
Без батька залишилися дві донечки: у громаді під 

Тернополем прощаються з Героєм Михайлом Завадою 

26 Квітня, 2022 

Панахида відбудеться сьогодні, 26 квітня, о 20:00 

 
Наш земляк, мешканець села Драганівка Тернопільського району, 

Михайло Завада загинув 22 квітня у боях на Донеччині . Про 

це повідомили в пресслужбі Підгороднянської ОТГ. 
  

Михайлові був 41 рік. Без батька залишилися дві донечки. Сьогодні, 26 

квітня, об 14.00 відбудеться зустріч Героя. 

  Живий ланцюг формуємо, починаючи від нижньої зупинки в селі 

Підгородне, відтак через Почапинці і Драганівку. Просимо мешканців громади 

віддати шану нашому захиснику, - йдеться  повідомленні. 

Панахида за захисником відбудеться 26 квітня о 20:00. 

  Колектив Терену щиро співчуває рідним, друзям та побратимам 

загиблого воїна. Вічна пам'ять Герою. 
 

https://teren.in.ua/news/bez-batka-zalishilisya-dvi-donechki-u-gromadi-pid-ternopolem-

proshchayutsya-z-geroiem-mihaylom-zavadoyu_390530.html  

https://www.facebook.com/pidgorodnyanskagromada/posts/pfbid0VGj1MhzVyy4YynGanDBJwEDx4eti8jr3ZMxbLFd6rynhrbK1YukCb8SWYD1R61FKl
https://teren.in.ua/
https://teren.in.ua/news/bez-batka-zalishilisya-dvi-donechki-u-gromadi-pid-ternopolem-proshchayutsya-z-geroiem-mihaylom-zavadoyu_390530.html
https://teren.in.ua/news/bez-batka-zalishilisya-dvi-donechki-u-gromadi-pid-ternopolem-proshchayutsya-z-geroiem-mihaylom-zavadoyu_390530.html


Люди на колінах: в Підгородньому зустріли 

тіло загиблого бійця (фото) 
 

26 квітня 2022 
 

 

 

В Підгороднянській громаді зустріли воїна-героя Михайла Заваду. 

Військовий загинув 22 квітня в Богоявленці на Донеччині. Сотні людей 

прийшли, щоб віддати шану захиснику, повідомляють в громаді. 

Похоронять Михайла Заваду завтра о 13:00. 

 

https://www.facebook.com/pidgorodnyanskagromada/posts/298602649119895
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/f2ce808ffe8e01502ef978cf0c81b4c4_XL.jpg


 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69298-liudy-na-kolinakh-v-pidhorodnomu-zustrily-tilo-zahybloho-

biitsia-foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69298-liudy-na-kolinakh-v-pidhorodnomu-zustrily-tilo-zahybloho-biitsia-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69298-liudy-na-kolinakh-v-pidhorodnomu-zustrily-tilo-zahybloho-biitsia-foto


Тіло захисника України Михайла 
Завади зустріли неподалік Тернополя 
 26 Квітня 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожертвував життям заради Батьківщини. Тіло полеглого героя 

Михайла Завади зустріли у Підгороднянській громаді. 
Чоловік загинув 22 квітня в боях на Донеччині. Михайлові був 41 рік. Без 

батька залишилися дві донечки. 

Вшановуючи воїна, люди сформували живий ланцюг в селі Підгородне, через 

Почапинці і Драганівку. 

Панахида відбудеться сьогодні о 20.00. 

Дякуємо Михайлові за його подвиг. Герої не вмирають. 

https://intb.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/Myhajlo-Zavada.jpg


 

https://intb.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/Myhajlo-Zavada-4.jpg
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https://intb.te.ua/2022/04/tilo-zahysnyka-ukrayiny-myhajla-zavady-zustrily-nepodalik-ternopolya/ 

 

 

 

https://intb.te.ua/2022/04/tilo-zahysnyka-ukrayiny-myhajla-zavady-zustrily-nepodalik-ternopolya/
https://intb.te.ua/wp-content/uploads/2022/04/Myhajlo-Zavada-3.jpg


Військового Михайла Заваду похоронили сьогодні 

на Тернопільщині (фото) 
 

27 квітня 2022 
 

 

Сьогодні Тернопільщина попрощалася з Героєм Михайлом Завадою, 

який загинув 22 квітня у бою на Донеччині. 

Військовому був 41 рік. Без батька залишилися дві донечки. До початку 

повномасштабного вторгнення, чоловік не служив в ЗСУ. 

З перших днів війни став на захист рідної землі. Був стрільцем в 68 

єгерській бригаді. Вчора в Підгородньому зустріли тіло бійця. 

Вічна слава Героєві! 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69298-liudy-na-kolinakh-v-pidhorodnomu-zustrily-tilo-zahybloho-biitsia-foto
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/0d94d07fcba86091af4db5bd857c5e6f_XL.jpg


 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69337-viiskovoho-mykhaila-zavadu-pokhoronyly-sohodni-na-

ternopilshchyni-foto  

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69337-viiskovoho-mykhaila-zavadu-pokhoronyly-sohodni-na-ternopilshchyni-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69337-viiskovoho-mykhaila-zavadu-pokhoronyly-sohodni-na-ternopilshchyni-foto


На Тернопільщині попрощались з 
військовослужбовцем Михайлом Завадою 
·27 квітня 2022 

· 

Фото:Тарас  Бурак 
На Тернопільщині попрощались з військовослужбовцем Михайлом 

Завадою. В останню путь його провели у рідному селі Драганівка 

Підгороднянської громади. Бійцю був 41 рік. Він загинув у боях на 

Донеччині. Про це розповіла староста села Марія Піговська. 

