
Наші серця розбиті: підрозділ добровільного загону 

роти «Тернопіль» втратив на фронті трьох військових 
 
 27 квітня 2022 
 

 

 

Наші серця розбиті: підрозділ добровільного загону роти «Тернопіль» 

втратив на фронті трьох військових. 

Про трагічну загибель відразу трьох колег у мережі Фейсбук повідомив 

начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол.  

"Сьогодні підрозділ добровільного загону роти «Тернопіль» та весь гарнізон 

поліціі Тернопільщини втратив на фронті трьох своїх побратимів. Героі не 

вмирають, наші друзі Рудий Сергій, Гогусь Тарас та Гудзь Михайло завжди 

будуть жити в наших серцях. Вони стояли за нашу свободу, герої вибрали 

вільне життя людини, відмовились від кайданів рабів. Вічна пам’ять та Слава 

Героям. Слава Україні",  - написав Олександр Богомол. 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69338-nashi-sertsia-rozbyti-pidrozdil-dobrovilnoho-zahonu-roty-

ternopil-vtratyv-na-fronti-trokh-viiskovykh 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69338-nashi-sertsia-rozbyti-pidrozdil-dobrovilnoho-zahonu-roty-ternopil-vtratyv-na-fronti-trokh-viiskovykh
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69338-nashi-sertsia-rozbyti-pidrozdil-dobrovilnoho-zahonu-roty-ternopil-vtratyv-na-fronti-trokh-viiskovykh
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/2bee7c2eda54596776e9b99881ec967f_XL.jpg


Горе у багатьох родинах: на війні убили 

трьох воїнів з Тернополя 
28.04.2022  

 

У житті були воїнами 

і зустріли геройську 

смерть на полі бою. 

Михайло Гудзь, Тарас 

Гогусь, Сергій Рудий. 

Поліція Тернопільщини 

втратила своїх Героїв. 

27 квітня на 

Луганщині під час ворожого 

артилерійського обстрілу 

загинули наші побратими: 

43-річний старший лейтенант поліції ГУДЗЬ МИХАЙЛО 

СЕРГІЙОВИЧ, інспектор - снайпер взводу №2 РПСПОП "Тернопіль" ГУНП в 

Тернопільській області. У Михайла залишилося дружина та двоє синів. 

51-річний старший сержант поліції ГОГУСЬ ТАРАС ЗЕНОВІЙОВИЧ, 

поліцейський взводу №1 РПСПОП " Тернопіль", ГУНП в Тернопільській 

області. У Тараса залишилася дружина та син. 

44-річний капітан поліції РУДИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ, інспектор-

черговий чергової частини РПСПОП "Тернопіль", ГУНП в Тернопільській 

області. Сиротою залишилася донька. 

Колектив тернопільської поліції висловлює щирі співчуття рідним та 

близьким загиблих. Ми завжди будемо  пам’ятати ваш подвиг. За ваші 

відібрані життя буде відплата від побратимів. Спочивайте з миром, а ми 

продовжимо нашу боротьбу. УКРАЇНА буде! Пам'ять про вас житиме! Слава 

ГЕРОЯМ!  СЛАВА УКРАЇНІ! 

«Слова командира роти «Тернопіль» закарбувались назавжди: «навіщо 

ми якщо не буде України». Сьогодні підрозділ добровольчого загону роти 

«Тернопіль» та весь гарнізон поліціі Тернопільщини втратив на фронті трьох 

своїх побратимів. Вони стояли за нашу свободу, герої вибрали життя вільної 

людини, відмовились від кайданів рабів»,- написав Олександр Богомол. 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1651132648-gore-u-bagatoh-rodinah-na-viyni-ubili-troh-voiniv-

z-ternopolya#  

 

 

https://www.facebook.com/OleksandrBogomol/posts/3273789609608045
https://www.tenews.org.ua/post/show/1651132648-gore-u-bagatoh-rodinah-na-viyni-ubili-troh-voiniv-z-ternopolya
https://www.tenews.org.ua/post/show/1651132648-gore-u-bagatoh-rodinah-na-viyni-ubili-troh-voiniv-z-ternopolya


Зустріли смерть на полі бою: що відомо про трьох 

тернопільських поліцейських, що загинули біля Луганська 
 

 28 квітня 2022  
 

Учора на Луганщині під час 

ворожого артилерійського обстрілу 

загинули троє правоохоронців з 

Тернопільщини – Сергій Рудий, Тарас 

Гогусь та Михайло Гудзь. 

