotoreportazh
https://soroka.ternopil.ua/news/fotoreportazhi/item/29575-u-ternopoli-poproshchalysia-z-volodymyrom-brodoiu-iakyi-zahynuv-v-boiakh-za-ukrainu-fotoreportazh

