
Жителька Тернопільщини шукає брата, 

який довго не виходить на зв’язок з війни 
26 Травня, 2022 

 

Роман Михайлишин, який воює 8 років, вже тиждень не виходив на зв’язок з 

рідними. Вони просять відгукнутися усіх, кому щось відомо про чоловіка 

 
 

34-річного Романа Михайлишина з Гусятина, що на Тернопільщині, 

розшукують рідні. Чоловік служить у Збройних силах України з 2014 

року. Тиждень тому зв'язок з ним обірвався. Його сестра Оксана 

Єднорович просить краян допомогти у пошуку. 

Одні кажуть, що Роман загинув. Інші телефонують і запевняють, що він - 

живий. Я вже не знаю кому вірити. 24 травня його мобільний підняв 

незнайомий чоловік та сказав, що він знайшов цей телефон. Також той 

чоловік зазначив, що про Романа нам все розкажуть, і поклав слухавку. Хто 

розкаже і коли, не розумію, - розповіла Терену сестра воїна Оксана 
Єднорович.  

Жінка хвилюється за брата, тому оголосила про його пошук у соціальних 

мережах. Усіх, хто володіє будь-якою правдивою інформацією про Романа 

Михайлишина, сестра просить писати їй в особисті повідомлення у фейсбуці.   

  

https://teren.in.ua/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pMhHS7w3gPhnp7uAdvLrQX8nd6nFyhoQ3ihGVFZP8MUvt21Z7C6SmpNER5CvRHJQl&id=100018723490390


 
Роман Михайлишин 

Прикмети чоловіка: велике татуювання у вигляді абстрактного візерунка на 

всю ліву руку, ріст 182-184 сантиметри,  сіро-голубі очі. 

У поліцію Оксана Єднорович наразі не зверталася. Лише до друзів з 

добровольчого сектору, які допомагають їй у пошуках брата.  

https://teren.in.ua/news/zhitelka-ternopilshchini-shukaie-brata-yakiy-dovgo-ne-vihodit-na-zv-yazok-z-
viyni_391009.html 

https://teren.in.ua/news/zhitelka-ternopilshchini-shukaie-brata-yakiy-dovgo-ne-vihodit-na-zv-yazok-z-viyni_391009.html
https://teren.in.ua/news/zhitelka-ternopilshchini-shukaie-brata-yakiy-dovgo-ne-vihodit-na-zv-yazok-z-viyni_391009.html


Роман Михайлишин з Тернопільщини, 
якого розшукували рідні, загинув у боях з 
окупантами 
 28 Травня 2022 
 

Роман Михайлишин тиждень не виходив на зв'язок. 
Його рідні не переставали надіятися, що з ним все 
добре. Але на жаль... 

У запеклих бoях з рoсійським oкупантoм загинув 

військoвoслужбoвець Рoман Михайлишин з Гусятина Чoртківськoгo 

райoну. Він захищав Україну прoтягoм 8 рoків. Прo це пoвідoмили на 

фейсбук-стoрінці Гусятинськoї селищнoї теритoріальнoї грoмади, 

пише Терен.  

У 2014 рoці Рoман приєднався дo лав Збрoйних Сил України, щoб 

захищати суверенітет батьківщини. Рoман став Герoєм, який віддав свoє 

життя за вoлю і незалежність України. Він є прикладoм тoгo, як пoтрібнo 
любити свoю державу, – йдеться в пoвідoмленні.  

Відoмo, щo тілo мали привезти дo ріднoгo села сьoгoдні, 28 травня 

близькo 16.00-17.00. Прo це написав Іван Кoсмина. Такoж чoлoвік oпублікував 

відеo з Герoєм.  

Як писав Терен, зв’язoк з Рoманoм прoпав тиждень тoму. Йoгo рідні 

рoзпoчали пoшуки і щирo вірили, щo скoрo він дасть прo себе знати.  

https://ternopillive.com.ua/roman-myhajlyshyn-z-ternopilshhyny-yakogo-rozshukuvaly-ridni-zagynuv-u-

boyah-z-okupantamy/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/100064362025507/posts/376752971146767/?d=n
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https://ternopillive.com.ua/roman-myhajlyshyn-z-ternopilshhyny-yakogo-rozshukuvaly-ridni-zagynuv-u-boyah-z-okupantamy/
https://ternopillive.com.ua/roman-myhajlyshyn-z-ternopilshhyny-yakogo-rozshukuvaly-ridni-zagynuv-u-boyah-z-okupantamy/


"Ми з тими москалями покінчимо раз і назавжди": 

на фронті загинув військовий з Гусятина 
 

 28 травня 2022 

 
 

"Я радий, що нарешті це 

сталось. І ми з тими 

москалями покінчимо раз і 

назавжди": на фронті загинув 

військовий з Гусятина. 

