У Тернополі попрощались із 54-річним
добровольцем "Майстром": він загинув у
боях на Київщині
20 березня 2022

Вадим Гайдін віддав життя у боротьбі за Україну / Колаж 24 каналу

Боєць Добровольчого Українського Корпусу Вадим Гайдін віддав своє
життя, обороняючи від наступу окупантів столицю. Військовий героїчно
загинув 18 березня, отримавши осколкові поранення.
Вадим Гайдін на позивний "Майстер" у складі розвідгрупи шукав
російських диверсантів та коригувальників. Під час операції він разом із
побратимами потрапив під ворожий обстріл.
Троє інших бійців отримали легкі
осколкові поранення і контузії. "Майстер", на
жаль, загинув, повідомили в "Правому
секторі".
Відомо, що Вадим Гайдін родом із
Запоріжжя.
Але
із
початком
повномасштабного вторгнення Росії він перевіз дружину до Тернополя. Звідтіля
– вирушив на війну. Раніше доброволець уже мав бойовий досвід: у 2014 – 2015
роках він командував відділенням батальйону "Донбас".
"Майстер" загинув у боях за свободу України в 54-річному віці. Вічна
пам'ять відважному захисникові!

https://24tv.ua/ternopoli-poproshhalis-iz-vadimom-gaydinim-dobrovolets-zaginuv_n1913168

ІЗ ПОЛЕГЛИМ ВОЇНОМ ВАДИМОМ ГАЙДІНИМ
ПРОЩАЮТЬСЯ СЬОГОДНІ В ТЕРНОПОЛІ
20 Березня 2022

Загинув у боротьбі з навалою
рашистів.
Із
захисником
Вадимом Гайдіним “Майстром”,
який
воював
у
складі
добровольчого
українського
корпусу
“Правий
сектор”,
прощаються
сьогодні
у
тернопільській катедрі.
Життя військового обірвалося від
численних осколкових поранень
під час проведення операції
розвідки по пошуку ворожих ДРГ і
корегувальників.
Про
це
повідомили у “Правому секторі”
Тернопільщини.
“Троє бійців розвідгрупи отримали
легкі осколкові поранення і
контузії. Друг “Майстер” йшов в
головному розвіддозорі групи.
“Майстер” командував відділенням батальйону Донбас в 2014-2015 роках. З
початком повномаштабної інтервенції росії з доблестю і честю виконував бойові
завдання в складі Другої роти Другого Окремого Батальйону ДУК.
Друже, Господь прийняв тебе в свої обійми! Помолімося за Воїна Вадима
Гайдіна”, – йдеться у повідомленні.
Царство Небесне нашому Герою!

https://t1news.tv/iz-poleglym-voyinom-vadymom-gajdinym-proshhayutsya-sogodni-v-ternopoli/

У Тернополі прощаються із загиблим
добровольцем Вадимом Гайдіним
·20 березня 2022
·

Правий
Сектор / Тернопільщина

Із бійцем Добровольчого Українського Корпусу Вадимом Гайдіним
попрощалися у Тернополі. Чоловік був родом із Запоріжжя, а проживав у
Києві. Про це розповіла його жінка, Наталія Полива.
За її словами, Вадиму було 54 роки. З початком повномасштабного
вторгнення російських військ він привіз дружину до Тернополя і звідси вирушив
на війну.

то:Діана
Ярошенко/Суспільне
О 16-й біля Архикатедрального собору в центрі міста почали збиратися
люди. Сюди привезли тіло добровольця Вадима Гайдіна, що мав позивний
"Майстер". Чому його так називали розповів його син – Герман Гайдін.

"Коли в 2014-му році він пішов на фронт, то я робив там в кімнаті ремонт
і я не знав, як його робити. А в батька позивний "Майстер" саме тому, що він
майстер на всі руки, він вміє гарно будувати. Він, будучи там, на базі в Петрівцях,
все одно давав якій поради. Тобто, це людина, яка завжди знаходила час. Не
важливо, де він був. Він завжди знаходив час, щоб написати, подзвонити,
попіклуватись", – каже син

то:Діана
Ярошенко/
Жінка Вадима Наталія Полива розповіла, чому вирішили поховати
добровольця у Тернополі:
"Вадим дуже полюбив західну Україну, бо він коли зі мною познайомився,
почав їздити якраз на Львів, на Тернопіль. Йому сподобався вільний дух цих
людей".

