
На Донеччині в контактному бою з 
рашистами загинув сержант з Чорткова 
 

29 Травня 2022р.  

 

 

 

27 травня біля села Новолуганське Донецької області загинуло 

чотири українських герої, один з яких наш житель міста Чортків, 

сержант ЗСУ Андрій Ігорович Гладій. Про сумну новину повідомив 

міський голова Володимир Шматько. 

Як повідомив очільник Чорткова, Андрій Ігорович загинув зі зброєю 

в руках в контактному бою з рашистами (орками).  

Вічна пам’ять і Царство Небесне героям України! 
 

https://www.gazeta1.com/statti/na-donechchyni-v-kontaktnomu-boyu-z-rashystamy-zagynuv-serzhant-

z-chortkova/  
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Чортків зустрів тіло загиблого воїна 
Андрія Гладія, котрий вісім років 
захищав Україну від рашистів 

 
02 червня 2022 

Минулої неділі наше місто над Серетом облетіла трагічна звістка: 27 

травня поблизу населеного пункту Новолуганське, що на Донеччині, у 

важких боях за Україну внаслідок артилерійського обстрілу опорного 

пункту та штурмових дій військових російської федерації загинули 

четверо воїнів, серед яких – і сержант ЗСУ ГЛАДІЙ Андрій з Чорткова. 

Довгою виявилася остання дорога додому для 47-річного нашого 

краянина, котрий ще далекого 2014-го пішов боронити Україну від рашистів. 

Виходячи з оточення біля Дебальцевого, отримав важку форму контузії. 

Багато років лікувався у шпиталях, дошкуляли нестерпні головні болі... За 

станом здоров`я мобілізаційна хвиля могла його й обминути, однак Андрій 

Гладій вчинив як справжній патріот і мужній воїн: другого чи третього дня, 

щойно почалося відкрите вторгнення російського загарбника, зібрав необхідні 

речі і пішов у військкомат… 



Автор: Любомир Габруський 

Погоже небо вмить вкрилося хмарами, коли труну з тілом загиблого 

побратими по зброї внесли на подвір`я храму Верховних Апостолів Петра і 

Павла. Сьогодні, у день Вознесіння Господнього, сотні містян прийшли 

зустріти Героя-захисника. Багато хто знав його особисто, адже Андрій - 

перший загиблий воїн з Чорткова з часу широкомасштабного вторгнення 

окупаційних військ російської федерації 24 лютого цього року. Він тут виріс, 

ходив до школи, тут застала його війна… 

 



 

 
ий 

І знову злинуло тужливе «Плине кача» - давня лемківська пісня, якою з 

часів Майдану проводжають в останню путь загиблих Героїв України. У 

глибокій печалі схилилися над труною згорьовані старенькі батьки. Не можуть 

стримати сліз рідні, друзі, знайомі. 

 

Восьмеро священників різних конфесій відслужили заупокійний 

молебень за загиблим Героєм новітньої України. 



 

Сьогодні, о 19-й годині, у рідному домі покійного по вулиці Галицькій, 18 міста 

Чорткова буде відправлено заупокійну панахиду. Похорон відбудеться завтра, 

3 червня, о 12-й годині, за цією ж адресою. 

 

https://chortkiv.city/articles/216307/chortkiv-zustriv-tilo-zagiblogo-voina-andriya-gladiya-kotrij-visim-

rokiv-zahischav-ukrainu-vid-rashistiv  
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Боронив Україну ще з 2014-го: на Тернопільщині 

попрощалися із сержантом Андрієм Гладієм 
 

 03.06.2022 

 

 

 

Андрій Гладій з Чорткова воював за Україну у гарячих точках ще з 2014-

року.  Коли росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, теж не  зміг 

сидіти вдома, одразу пішов у військкомат, хоча за станом здоров’я міг 

уникнути мобілізації. Йому було 47 років. Загинув Андрій у боях з 

російськими окупантами поблизу населеного пункту Новолуганське, що на 

Донеччині. Залишилися без люблячого сина старенькі батьки, без чоловіка – 

дружина, без тата – донька. 



 

  

«У п’ятницю, 27 травня, у важких боях за Україну поблизу населеного 

пункту Новолуганське, що на Донеччині, загинули відразу четверо воїнів, 

четверо героїв Збройних сил України. Серед них – чортків’янин, сержант 

Гладій Андрій Ігорович. 



Мужні воїни загинули внаслідок артилерійського обстрілу їхнього 

опорного пункту та штурмових дій військових російської федерації. 

Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом 

торкнувся не лише сім’ї, а й колег, друзів та усіх, хто знав мужнього і 

відважного чоловіка, воїна-захисника Гладія Андрія», – оприлюднили на 

сторінці Чортківської міської ради. 

