
У Мукачеві попрощаються з загиблим на 
війні Героєм Володимиром Лазуком (ФОТО) 

 

01.06.2022  

Похорон полковника Лазука Володимира Зіновійовича, який 

служив у 101-ій окремій бригаді тероборони Закарпаття відбудеться у 

суботу, 4 червня. 

Про це повідомила у своєму телеграм каналі Мукачівська міська рада з 

посиланням на канал Тероборони. 

Прощання буде проходити в Мукачеві біля під'їзду о 12:00 по вулиці 

Молодіжна 19. Служба за упокій почнеться о 13:00 годині у Храмі Успіння 

Пресвятої Богородиці за адресою вул. Ярослава Мудрого 42а. 

"Він був чудовим батьком та чоловіком, неймовірним дідом та другом! 

Він полковник та людина з великої букви!Він поліг за наші життя та за наше 

майбутнє! Вічна пам'ять та царство небесне захиснику України!", - йдеться у 

повідомленні. 

 

https://www.mukachevo.net/ua/news/view/3604196 
 

https://www.mukachevo.net/ua/news/view/3604196


На фронті загинув полковник з Тернопільщини 

- Володимир Лазука 
 

 02 червня 2022  
 

 

На фронті загинув полковник з Тернопільщини - Володимир Лазука. 

У суботу, 4 червня відбудеться похорон полковника Лазука Володимира 

Зіновійовича. 

Прощання буде у місті Мукачево біля під'їзду о 12:00 за адресою Молодіжна 

19, служба за упокій буде о 13:00 в Храмі Успіння Пресвятої Богородиці за 

адресою вулиця Ярослава Мудрого 42а. 

Він був чудовим батьком та чоловіком, неймовірним дідом та другом. 

Володимир Лазука був родом з села Посухів, що на Бережанщині.  

"Це мій тато!Він полковник!Від самого початку він оберігав нас від 
війни!Нажаль,вчора він героїчно загинув...Війна забирає найкращих... 

Мій дорогий тату,мій оберіг і моє серце.Я незнаю як тепер буду без 

тебе...Таких як ти дуже мало людей!Ти був справжнім героєм!Ти назавжди 
залишишся взірцем для мене!Я люблю тебе,тату", - написала дочка Наталя.  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70568-na-fronti-zahynuv-polkovnyk-z-ternopilshchyny-volodymyr-

lazuka  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70568-na-fronti-zahynuv-polkovnyk-z-ternopilshchyny-volodymyr-lazuka
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70568-na-fronti-zahynuv-polkovnyk-z-ternopilshchyny-volodymyr-lazuka
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/ff6f00f1071b8a215322531969572179_XL.jpg


2 червня 2022 

"Ти був справжнім Героєм... Я люблю тебе, 
тату": на війні загинув полковник з 
Тернопільщини Володимир Лазука (ФОТО) 

 
 

Скорботна звістка приголомшила Тернопільщину: на війні проти 

російських окупантів загинув полковник Володимир Лазука, уродженець села 
Посухів, що на Бережанщині. 

Поховають загиблого Героя 4 червня у місті Мукачево. 

Про трагедію повідомила на своїй сторінці у мережі Фейсбук його донька 

Наталія Володимирівна. 

"Це мій тато! Він полковник! Від самого початку він оберігав нас від війни!На 

жаль, вчора він героїчно загинув... 

Війна забирає найкращих... Мій дорогий тату,мій оберіг і моє серце. Я не знаю, 

як тепер буду без тебе... 

 

Таких як ти дуже мало людей! Ти був справжнім героєм! Ти назавжди 

залишишся взірцем для мене! Я люблю тебе, тату",- ідеться у повідомленні. 

 

https://www.0352.ua/news/3400384/ti-buv-spravznim-geroem-a-lublu-tebe-tatu-na-vijni-zaginuv-

polkovnik-z-ternopilsini-volodimir-lazuka-foto  

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=187000966989519&id=100070388505222
https://www.0352.ua/news/3400384/ti-buv-spravznim-geroem-a-lublu-tebe-tatu-na-vijni-zaginuv-polkovnik-z-ternopilsini-volodimir-lazuka-foto
https://www.0352.ua/news/3400384/ti-buv-spravznim-geroem-a-lublu-tebe-tatu-na-vijni-zaginuv-polkovnik-z-ternopilsini-volodimir-lazuka-foto


«Він був чудовим батьком та чоловіком, 
неймовірним дідом та другом», – на фронті 
загинув Володимир Лазука з Тернопільщини 
 3 Червня 2022 

 

 
На фрoнті загинув пoлкoвник з Тернoпільщини – Вoлoдимир Лазука. 