Нагадаємо, що трагічну 

звістку повідомив начальник поліції 

області Олександр Богомол. 

Михайло Гудзь – старший лейтенант 

поліції, снайпер взводу №2 підрозділу 

добровільного загону роти "Тернопіль". Чоловіку було 43 роки, у 

нього залишилося дружина та двоє синів. 

Тарасу Гогусю був 51 рік. Він – старший сержант поліції, поліцейський 

взводу №1 РПСПОП "Тернопіль". Мав дружину та сина. 

У 44-річного капітана поліції Сергій Рудого сиротою залишилася 

донька. 

Колектив тернопільської поліції висловив співчуття рідним та близьким 

загиблих. 

"Ми завжди будемо пам’ятати ваш подвиг. За ваші відібрані життя буде 

відплата від побратимів. Спочивайте з миром, а ми продовжимо нашу 

боротьбу", – зазначили на сайті ГУНП. 

Тарас Гогусь, фото: Facebook 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69351-

shcho-vidomo-pro-trokh-politseiskykh-z-

ternopilshchyny-shcho-zahynuly-pid-

obstrilom-na-luhanshchyni 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69338-nashi-sertsia-rozbyti-pidrozdil-dobrovilnoho-zahonu-roty-ternopil-vtratyv-na-fronti-trokh-viiskovykh
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https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69351-shcho-vidomo-pro-trokh-politseiskykh-z-ternopilshchyny-shcho-zahynuly-pid-obstrilom-na-luhanshchyni
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69351-shcho-vidomo-pro-trokh-politseiskykh-z-ternopilshchyny-shcho-zahynuly-pid-obstrilom-na-luhanshchyni
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/674e88954ded70f7c68f8e1fd488d02c_XL.jpg


Сьогодні Тернопільщина прощатиметься із 

загиблими на сході країни поліцейськими 
29.04.2022 

 

 

 
 

29 квітня о 15 годині в Будинку скорботи, що на вулиці Микулинецькій 

у Тернополі, відбудеться прощання із загиблими на Луганщині 

співробітниками тернопільської поліції. 

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Тернопільській 

області. 

Нагадаємо, 27 квітня під час ворожого артилерійського обстрілу 

загинули співробітники роти патрульної служби поліції особливого 

призначення “Тернопіль” Михайло Гудзь, Тарас Гогусь та Сергій Рудий. 

 

https://nday.te.ua/sohodni-ternopilschyna-proschatymetsya-iz-zahyblymy-na-shodi-krajiny-

politsejskymy/  

 

 

 

 

 

https://nday.te.ua/sohodni-ternopilschyna-proschatymetsya-iz-zahyblymy-na-shodi-krajiny-politsejskymy/
https://nday.te.ua/sohodni-ternopilschyna-proschatymetsya-iz-zahyblymy-na-shodi-krajiny-politsejskymy/


У Тернополі попрощалися з бійцями 
роти поліції "Тернопіль" 
·29 квітня 2022 

· 

Суспільне  Тернопіль 
У Тернополі в Домі печалі попрощалися з бійцями роти поліції 

"Тернопіль" Михайлом Гудзем, Тарасом Гогусем та Сергієм Рудим. 

Чоловіки загинули під час артобстрілу на Луганщині. Про це розповів 

Суспільному начальник Нацполіції області Олександр Богомол. 

За його словами, у 43-річного старшого лейтенанта поліції Михайла 

Гудзя залишилися дружина та двоє синів. У 51-річного старшого сержанта 

поліції Тараса Гогуся – дружина та син. І в 44-річного капітана поліції Сергія 

Рудого залишилась донька. У Тернопільській громаді оголосили День жалоби. 

Сім'ям загиблих обласне управління поліції виплатить допомогу. 



 

Прощання з бійцями 

"Вчора трудові колективи поліції, які дислокуються на території області, 

провели збори. Прийняли рішення виділити окрему суму коштів із заробітної 

плати працівників на підтримку родин. Ці гроші будуть перераховані за 

тиждень, перший і другий транш – до кінця місяця. Дітям кожної сім’ї 

перерахують приблизно понад мільйон гривень", – сказав Богомол. 

Суспільне  ТернопільПід час прощання з трьома бійцями роти поліції "Тернопіль" 



Попрощатися із загиблими прийшли майже 200 правоохоронців, рідні та 

друзі. Серед них – Тарас Ковальчук. Чоловік розповів, служив із загиблими з 

2014 року. 