Про смерть військового 

Романа Михайлишина з 

Гусятина на власній сторінці у 

Фейсбук повідомив житель 

Тернопільщини Іван Космина.  

"Я відмовлявся в це вірити 

тому перевіряв інформацію з 

кількох джерел. Але нажаль це 

правда, ти, Рома, загинув. Загинув в бою захищаючи Україну. В 2014 році ти 

пішов добровольцем і з того часу захищав Україну від москалів. Коли я сказав 

тобі про свої плани з створення музею, ти мені подзвонив і сказав: ''Ваня, маю 

для твого майбутнього музею подарунки. Розірваний снаряд граду, осколки 

150 калібру, гільзи різного калібру, тубос РПГ. Всім цим москалі по нас 
стріляли'', - відзначив Іван.  

Коли почалось повномасштабне вторгнення москалів Роман Михайлишин 

сказав: ''Я радий, що нарешті це сталось. І ми з тими москалями покінчимо раз 

і назавжди. Ми виженемо ту русню назавди з нашої землі і Україна обов'язково 

переможе''. 

"Ти вірив, друже, в Вільну і Незалежну Україну. Ти боровся за Вільну 

Україну! Ти загинув здобуваючи свободу для України і нас, українців. В 

Євангеліє від Івана пише: ''Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою 

душу поклав би за друзів своїх''. Дякую Рома за все, що ти зробив. Дякую твоїй 

мамі за тебе. Слава Україні! Слава Тобі Герою Роман Михайлишин!", 
- відзначив Іван Космина. 

Співчуваємо рідним та близьким померлого.  

Вічна пам'ять Герою.  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70391-my-z-tymy-moskaliamy-pokinchymo-raz-i-nazavzhdy-na-

fronti-zahynuv-viiskovyi-z-husiatyna  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1919863548224562&set=pcb.1919866714890912
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011107180794&__cft__%5b0%5d=AZUcI41QSY4gbkoJ1v3eRl4ZpdnRdR-5UUCfCz9tdohlgEEE-hOPb1GAImMqbxgObRbQd2-Drb4cLz7kMiNEU8p_Oc1gOgZ7LZF274iDtHPcpZFjBssXNm_ViKjS0Hvtd0E&__tn__=-%5dK-R
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70391-my-z-tymy-moskaliamy-pokinchymo-raz-i-nazavzhdy-na-fronti-zahynuv-viiskovyi-z-husiatyna
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70391-my-z-tymy-moskaliamy-pokinchymo-raz-i-nazavzhdy-na-fronti-zahynuv-viiskovyi-z-husiatyna
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/976b81bf189122b35ca6c5480f2395ca_XL.jpg


 

 

На війні з рашистами загинув Роман 
Михайлишин з Гусятина Чортківського району 
29.05.2022 

У запеклих боях з російським окупантом загинув наш земляк, 

мешканець смт Гусятин, військовослужбовець Роман Михайлишин, - 

трагічну звістку повідомила Гусятнська селишна рада. 

34-річний захисник загинув на Луганщині, виконуючи бойове завдання. 

З 2014 року Роман став до лав ЗСУ та пішов захищати її суверенітет 

України. 

Роман Михайлишин став Героєм, котрий віддав своє життя за волю і 

незалежність України. Він є прикладом того, як потрібно любити свою 

державу. 

Учора, 28 травня, мешканці Гусятинської громади на колінах з 

лампадками зустріли тіло загиблого воїна. 