Бійця пoхoвають у субoту, 4 червня. Прoщання відбудеться у 

Мукачевoму, де він прoживав. Рoдoм Герoй із села Пoсухів, щo на 

Тернoпільщині. 

Вoлoдимир Лазука був чудoвим батькoм та чoлoвікoм, неймoвірним 

дідoм та другoм. 

“Це мій татo! Він пoлкoвник! Від самoгo пoчатку він oберігав нас від 

війни! На жаль, вчoра він герoїчнo загинув… Війна забирає найкращих… 

Мій дoрoгий тату, мій oберіг і мoє серце. Я не знаю як тепер буду без 

тебе… Таких як ти дуже малo людей! Ти був справжнім герoєм! Ти назавжди 

залишишся взірцем для мене! Я люблю тебе, тату”, – написала у сoцмережі 

дoнька захисника Наталя. 

Вічна пам’ять Герoю! 

https://ternopillive.com.ua/vin-buv-chudovym-batkom-ta-cholovikom-nejmovirnym-didom-ta-drugom-

na-fronti-zagynuv-volodymyr-lazuka-z-ternopilshhyny/#  

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=187000966989519&id=100070388505222
https://ternopillive.com.ua/vin-buv-chudovym-batkom-ta-cholovikom-nejmovirnym-didom-ta-drugom-na-fronti-zagynuv-volodymyr-lazuka-z-ternopilshhyny/
https://ternopillive.com.ua/vin-buv-chudovym-batkom-ta-cholovikom-nejmovirnym-didom-ta-drugom-na-fronti-zagynuv-volodymyr-lazuka-z-ternopilshhyny/


У Мукачеві попрощалися із полеглим 
воїном полковником Володимиром 
Лазуком 
·4 червня 2022 

· 

 
Мукачівська міська рада 
 

У Мукачеві 4 червня попрощалися із полеглим воїном полковником 

Володимиром Лазуком. Про це повідомили на сторінці Мукачівської 

міської ради у Facebook. 

Володимир Лазук служив у 101-й окремій бригаді тероборони 

Закарпаття. 

https://www.facebook.com/mukachevo.rada/posts/pfbid023jkMja2xRosfFswQjSmpBuvP4dXeuz5QrFa5UhG5dKovtMJDmrUjdqi8X7Ycs6s1l


 
Мукачівська міська рада 

"До Храму Успіння Пресвятої Богородиці сотні людей прийшли віддати 

шану та попрощатися з військовим. Він був чудовим батьком та чоловіком, 

неймовірним дідом та другом. Він полковник та людина з великої літери", — 

йдеться в повідомленні. 

 
Мукачівська міська рада 

Володимир Лазук загинув, захищаючи Батьківщину та всіх українців від 

ворога. 



 
Мукачівська міська рада 
 

https://suspilne.media/246699-u-mukacevi-poprosalisa-iz-poleglim-voinom-polkovnikom-volodimirom-

lazukom/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suspilne.media/246699-u-mukacevi-poprosalisa-iz-poleglim-voinom-polkovnikom-volodimirom-lazukom/
https://suspilne.media/246699-u-mukacevi-poprosalisa-iz-poleglim-voinom-polkovnikom-volodimirom-lazukom/


У Мукачеві провели в останню путь полеглого у 

війні Володимира Лазука (ФОТО) 
 

04 червня 2022р. 
Полковник Володимир Лазук служив у 101 окремій бригаді 
тероборони Закарпаття. 

 

 

Сьогодні до Храму Успіння Пресвятої Богородиці сотні людей прийшли 

віддати шану та попрощатися з військовим.  

Володимир Лазук загинув, захищаючи Батьківщину та всіх українців від 

ворога. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

https://zakarpattya.net.ua/News/220887-U-Mukachevi-provely-v-ostanniu-put-polehloho-u-viini-

Volodymyra-Lazuka-FOTO  

 

 

https://zakarpattya.net.ua/News/220887-U-Mukachevi-provely-v-ostanniu-put-polehloho-u-viini-Volodymyra-Lazuka-FOTO
https://zakarpattya.net.ua/News/220887-U-Mukachevi-provely-v-ostanniu-put-polehloho-u-viini-Volodymyra-Lazuka-FOTO

