
Тернопільщина знову в скорботі: загинув ще 
один наш Герой 
 

30 Березня 2022р. 

 

 

 

 

Сумна звістка навідала Збаражчину. Від рук окупантів 

захищаючи наш край загинув збаражчанин Василь Бумба. Про це 

повідомив міський голова Роман Полікровський.  

– Щирі співчуття родині та друзям нашого Героя. Загиблого воїна 

будемо зустрічати орієнтовно о 13:00 год біля добривідського перехрестя. 

Далі з покійним зможуть попрощатись сусіди у дворі по вул. 

Грушевського, 66. Парастас відбудеться о 19:00 в Успенській церкві. 

Похорон в п’ятницю о 13:00, – повідомив міський голова. 

Вічна пам’ять загиблому! Хай Бог дарує перемогу Україні! Слава 

Богу та Слава Україні! 
https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-znovu-v-skorboti-zagynuv-shhe-odyn-nash-

geroj/  

 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-znovu-v-skorboti-zagynuv-shhe-odyn-nash-geroj/
https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-znovu-v-skorboti-zagynuv-shhe-odyn-nash-geroj/


Тернопільщина зустріне тіло загиблого Героя 

30 Березня, 2022 

 

Поховають захисника Василя Бумбу у п'ятницю, 1 квітня 

 

 

Тіло Героя зі Збаража Василя Бумбу зустрінуть 31 березня, о 13:00, 

біля добривідського перехрестя. Про це на своїй сторінці у 

фейсбуці повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський. 

Сумна звістка навідала Збаражчину! Загинув від рук окупантів 

збаражанин, Василь Бумба захищаючи наш край! Щирі співчуття родині та 
друзям нашого Героя! – йдеться в повідомленні. 

З покійним зможуть попрощатись сусіди у дворі на вулиці 

Грушевського, 66 у Збаражі. Парастас відбудеться о 19:00 в Успенській церкві. 

Похорон в п'ятницю, 1 квітня, о 13:00. 

Колектив Терену щиро співчуває рідним, друзям та побратимам Василя 

Бумби з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою. 

https://teren.in.ua/news/tilo-zagiblogo-voyina-z-ternopilshchini-privezut-dodomu-31-

bereznya_390062.html  

 

 

 

https://www.facebook.com/romio.prs/posts/5304551346242737
https://teren.in.ua/
https://teren.in.ua/news/tilo-zagiblogo-voyina-z-ternopilshchini-privezut-dodomu-31-bereznya_390062.html
https://teren.in.ua/news/tilo-zagiblogo-voyina-z-ternopilshchini-privezut-dodomu-31-bereznya_390062.html


На Тернопільщині прощаються із загиблим 
бійцем Василем Бумбою 
·31 березня 2022  

 

обласна  військова  адміністрація 
На Тернопільщині прощаються із загиблим бійцем російсько-

української війни Василем Бумбою. Про це повідомив голова Заразької 

громади Роман Полікровський. 

За його словами, тіло бійця привезли до будинку, у якому він проживав, 

а потім – до Успенської церкви, у якій о 19-ій годині розпочнеться панахида. 

обласна  військова  адміністрація  

Тіло загиблого бійця привезли до будинку, де він проживав 



“Василь Бумба жив у Збаражі, був учасником АТО. Згадуємо про нього 

тільки добрими словами. За бійцем нині сумує уся наша громада. Вічна пам'ять 

захиснику України”, – каже Роман Полікровський. 

о  

У Збаражі прощаються з загиблим воїном 

 

Голова Збаразької громади розповів, що похорон розпочнеться 1 квітня о 13-

ій годині. Поховають військового на центральному збаразькому кладовищі 

неподалік могил інших військових, які загинули у російсько-українській війні. 

о  

У Збаражі в Успенській церкві прощаються з загиблим воїном 

 

https://suspilne.media/223809-tridcat-sostij-den-vijni-situacia-na-ternopilsini/  

https://suspilne.media/223809-tridcat-sostij-den-vijni-situacia-na-ternopilsini/


На Тернопільщині прощаються із загиблим 

бійцем Василем Бумбою зі Збаража 
 

31.03.2022  

 

 
 
 

Тернопільщина прощається з Героєм сучасності – Василем Бумбою. 

Військовий загинув від рук окупантів захищаючи нашу країну. 