Чин похорону відбудеться сьогодні, 29 травня, о 14-й годині в Гусятині. 

https://chortkiv.city/articles/215356/na-vijni-z-rashistami-zaginuv-roman-mihajlishin-z-gusyatina-

chortkivskogo-rajonu  

 

 

https://www.facebook.com/HusiatynRada
https://chortkiv.city/articles/215356/na-vijni-z-rashistami-zaginuv-roman-mihajlishin-z-gusyatina-chortkivskogo-rajonu
https://chortkiv.city/articles/215356/na-vijni-z-rashistami-zaginuv-roman-mihajlishin-z-gusyatina-chortkivskogo-rajonu


На Тернопільщині попрощалися із загиблим 
воїном Романом Михайлишином (ФОТО) 
 

29 травня 2022 у Гусятині попрощалися із загиблим воїном Романом 
Михайлишином. Військовому було 34 роки. 
 

 
 

Про це інформують прес-служба Тернопільської обласної державної 

адміністрації та Гусятинська селищна територіальна громада. 

Мешканець смт. Гусятин, 34-річний військовослужбовець Роман 

Михайлишин загинув кілька днів тому у запеклих боях з російським 

окупантом. Похорон бійця відбувся у неділю, 29 травня. 

“З 2014 року Роман став до лав Збройних Сил України та пішов захищати 

її суверенітет. 

Роман став Героєм, який віддав своє життя за волю і незалежність 

України. Він є прикладом того, як потрібно любити свою державу. 

Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину 

військовослужбовця. 

Гусятинська громада щиро поділяє ваше горе й схиляє голову у глибокій 

скорботі. 

Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять і вічна слава Герою!” 

– йдеться у повідомленні Гусятинської селищної територіальної громади. 

https://www.facebook.com/HusiatynRada
https://ternograd.te.ua/wp-content/uploads/2022/05/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD1-1.jpg
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https://ternograd.te.ua/2022/05/na-ternopilshchyni-poproshchalysia-iz-zahyblym-voinom-romanom-

mykhailyshynom-foto/ 
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Тернопільщина у сльозах: рідні та друзі 

попрощалися із молодим Героєм Романом (ФОТО) 
  

29.05.2022 

 

 

 

На Тернопільщині попрощалися із Романом Михайлишином. 

Військовому було 34 роки. 

Про це повідомляє Тернопільська обласна державна адміністрація. 

“З 2014 року Роман став до лав Збройних Сил України та пішов захищати 

свободу своєї країни. За майбутнє України він не пошкодував життя. 

Вічна пам’ять і вічна слава Герою!”, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Роман Михайлишин тиждень не виходив на зв’язок. Його рідні 

не переставали надіятися, що з ним все добре. Але на жаль…У запеклих боях 

з російським окупантом загинув військовослужбовець Роман Михайлишин з 

Гусятина Чортківського району. Він захищав Україну протягом 8 років. 

Герої не вмирають! 



 

 

 



 

 



  

 



 

  



 

 



  

 

  

https://galas.te.ua/2022/05/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8

c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%83-

%d1%81%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%85-%d1%80%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%96-

%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b7/  

https://galas.te.ua/2022/05/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%83-%d1%81%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%85-%d1%80%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b7/
https://galas.te.ua/2022/05/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%83-%d1%81%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%85-%d1%80%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b7/
https://galas.te.ua/2022/05/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%83-%d1%81%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%85-%d1%80%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b7/
https://galas.te.ua/2022/05/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%83-%d1%81%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%85-%d1%80%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b7/


 

 

ТЕРНОПІЛЬЩИНА ПОПРОЩАЛАСЯ ІЗ 
ЗАГИБЛИМ ГЕРОЄМ-ЗАХИСНИКОМ 

 30 ТРАВНЯ 2022 

У неділю, 29 травня, в Гусятинській територіальній громаді 

попрощалися з загиблим Героєм, військовослужбовцем, старшим солдатом, 

навідником десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу 

десантно-штурмової роти Романом Михайлишином. 

Він загинув біля м. Попасна Луганської області, захищаючи 

незалежність України. 

У храмі Покрови Пресвятої Богородиці у смт Гусятин відбулася 

прощальна літургія за полеглим бійцем, а опісля – церемонія поховання. 

Щоб попрощатися з Романом та провести його в останню путь зібралося 

декілька сотень людей. 

Пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях! Герої не 

вмирають! 



 

 



 

 



 

 



 

 

  

https://oblast-te.com.ua/ternopilshhyna-poproshhalasya-iz-zagyblym-geroyem-zahysnykom/# 

https://oblast-te.com.ua/ternopilshhyna-poproshhalasya-iz-zagyblym-geroyem-zahysnykom/