Суспільне  Тернопіль 

Попрощатися з бійцями прийшли рідні, друзі та майже дві сотні військовослужбовців 

"Прийшов з тими хлопцями, які загинули, в добровольчий підрозділ. 

Неодноразово їздили з ними на ротації. Вони всі були щирими патріотами, 

завжди готовими безстрашно захищати свою землю. Були дуже правильними 

за життя. Турбувалися про свій дім і сім’ю. Дуже хороші люди і дуже велика 

втрата". 

https://suspilne.media/235456-na-ternopilskih-avtozapravkah-cergi-za-palnim/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suspilne.media/235456-na-ternopilskih-avtozapravkah-cergi-za-palnim/


У Тернополі віддали шану трьом військовим, які 

загинули на Луганщині (ФОТО) 
29.04.2022 

 

 

У Будинку скорботи на вулиці Микулинецькій в Тернополі 

відбулась панахида за трьома загиблими військовими підрозділу 

добровольчого загону роти «Тернопіль». 

Тарас Гогусь, Михайло Гудзь та Сергій Рудий загинули на 

Луганщині внаслідок артилерійського обстрілу. 

Провести в останню путь Героїв прийшли сотні тернополян, 

працівники ДСНС, поліці, військові, представники влади. 

Духовенство разом з присутніми помолились за упокій душ 

загиблих. У кожного з них залишились діти та рідні. 



 

  



 

 



 



 

 

 



 

 



 

  

https://galas.te.ua/2022/04/%d1%83-

%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96-

%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%83-

%d1%82%d1%80%d1%8c%d0%be%d0%bc-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://galas.te.ua/2022/04/%d1%83-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d1%82%d1%80%d1%8c%d0%be%d0%bc-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba/
https://galas.te.ua/2022/04/%d1%83-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d1%82%d1%80%d1%8c%d0%be%d0%bc-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba/
https://galas.te.ua/2022/04/%d1%83-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d1%82%d1%80%d1%8c%d0%be%d0%bc-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba/
https://galas.te.ua/2022/04/%d1%83-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d1%82%d1%80%d1%8c%d0%be%d0%bc-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba/


У Тернополі попрощалися з трьома 

поліцейськими, які загинули на Донбасі (фото) 
 

29 квітня 2022  

 

 

 

Сьогодні жителі Тернополя провели в останню путь трьох бійців 

добровольчого загону роти «Тернопіль». 

Це 43-річний старший лейтенант поліції Гудзь Михайло Сергійович. 51-

річний старший сержант поліції Гогусь Тарас Зеновійович. 44-річний капітан 

поліції Рудий Сергій Андрійовчи. 

Після панахиди військових повезли до їхніх рідних домівок, де 

поховали. 

Щирі співчуття рідним і близьким воїнів! Вічна пам'ять Героям! 

Зазначимо, у зв’язку із загибеллю бійців підрозділу добровольчого 

загону роти "Тернопіль" 29 квітня у Тернопільській громаді оголошено Днем 

жалоби. 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69379-u-ternopilskii-hromadi-oholosyly-den-zhaloby
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69379-u-ternopilskii-hromadi-oholosyly-den-zhaloby
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/b7d4f357d3e11caa0c6e177d6bb8fcc0_XL.jpg


 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69417-u-ternopoli-poproshchalysia-z-troma-

politseiskymy-iaki-zahynuly-na-donbasi-foto  

 
 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69417-u-ternopoli-poproshchalysia-z-troma-politseiskymy-iaki-zahynuly-na-donbasi-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69417-u-ternopoli-poproshchalysia-z-troma-politseiskymy-iaki-zahynuly-na-donbasi-foto


Наші захисники мужньо боронили українську 

землю: Тернопіль прощається із трьома Героями 
30.04.2022  

 

Тернопіль прощається з воїнами підрозділу добровольчого загону 

роти «Тернопіль» Сергієм Рудим, Тарасом Гогусем та Михайлом Гудзем. 

Наші захисники мужньо боронили українську землю від московських 

окупантів. 

Співчуваємо рідним. На московських нелюдів чекає розплата. Ніколи не 

пробачимо. Вічна пам’ять і вічна слава Героям! 



