
У Запорізькій області загинув розвідник з Тернополя 
 

31 травня 2022  
 

 

 

У Запорізькій області загинув розвідник з Тернополя. 

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. 

"В боях в Запорізькій області захищаючи Україну загинув старший 

розвiдник вiддiлення оптичноï розвідки Мельник Ігор Васильович. Дякуємо 

Герою за мужність! Вічна пам’ять!", - написав Сергій Надал.  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70506-u-zaporizkii-oblasti-zahynuv-rozvidnyk-z-ternopolia 
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У війні з росією, під Запоріжжям, загинув 
військовий з Тернополя 
 

2 Червня 2022р.  

 

Вчергове до Тернополя прийшла страшна звістка про смерть 

земляка. Старший розвiдник вiддiлення оптичноï розвідки Ігор 

Васильович Мельник загинув в бою під Запоріжжям.  
 

 

«Героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність та 

незалежність України» – похоронка лаконічно повідомила про загибель 

земляка-захисника у бою. 

https://www.gazeta1.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG-2493.jpg


Ігор Васильович Мельник родом з Тернополя – тут живе його 

родина. Ще до війни чоловік займався підприємницькою діяльністю, мав 

власну фірму. Був одружений і виховував двох донечок. Коли окупанти 

напали на Україну він одним із перших записався до лав добровольців. Не 

зміг відсиджуватися вдома. Старший розвідник Ігор Мельник у березні 

зустрів свою 47-му весну вже на полі бою. Хіба могли подумати мама, 

дружина, донечки та близькі – про чорну звістку, що надійде їм в останні 

дні травня? 

Відомо, що Ігор Мельник зарекомендував себе виключно з 

позитивної сторони. Функціональні обов’язки виконував зразково, 

користувався авторитетом серед колег. Був прикладом зразкового 

виконання військового обов’язку. Був добре підготовленим, мав добрий 

рівень мотивації до військової служби та професійного 

самовдосконалення. Завжди був чуйним та ввічливий до оточуючих. 

Проявив виключну мужність та героїзм, стійкість та рішучість. До 

останнього залишився вірним Військовій Присязі та українському народу.  

– Біль розриває душу… Це велика втрата для рідних, для всіх нас, 

хто пам’ятає Ігоря. Він був справжнім патріотом Батьківщини. Він 

боронив країну та її громадян. Бився за свободу та територіальну 

цілісність України. Він Герой, який віддав своє життя за кожного із нас , 

– розповідає знайома Ігоря Мельника, пані Олена. 

До слова, панахида відбудеться сьогодні (2 червня) о 18.00 в Домі 

печалі на вулиці Микулинецькій. Похорон – завтра (3 червня) о 14.00 на 

Микулинецькому кладовищі (Алея Героїв). 

Смерть окупантам і Слава Героям України! 

Колектив газети «Номер Один» висловлює щирі співчуття близьким 

захисника: матері, брату, дружині, діткам. Стоїмо поруч із Вами в біді, 

схиляємо голови в скорботі. 

Довідково 

Ігор Васильович Мельник народився 14.03.1975 року у Тернополі. 

Займався підприємницькою діяльністю. На фронт пішов добровольцем. 

Без батька залишилось дві донечки, вдовою залишилася молода дружина.  

https://www.gazeta1.com/statti/u-vijni-z-rosiyeyu-pid-zaporizhzhyam-zagynuv-vijskovyj-z-ternopolya/ 

 

https://www.gazeta1.com/statti/u-vijni-z-rosiyeyu-pid-zaporizhzhyam-zagynuv-vijskovyj-z-ternopolya/


Тернопіль у жалобі: містяни 
попрощалися з розвідником 
Ігорем Мельником (Фото) 
 

 03.06.2022 
  

 

 
Прощання з Ігорем Мельником // Фото: Файне місто 

 

Сьогодні, 3 червня, в Тернополі провели в останню путь захисника 

Ігоря Мельника. Відважний боєць загинув, захищаючи Україну. Про це 

повідомляє “Файне місто”. 

Військовий родом з Тернополя, наразі тут живе його родина. До війни 

чоловік мав власну фірму. Коли росіяни 24 лютого напали на Україну, він 

одним із перших записався до лав добровольців. 

Ігор був старшим розвідником відділення оптичної розвідки. Військовий 

до останнього подиху захищав Україну від російських окупантів. Його життя 

обірвалося у боях в Запорізькій області. 3 червня його поховали на 

Микулинецькому кладовищі. 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття дружині, двом донькам, 

всім рідним і близьким Ігоря. Розділяємо біль і скорботу разом з вами! Вічна 

слава і пам’ять відважному військовому! 

https://fainemisto.tv/news/41012-ternopil-u-zhalobi-mistyany-poproshhalysya-z-rozvidnykom-igorem-melnykom-foto-video
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У Тернополі попрощалися зі старшим 

розвідником Ігорем Мельником 
 

05.06.2022  

 

Ігор Васильович Мельник з Тернополя до війни займався 

підприємницькою діяльністю, мав власну фірму. Та коли почалася війна, 

одним із перших записався добровольцем і пішов захищати Україну та нас з 

вами. 14 березня Ігор зустрів на фронті свій сорок сьомий день народження. А 

31 травня мужнього воїна не стало. 

 



 «В боях у Запорізькій області, захищаючи Україну, загинув  старший 

розвідник відділення оптичної розвідки Мельник Ігор. Дякуємо Герою за 

мужність! Вічна пам’ять!» – повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міський 

голова Тернополя Сергій Надал. 

Поховали захисника України на Алеї Героїв на Микулинецькому кладовищі. 

Без турботливого татка сиротами залишилися дві донечки, без люблячого 

чоловіка – дружина, у вічній тузі – мама…  

 

Друзі відгукуються про Ігоря як відповідальну, цілеспрямовану, щиру 

людину. Кажуть, ніколи не відмовляв нікому у допомозі. Мабуть, там, у 

Небесному Царстві теж потрібні добрі і щирі люди.   

Вічна пам’ять Герою!   

https://nday.te.ua/u-ternopoli-poproschalysya-zi-starshym-rozvidnykom-ihorem-melnykom/ 

 

https://nday.te.ua/u-ternopoli-poproschalysya-zi-starshym-rozvidnykom-ihorem-melnykom/