 

 



 

 

 



 

Тіло загиблого воїна зустріли біля добривідського перехрестя. Сьогодні 

о 19.00 год в Успенській церкві відбудеться парастас. Завтра, о 13.00 год, 

відбудеться похорон. 

За мирне небо і свободу Василь віддав найцінніше – своє життя. Тому, 

не забудемо його героїзм. 

Вічна пам’ять Герою! 

https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-proschayutsya-iz-zahyblym-bijtsem-vasylem-bumboyu-zi-

zbarazha/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-proschayutsya-iz-zahyblym-bijtsem-vasylem-bumboyu-zi-zbarazha/
https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-proschayutsya-iz-zahyblym-bijtsem-vasylem-bumboyu-zi-zbarazha/


Зустріли на колінах: Тернопільщина 

прощається з Героєм Василем Бумбою 
31.03.2022  

 

 

 

Тіло загиблого Героя зустріли біля добривідського перехрестя у 

Збаражі 31 березня. 

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної державної 

адміністрації. 

  Тернопільщина прощається з Героєм сучасності - Василем 

Бумбою. Військовий загинув від рук окупантів, захищаючи нашу країну. За 

мирне небо і свободу Василь віддав найцінніше - своє життя. Не забудемо його 

героїзму,– йдеться в повідомленні. 

31 березня о 19.00 год в Успенській церкві у Збаражі відправили 

парастас. 1 квітня о 13.00 год, відбудеться похорон. 



 

  

 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1648754221-zustrili-na-kolinah-ternopilschina-

proschaetsya-z-geroem-vasilem-

bumboyu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3sws9zY2yRnuQh0xcgufoE

jMeXNNO_A0S7sc7_wakcyB4odbDdjZIxt3g#  

https://www.tenews.org.ua/post/show/1648754221-zustrili-na-kolinah-ternopilschina-proschaetsya-z-geroem-vasilem-bumboyu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3sws9zY2yRnuQh0xcgufoEjMeXNNO_A0S7sc7_wakcyB4odbDdjZIxt3g
https://www.tenews.org.ua/post/show/1648754221-zustrili-na-kolinah-ternopilschina-proschaetsya-z-geroem-vasilem-bumboyu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3sws9zY2yRnuQh0xcgufoEjMeXNNO_A0S7sc7_wakcyB4odbDdjZIxt3g
https://www.tenews.org.ua/post/show/1648754221-zustrili-na-kolinah-ternopilschina-proschaetsya-z-geroem-vasilem-bumboyu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3sws9zY2yRnuQh0xcgufoEjMeXNNO_A0S7sc7_wakcyB4odbDdjZIxt3g
https://www.tenews.org.ua/post/show/1648754221-zustrili-na-kolinah-ternopilschina-proschaetsya-z-geroem-vasilem-bumboyu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3sws9zY2yRnuQh0xcgufoEjMeXNNO_A0S7sc7_wakcyB4odbDdjZIxt3g


Із полеглим Василем Бумбою 
прощаються сьогодні у Збаражі 
 1 Квітня 2022 

 

Прощаються з героєм. У 
Збаражі проводжають в останню 
путь полеглого захисника України 
Василя Бумбу. 
 

Чоловік загинув, обороняючи 
рідну землю від рашистів. 

Вчора зі сльозами та на колінах 
місцеві зустріли тіло військового на 
малій батьківщині. Сьогодні 
вшанувати воїна прийшло багато 
людей. 

 

Дякуємо Василю Бумбі за подвиг. Герої не вмирають. 

 

https://intb.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/pohoron-2.jpg
https://intb.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/pohoron-1.jpg


 
 

 
  

https://intb.te.ua/2022/04/iz-poleglym-vasylem-bumboyu-proshhayutsya-sogodni-u-zbarazhi/  

https://intb.te.ua/2022/04/iz-poleglym-vasylem-bumboyu-proshhayutsya-sogodni-u-zbarazhi/
https://intb.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/pohoron-3.jpg
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На Тернопільщині попрощалися із загиблим 
бійцем Василем Бумбою 
 

·1 квітня 2022 

 

Суспільне  Тернопіль 
У Збаражі на Тернопільщині попрощалися із загиблим українським 

бійцем Василем Бумбою. Про це Суспільному розповів міський голова 

Збаража Роман Полікровський. 