 
Фото з мережі Інтернет 

  

 
Фото з мережі Інтернет 

  



 
Фото з мережі Інтернет 

  

 
Фото з мережі Інтернет 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1651313144-nashi-zahisniki-muzhno-
boronili-ukrainsku-zemlyu-ternopil-proschaetsya-iz-troma-geroyami#   

 

https://www.tenews.org.ua/post/show/1651313144-nashi-zahisniki-muzhno-boronili-ukrainsku-zemlyu-ternopil-proschaetsya-iz-troma-geroyami
https://www.tenews.org.ua/post/show/1651313144-nashi-zahisniki-muzhno-boronili-ukrainsku-zemlyu-ternopil-proschaetsya-iz-troma-geroyami


Він попросився добровольцем: у Гаях Гречинських 

прощаються з військовим - Тарасом Гогусем (фото) 
 

30 квітня 2022 
 

 

Сьогодні, 30 квітня, у селі Гаї Гречинські, що неподалік Тернополя, рідні 

та близькі прощаються з 51-річним старшим сержантом поліції - Тарасом 

Гогусем. 

Днями, Гогусь Тарас разом з побратимами - 43-річниим старшим 

лейтенантом поліції Гудзь Михайлом Сергійовичем та 44-річним капітаном 

поліції - Рудим Сергієм Андрійовичем загинули під Попасною, обороняючи 

рідний край від російських окупантів. 

Під супровід Тернопільського муніципального 

духового оркестра «Оркестра Волі», 23 священників, співробітників поліції та 

побратимів з батальйону «Тернопіль», рідних, сусідів, друзів - відбулося 

прощання з Тарасом Гогусем… 

З дружиною Галиною прожив разом 20 років, сиротою залишився син. 

За словами рідних, Тарас в зону АТО та ООС регулярно їздив, починаючи з 

2014 року, був досвідченим бійцем. 

Цього разу він міг не їхати, але сам визвався відправитися на схід у 

складі батальйону "Тернопіль". 

Смертельне поранення отримав під Попасною у полі в результаті 

артилерійського обстрілу. 

Разом з ним було ще троє побратимів, з яких вижив лише один... 

Вічна пам'ять Герою! 

Співчуття рідним та близьким... 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/c7a23670bcf2f6d2476036fff8f6a1b8_XL.jpg
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У громадах на Тернопільщині поховали 
трьох бійців роти "Тернопіль" 
·30 квітня 2022 

· 

Фото:  

Національна  поліція 
У громадах на Тернопільщині поховали трьох бійців підрозділу 

добровольчого загону роти "Тернопіль" Сергія Рудого, Тараса Гогуся та 

Михайла Гудзя. Вони загинули в Луганській області внаслідок 

артилерійського обстрілу російськими окупаційними військами, йдеться 

на сайті Нацполіції області. 

У 51-річного старшого сержанта поліції Тараса Гогуся залишилася 

дружина та син. Подружжя Романа та Оксани Дідухів дружили зі сім'єю 

загиблого майже двадцять років, розповів Суспільному Роман Дідух. 

Фото:  

Байковецька  ТГПрощання з Тарасом Гогусем 



За його словами, їхні сини разом ходили в садочок, потім до школи, 

згодом вступили у тернопільські виші. Обоє грали у волейбольній команді, яка 

не раз захищала у змаганнях честь України. До спорту сина привчив загиблий 

Тарас Гогусь. 

Фото:  

сайт  Байковецької  ТГТіло бійця односельці зустріли на колінах 

"Наш друг був вимогливим і до себе, і до інших. Мав твердий характер. 

Був принциповим у питаннях патріотизму. Коли постало питання, йти чи не 

йти на війну, довго не роздумував: "Як я потім буду дивитися в очі синові, 

коли зараз не піду боронити рідний край?". Безмежно любив свою сім'ю. До 

дружини завжди звертався "Галюсику", – каже Роман. 

Фото:  Оксана  ГогусьПід час похорону Тараса Гогуся 



Оксана Дідух говорить, що сім'я загиблого дуже мріяла про своє житло 

за містом, бо любили поратися біля землі, планували приймати у себе в саду 

друзів. Мрія збулася: перед війною справили новосілля. 

Фото:  Оксана  ГогусьПохоронна процесія 

"Тарас був майстром на всі руки. Встиг поробити ремонти у помешканні, 

облагородити подвір'я. Ми часто збиралися разом на каву чи шашлики, у нас 

були стосунки не просто дружними, а родинними. Для всіх це дуже велика 

втрата", – розповіла Оксана. 

Фото:  Оксана  ГогусьОстаннє прощання з Тарасом Гогусем 



Поховали Тараса Гогуся у Гаях Гречинських Байковецької громади. 

У 43-річного старшого лейтенанта поліції Михайла Гудзя залишилася 

дружина та двоє синів. 