ото:Діана Ярошенко/Суспільне

Попрощатися з бійцем в Архикатедральний Собор Непорочного Зачаття
Пресвятої Богородиці прийшли і його побратими, і рідні, і тернополяни.
Поховали Вадима Гайдіна на Микулинецькому кладовищі. Його побратим із
псевдо "Бальзам" розповів, Вадим загинув 18-го березня на Київщині:
"У нього були всі найкращі якості, які міг мати воїн. Нам шкода, що так
сталося, що при виконанні бойового завдання в моїй розвідувальній групі він був
перший. Він підірвався і ми його втратили. Ми будемо його пам’ятати".

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне

ото:Діана Ярошенко/Суспільне
https://suspilne.media/219561-u-ternopoli-dla-pereselenciv-provodat-majster-klasi-z-visivki/

У Тернополі попрощалися з бійцем ДУК
БЕР 21, 2022

У Тернополі попрощалися з бійцем Добровольчого Українського Корпусу
Вадимом Гайдіним. Військовий героїчно загинув 18 березня, отримавши
осколкові поранення.
Вадим Гайдін на позивний “Майстер” у складі розвідгрупи шукав
російських диверсантів та коригувальників. Під час операції він разом із
побратимами потрапив під ворожий обстріл.
Боєць родом із Запоріжжя. Але із початком повномасштабного вторгнення
Росії він перевіз дружину до Тернополя. Звідси вирушив на війну.
Слава Герою!
Світла пам’ять захиснику!
https://lypa.com.ua/2022/03/%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f%d0%b7-%d0%b1%d1%96%d0%b9%d1%86%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d1%83%d0%ba

У Тернополі попрощалися з добровольцем (фото)
21 березня 2022

В ході проведення операції розвідки по пошуку ворожих ДРГ і
корегувальників, від численних осколкових поранень загинув боєць ДУК
«Правого сектора» Тернопільщини Вадим Гайдін(друг "Майстер). В останню
путь тернополяни провели бійця вчора, 20 березня.
Прощальна царемонія відбувалась в Архикатедральному Соборі НЗПБ.
"Наш народ бореться з ворогом, який прийшов на нашу землю, який прийшов до
нашої домівки, яка називається Україна і нищить наш народ. Тих вісім років ми
боролися як вірні сини і дочки свого народу. А тепер, після 24 лютого, то ще
більше ми усвідомили, що означає захищати рідну землю, любити Україну,
любити свій народ. Дорогі серед українського народу такі сини і дочки, серед
яких один друг Майстер", - сказав під час прощання з добровольцем Владика
Теодор
Про життєвий шлях свого батька написав син Вадима Гадіна:
«Він народився в козацькому місті що стоїть на порогах Дніпра. То є місто
де люди постійно заклопотані буденними справами, місто Запоріжжя.
Хоч в дитинстві він і був «гарячою головою», але завжди мав хист до
будівництва, творчості та колекціонування. Вадим міг сам побудувати цілий
будинок, та будучи невеликим чоловіком, підняти цілу гору. Він був
перфекціоністом в усьому, в кожній справі за яку брався. Якщо стіна - то

рівнесенька, якщо інструмент - то якісний, якщо син - то той, яким буде
пишатись. Тому і «Майстром» він звався.
Вадим віддавав себе повністю: для батьків, для сім‘ї, для друзів, для всіх
кого любив. Інакше він не міг.
Він не мріяв про гроші, він радів та насолоджувався простим речам:
запашній каві зранку, тихому вечору за комп‘ютером, походу в кіно із сином. Він
був тією людиною, з якою хотілось спілкуватись до самої ночі, забуваючи про
час та власні плани.
Військова справа відіграла окрему роль в його житті. Це була його стихія.
Там йому було спокійно та добре… Будучи в лісі, або посеред поля разом зі
своїми побратимами, він розквітав.
Вперше він пішов боронити Україну в 2014 році. Незважаючи на
поранення, він не зміг стояти осторонь під час російської агресії, яка підло
почалась холодного ранку, який ніхто з нас не забуде. Вадим завжди був готовий
взяти зброю заради всіх кого любив та битися за справедливість.
Ми пам‘ятаємо, що він любив подорожувати і хотів побачити весь світ. Ми
віримо що він в світлому місці та ще буде всміхатись до нас, коли буде палати
Кремль та вся Червона Площа».
Вадим Гайдін (20 серпня 1968 — 18 березня 2022) похований на
Микулинецькому кладовищі на Алеї Героїв.
«Для нас було за честь мати такого побратима. Дякуємо за твій подвиг! Вічна
слава другу Майстру! Ми помстимося! Слава Україні та її Героям!», - йдеться у
дописі спільноти «Правий Сектор / Тернопільщина».

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68068-u-ternopoli-poproshchalysia-z-dobrovoltsem