За його словами, наш земляк отримав поранення під час ракетного 

обстрілу Яворівського полігону. Помер у лікарні військового госпіталю. 

Провести Василя Бумбу в останню дорогу зібралися майже дві тисячі людей. 

Панахиду за загиблим відправили в Успенській церкві. 

СПанахиду за загиблим відправили в Успенській церкві 



Попрощатися із бійцем прийшов його знайомий Андрій Возняк. Чоловік 

розповів, що вчився разом із Василем. 

"Завжди спілкувалися в школі. Зустрічалися й після закінчення 

навчального закладу. Він працював на таксі. Бували випадки, що від 

односельців і грошей не брав. Такий приємний був, доброзичливий, щирий. 

Був патріотом, вірив у нашу перемогу. Дуже світлою людиною був". 
Су

Під час похорону Василя Бумби 

 

Ярослава Марисюк викладала українську мову та літературу в класі, де 

навчався Василь Бумба. 

"Пам’ятаю його добрим, виконавським, лагідним. Одним словом, дуже 

доброю дитиною ріс". 
Суспільне  Терно

Ярослава Марисюк, вчителька Василя Бумби 



Роман Полікровський говорить, теж був знайомий із загиблим бійцем. 

"Він був таким безвідмовним хлопцем, завжди, чим міг, тим допоміг. 

Мені подобалося, що він був патріотично налаштований і усвідомлював свою 

роль та участь в обороні нашої держави. Дуже важко приймати, коли йдуть 

люди, яких ти знав особисто". 

Похорон Василя Бумби у Збаражі 
 

Після панахиди труну винесли на подвір'я храму. Побратими Василя 

накрили її українським прапором. Поховали Василя Бумбу на центральному 

збаразькому кладовищі неподалік могил інших військових, які загинули у 

російсько-українській війні. 

Василеві Бумбі було 42 роки. У нього залишився 15-річний син. 

 

https://suspilne.media/224856-na-ternopilsini-poprosalisa-iz-vijskovosluzbovcem-olegom-

urcikom/  
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Архієпископ Нестор звершив чин 
похорону полеглого в боях за Україну 
воїна Василя Бумби  
 1 КВІТНЯ, 2022 

 

 

У п’ятницю, 1 квітня 2022 року, у Збаражі провели в останню путь 

земляка Василя Бумби, котрий віддав життя у боротьбі з російськими 

окупантами. Тіло воїна зустріли поблизу Збаража 31 березня, ввечері 

сусіди мали змогу з ним попрощатись у дворі будинку, що на вул. 

Грушевського. Панахиду за загиблим Героєм відправили в храмі Успіння 

Пресвятої Богородиці. 

Поминальна служба і чин похорону загиблого Героя відбулися у тому ж 

Успенському храмі у Збаражі. Богослужіння звершив архієпископ 

Тернопільський і Кременецький Нестор. Архієреєві співслужили клірики 

Збаразького благочиння. 

Провести Василя Бумбу в останню путь прийшли його рідні, друзі, 

земляки, товариші по службі. 

Василь Михайлович Бумба народився у Збаражі 21 березня 1980 року. 

Закінчив місцеве ПТУ №25 за фахом водій-тракторист. У лютому 2015 року 

був призваний по мобілізації, служив у складі 80-ї десантно-штурмової 

бригади. В березні 2016-го – звільнився із лав ЗСУ, у 2017 році. підписав 

контракт, до серпня 2019-го служив у складі 24-ї бригади. Весь час, від 2015 і 

до 2019 року, з перервою у рік, був на передовій, у зоні АТО і ООС. Має 

відзнаки учасника бойових дій та Президента України за участь в АТО. 

Коли почалася повномасштабна війна, пішов у військкомат, не чекаючи 

викликів. На місці служби потрапив під ракетний обстріл, отримав важкі 

https://cerkva.te.ua/arhiyepyskop-nestor-zvershyv-chyn-pohoronu-poleglogo-v-boyah-za-ukrayinu-voyina-vasylya-bumby/
https://cerkva.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/vasyl-bumba.jpg


поранення. Його доправили до шпиталю на Львівщині. Вночі 30 березня серце 

Василя зупинилося. 

У Героя залишилися мама і прикутий хворобою до ліжка батько, а також 

– сестра і син. 
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