 



«Висловлюємо щирі співчуття та переживаємо глибокий сум з приводу 

героїчної смерті молодшого сержанта, уродженця міста Чорткова ГЛАДІЯ 

Андрія Ігоровича, який боронив нашу землю у складі 30 ОМБР та загинув 

захищаючи Незалежність України», – повідомили у Чортківський РТЦК та 

СП.    

Учора чортків’яни зі сльозами на очах та на колінах зустріли тіло 

загиблого Героя на подвір’ї Собору верховних Апостолів Петра і Павла. 

Сьогодні, 3 червня, під тужливе «Плине кача…» рідні, друзі, побратими, 

жителі Чорткова провели мужнього захисника України і нас з вами – в 

останню дорогу. 

Вічна пам’ять і безмежна слава Герою! 

 



 

https://nday.te.ua/boronyv-ukrajinu-sche-z-2014-ho-na-ternopilschyni-poproschalysya-iz-serzhantom-

andrijem-hladijem/  
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У Чорткові мешканці міста навколішки, 
зі сльозами на очах, зустріли тіло 
загиблого Героя Андрія Гладія 
 3 Червня 2022 
 

2 червня, у Чoрткoві мешканці міста зі сльoзами на oчах та на 

кoлінах зустріли тілo загиблoгo герoя Андрія Гладія. 

Прo це інфoрмують прес-служба Тернoпільськoї oбласнoї державнoї 

адміністрації та прес-служба Чoртківськoї міськoї ради. 

Чoртків’янин, сержант Гладій Андрій Ігoрoвич загинув у п’ятницю, 27 

травня, у важких бoях за Україну пoблизу населенoгo пункту Нoвoлуганське, 

щo на Дoнеччині. 

У загиблoгo залишились батьки, дружина, дoнька… 

Чин пoхoрoну відбудеться у п’ятницю, 3 червня, o 12 гoд, за адресoю: 

вул. Галицька, 18, а oпісля відбудеться прoщання із Герoєм у Сoбoрі верхoвних 

Апoстoлів Петра і Павла. 

 



 

 

https://ternopillive.com.ua/u-chortkovi-meshkanczi-mista-navkolishky-zi-slozamy-na-ochah-zustrily-tilo-

zagyblogo-geroya-andriya-gladiya/#  
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На колінах і зі сльозами на очах: у Чорткові 

зустріли тіло військового Андрія Гладія (Фото) 
 

 03.06.2022 
   

 

 
 

У четвер, 2 червня, в Чорткові на Тернопільщині зустріли тіло 

військового Андрія Гладія. Жителі міста, стоячи на колінах, плакали за 

невимовною втратою славного бійця. Про це повідомляє “Файне місто” з 

посиланням на Чортківську міську раду. 

Життя чортків’янина обірвалося у п’ятницю, 27 травня. Андрія вбили 

росіяни у важких боях поблизу населеного пункту Новолуганське, що на 

Донеччині. Тіло сержанта зустріли у рідному місті 2 червня на подвір’ї Собору 

верховних Апостолів Петра і Павла. У бійця залишились батьки, дружина, 

донька… 

Прощання з воїном відбувалось в Соборі св. Петра і Павла. Чин 

похорону відбувся 3 червня о 12:00 у рідному домі на вул. Галицька. Опісля 

люди прощалися із Героєм у Соборі верховних Апостолів Петра і Павла. 

До слова, у Дніпрі загинув 19-річний військовий Святослав 

Любомирович з Тернопільщини. Його тіло 2 червня також зустріли на 

Тернопільщині. 
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“Зі сльозами на очах та на колінах”: на 

Тернопільщині попрощалися з Героєм Андрієм 

(ФОТО) 
 04.06.2022 

 

 

Жителі Чорткова попрощалися з сержантом Збройних Сил України 

Андрієм Гладієм, повідомляють на сторінці Чортківської міської ради. 

Герой загинув 27 травня поблизу населеного пункту Новолуганське 

Донецької області. У нього залишилися дружина та донька. 

Сьогодні чортків’яни зі сльозами на очах та на колінах провели в 

останню дорогу загиблого на війні Героя Андрія Гладія. Попрощатися із 

захисником України прийшли рідні, близькі, військовослужбовці та жителі 

Чортківської громади, – йдеться в повідомленні. 

Колектив Терену щиро співчуває рідним, друзям та побратимам Андрія 

Гладія з приводу непоправної втрати. Вічна пам’ять Герою.4 



 

 



 

  

https://galas.te.ua/2022/06/%d0%b7%d1%96-

%d1%81%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-

%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%85-%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5/  
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