Фото:  Павло  СковронськийПохорон Михайла Гудзя 

Начальник відділу зовнішніх зв'язків Великоберезовицької громади 

Павло Сковронський розповів Суспільному, що на похорон у Петриках 

зібралися понад дві сотні людей. 

Фото:  Павло  СковронськийОстання дорога Михайла Гудзя 



"Це – рідні, друзі, побратими, односельці, було також чимало 

поліцейських, оскільки боєць служив у їхніх рядах. Всі відгукувалися про 

загиблого як про мужню, національно-свідому особистість, надзвичайно 

чуйну і моральну людину. Був він люблячим чоловіком і відповідальним 

батьком, світлою був людиною". 

Фото:  Павло  СковронськийРідні, друзі та односельці прощаються із загиблим Михайлом Гудзем 
 

Михайла Гудзя поховали в Петриках Великоберезовицької громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 



У 44-річного капітана поліції Сергія Рудого сиротою залишилася донька. 

Сергій народився та виріс у Тернополі, розповіла Суспільному його родичка 

Вікторія Бабій. 

Фото:  Валерій  ІвановПохорон Сергія Рудого 

 

За її словами, всю ласку і сімейне тепло отримав від батька, який 

виховував двох дітей самостійно, бо мати померла, коли Сергію було лише 10 

років. 

Фото:  Валерій  ІвановПохоронна процесія 



"Він швидко подорослішав, бо відчував відповідальність за молодшу 

сестричку. Навчався у Тернопільській ЗОШ №20. Після школи Сергій 

навчався у дев'ятому профтехучилищі, а згодом закінчив Львівський інститут 

внутрішніх справ. Працював у Тернопільському МВС у карному розшуку. 

Одружився у Токах, де виховав та поставив на ноги чудову доньку Настуню. 

За вислугою років вийшов на пенсію. Проте, не зміг залишатись осторонь, 

коли на нашу країну звалилась російська чума", – говорить Вікторія. 

Фото:  Валерій  ІвановПрощання на подвір'ї загиблого 

Загиблий вступив до лав підрозділу добровольчого батальйону 

"Тернопіль". Служив у гарячих точках Луганської області. За 10 років 

сумлінної служби отримав високі та почесні нагороди, відзнаки та медалі, 

йому було присвоєно звання капітана поліції, повідомила Вікторія Бабій. 

Фото:  Валерій  ІваноПід час похорону Сергія Рудого 



"Доброзичливий, щирий, мужній, він був прикладом для багатьох колег 

по службі. Побратими стали йому кращими друзями, адже багато було 

пережито разом. 27 квітня під час виконання бойового завдання на Луганщині 

його життя обірвалось...Ворожий артилерійський снаряд влучив на позицію, 

де був Сергій. Страшна та несправедлива смерть забрала в України її кращого 

воїна, а в сім'ї – дорогого сина, брата, люблячого батька, зятя, свата, дядька, 

хрещеного, односельчанина та найкращу людину для усіх, хто його знав. Він 

завжди вмів підтримати і підбадьорити. " Все буде добре", – говорив рідним, 

коли щодня з ними спілкувався", – розповіла родичка. 

Фото:  Валерій  Іванов 

Остання дорога бійця 

https://suspilne.media/235456-na-ternopilskih-avtozapravkah-cergi-za-palnim/  
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В останню путь провели військового взводу "Тернопіль", 

жителя села Петриків - Михайла Гудзя (фото) 
 

30 квітня 2022 
 

 

В останню путь провели військового взводу "Тернопіль", жителя села 

Петриків - Михайла Гудзя. 

Сьогодні, 30 квітня, в останню дорогу провели мужнього захисника 

підрозділу добровольчого загону роти «Тернопіль», жителя села Петриків - 

Михайла Гудзя. 

Життя 43-річного Героя обірвалося внаслідок артилерійського обстрілу 

на Луганщині у запеклому бою з російськими окупантами. 

Віддати останню шану нашому земляку зібралися рідні та близькі, 

односельчани, колеги-правоохоронці, військовослужбовці, голова громади та 

представники селищної ради, духовенства, громадськості. 

Гудзь Михайло Сергійович був старшим лейтенантом поліції, 

інспектором – снайпером взводу №2 РПСПОП «Тернопіль» Головного 

управління Національної поліції в Тернопільській області. 

Про нього відгукуються як про мужню, щиру, чуйну, патріотичну та 

справедливу людину. Він був люблячим чоловіком та прекрасним батьком. 

У Героя залишились дружина та двоє синів. 

Похоронили Михайла Гудзя у рідних Петриках Великоберезовицької 

громади.  
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