За її словами, попрощатися з Михайлом прийшли рідні, близькі та 

односельчани. 

Фото:Тарас  Бурак/Суспільне 

Попрощатися з Михайлом прийшли рідні, близькі та односельчани 



На подвір’ї будинку, де жив Михайло Завада, священники православної 

церкви України відправили панахиду. 

Прощання з військовослужбовцем 

Попрощатися з бійцем прийшов брат дружини Михайла Дмитро 

Піговський. 

"Завжди допомагав нам. Мав техніку, трактора. Ніколи не відмовляв. 

Також він працював в лісі, допомагав з дровами. Завжди був такий 

дружелюбний, добрий чоловік. Пам’ятаю його таким". 

Прийшли попрощатися, рідні, друзі та побратими 



У супроводі оркестру труну несуть до церкви Пресвятої Трійці, що в 

центрі села. 

Після відправи на подвір’ї храму труну огорнули прапором України. 

"Дуже послушним був. Хто б його не попросив, то він зразу робив. 

Нормальний був хлопець", – односельчанин Михайла Завади Михайло Гутий. 

ФВійськовослужбовець Михайло Завада 
 

Староста Драганівки Марія Піговська розповіла, повістка Михайлу 

прийшла на початку березня цього року. Жінка каже, чоловік одразу погодився 

піти до війська: 

"Він старався для своїх донечок, для своєї дружини, для мами. Він дуже 

любив свою маму. Він все за неї переживав, щоб в неї було все добре. Нам 

дуже важко в селі бо горе прийшло і в наше село. Я до останнього надіялася, 

що воно омине наше село Драганівку. Але бачите, не минуло". 



Фото:Тарас  Бурак/Суспільне 

Прощання з військовослужбовцем на подвір'ї 

Поховали Михайла Заваду на місцевому цвинтарі. Державний прапор 

передали рідним загиблого воїна. 

ФоПрощання з військовослужбовцем 

Михайло Завада загинув 22 квітня. У чоловіка залишилися мама, 

дружина та дві доньки, розповіла Марія Піговська. 

https://suspilne.media/233404-monografiu-pro-istoriu-farforovogo-zavodu-reprezentuvali-v-

oblasnomu-kraeznavcomu-muzei/  

https://suspilne.media/233404-monografiu-pro-istoriu-farforovogo-zavodu-reprezentuvali-v-oblasnomu-kraeznavcomu-muzei/
https://suspilne.media/233404-monografiu-pro-istoriu-farforovogo-zavodu-reprezentuvali-v-oblasnomu-kraeznavcomu-muzei/


На Тернопільщині провели в останню дорогу 

захисника України Михайла Заваду 
 

27.04.2022  

 

 

 
 

Михайло Йосипович Завада – мешканець села Драганівка 

Підгороднянської територіальної громади. Він, не вагаючись, пішов захищати 

Україну, рідну землю, свою родину, кожного з нас  від російських окупантів. 

Загинув ще напередодні Великодніх свят, 22 квітня,під селом Богоявленка на 

Донеччині. Михайлу був лише 41 рік. 



 
 

Учора земляки, друзі і побратими на колінах  зустріли домовину з тілом 

Героя сучасності. А сьогодні сотні людей зі всієї громади прийшли 

попрощатися з Михайлом, віддати йому шану і провести в останню дорогу. 

«Михайло був доброю людиною, — згадують односельці, — ніколи нікому не 

відмовив ні в чому, радше волів собі гірше зробити, аби когось не образити». 



 
 

А коли війна почалася, пішов воювати. Мушу, каже, своїх дівчат 

захищати, бо хто їх захистить, як не я. 

Мобілізувався 6 березня, а вже 22 квітня в родину прийшла страшна 

звістка. Осиротіли Михайлові дівчата — доньки Віта і Тоня, кохана дружина 

Ганнуся та згорьована мама.  

Попрощатися з Михайлом приїхав і старший брат Анатолій, який пішов 

на війну майже одночасно з братом і, як виявилося після загибелі Михайла, 

служив за 500 метрів від нього. 



 
 

На жаль, сьогодні ми втрачаємо кращих синів України. Платою за 

незалежність держави, за майбутнє наших дітей є тисячі людських життів. І 

крізь молитви і ридання ми ніби чуємо: «Я зробив, все що міг! Я боровся до 

останньої хвилини свого життя. Бо знав, що якщо не я стану на захист рідної 

землі, то хто? Хто захистить мою сім’ю, дітей, родину, громаду, від ворога, 

який хоче знищити всю Україну?!» 

Вічна пам’ять вам, захисники, та безмежна дяка від нас усіх! 

Вічна слава Героям» – ідеться на сторінці Підгороднянської ОТГ у 

фейсбуці. 

Спи спокійно, Герою! Дякуємо за Україну!  

https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-provely-v-ostannyu-dorohu-zahysnyka-ukrajiny-myhajla-zavadu/  

 

 

 

 

https://nday.te.ua/na-ternopilschyni-provely-v-ostannyu-dorohu-zahysnyka-ukrajiny-myhajla-zavadu/

