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Володимир Васильович Мордас загинув у боях з російськими 

окупантами поблизу с. Ниркове Попаснянського району на Луганщині. Батько 

двох дітей, люблячий чоловік, він був справжнім воїном і патріотом, який 

понад усе любив Україну, тому й, не вагаючись, пішов захищати рідну землю.  



 

Володимиру було лише 40 років. Він був відповідальним, чесним і 

життєрадісним, нікому не відмовляв у допомозі, – кажуть друзі. Тепер рідним 

залишиться тільки пам’ять про дорогу людину, а ще його щира, добра 

усмішка.  



Тіло загиблого Героя земляки зустріли «живим коридором» на колінах і 

сльозами на очах при в’їзді до Кременця і до майдану Борцям за волю України, 

де відбулась панахида.  

 

 



  «24 травня Кременецька громада втратила свого земляка, вірного 

солдата України, старшого солдата, водія 2 десантно-штурмового відділення 1 

десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмового роти МОРДАС 

Володимира Васильовича 29.10.1981 р.н., який загинув у бою за нашу 

Батьківщину, виконуючи бойове завдання за призначенням із забезпеченням 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, поблизу 

населеного пункту Ниркове Попаснянського району Луганської області. Щиро 

співчуваємо рідним і розділяємо ваш біль», — йдеться на сторінці у фейсбуці 

Кременецької громади. 

«З глибоким сумом сприйняв колектив ДП ”Кременецький лісгосп” 

звістку про смерть захисника України Володимира Мордаса. В нашому 

колективі він пропрацював 5 років водієм із вивезення лісу. Працьовитий, 

чесний, сумлінний та відповідальний. Невимушена щира усмішка, погляд, 

який завжди випромінював доброзичливість, оптимізм, впевненість… 

Співчуваємо нашому колезі Тарасу Васильовичу як брату. Вічна пам’ять та 

слава Герою! Глибокі співчуття рідним і близьким!», – повідомили у ДП 

«Кременецький лісгосп». 

Проведуть Володимира Мордаса в останню дорогу 29 травня по обіді. 

Заупокійна літургія пройде у храмі Святого Володимира на Перелісках.    



 
Вічна пам’ять і безмежна слава Герою, який у боротьбі з російськими 

окупантами віддав за Україну, за нас з вами найдорожче – своє життя…. 

https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-proschayutsya-iz-zahysnykom-ukrajiny-volodymyrom-mordasom/ 

 

 

https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-proschayutsya-iz-zahysnykom-ukrajiny-volodymyrom-mordasom/


Сьогодні Кременеччина зустрічатиме тіло 

загиблого Героя Володимира Мордаса 
 

28 травня 2022  

 

 

Сьогодні, 28 травня о 13.00 Кременеччина зустрічатиме тіло загиблого 

Героя Володимира Мордаса. 

"Просимо віддати останню шану бійцю та зустріти його "живим 

коридором" з квітами та запаленими свічками у м. Кременці від цукрового 

заводу: до площі Борцям за волю України, де відбудеться поминальна 

панахида", - пишуть у Кременецькій РДА.  

Зустрічатимуть тіло загиблого Героя о 13:00 годині в Почаєві, тоді траурний 

кортеж приїде в Кременець, на Майдан Волі і орієнтовно о 13.30 відбудеться 

панахида.  

Чин похорону відбудеться у селі Підлісці 30 травня о 13.00. (дім, церква св. 

Володимира с. Підлісці). 

Він загинув у бою за нашу Батьківщину, поблизу населеного пункту с. 

Ниркове Попаснянського р-ну Луганської області. 

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям. 

Вічна пам’ять, шана і слава полеглому Герою! 

  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70395-sohodni-kremenechchyna-zustrichatyme-tilo-zahybloho-

heroia-volodymyra-mordasa  
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Сьогодні Тернопільщина прощається із 
Володимиром Мордасом. Військовому було 40 
років 
  

29 Травня 2022.  
 

Прo це пoвідoмляють в oбласній військoвій адміністрації, пише За 

Збручем. 

За свoбoду України Вoлoдимир бoрoвся дo oстанньoгo пoдиху. Загинув, 

викoнуючи бoйoве завдання пoблизу населенoгo пункту Ниркoве 

Пoпаснянськoгo райoну Луганськoї oбласті. 

Як пише видання Наш день, у Вoлoдимира залишилася дружина і двoє 

дітей. Він був справжнім вoїнoм і патріoтoм, який пoнад усе любив Україну, 

тoму й, не вагаючись, пішoв захищати рідну землю. 

Вoлoдимиру булo лише 40 рoків. Він був відпoвідальним, чесним і 

життєрадісним, нікoму не відмoвляв у дoпoмoзі, – кажуть друзі. Тепер рідним 

залишиться тільки пам’ять прo дoрoгу людину, а ще йoгo щира, дoбра 

усмішка. 

Тілo загиблoгo Герoя земляки зустріли «живим кoридoрoм» на кoлінах і 

сльoзами на oчах при в’їзді дo Кременця і дo майдану Бoрцям за вoлю України, 

де відбулась панахида. 

 

 

https://www.facebook.com/oda.te.gov.ua/posts/387676340072081
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https://ternopillive.com.ua/sogodni-ternopilshhyna-proshhayetsya-iz-volodymyrom-mordasom-

vijskovomu-bulo-40-rokiv/#  

https://ternopillive.com.ua/sogodni-ternopilshhyna-proshhayetsya-iz-volodymyrom-mordasom-vijskovomu-bulo-40-rokiv/
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Загинув, стримуючи російські війська. Кременець 

попрощався з Володимиром Мордасом (фото) 
 

30 травня 2022 

 

 

У неділю, 29 травня, на Кременеччині поховали Володимира Мордаса. 

Провести в останню путь старшого солдата, водія 2-гої десантно-штурмової 

роти, прийшли сотні мешканців краю. 

40-річний військовий загинув напередодні поблизу села Ниркове 

Попаснянського р-ну Луганської області під час виконання бойового завдання, 

забезпечуючи оборону та стримування збройної агресії рф. 

«Провели на місце вічного спочинку. А військовий трикратний залп підняв у 

вись пам’ять про його відвагу, мужність та любов до України. Висловлюємо 

щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя», – зазначили 

в Кременецькій адміністрації. 

Вічна пам'ять захиснику. 

  

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/543d1e908bac620f21a5843ce2883925_XL.jpg


 

 



 

 



 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70453-zahynuv-strymuiuchy-rosiiski-viiska-kremenets-

poproshchavsia-z-volodymyrom-mordasom-foto  
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