
Пішов на війну за покликом серця: у бою з 

окупантами рф загинув захисник з Шумщини 

(ФОТО) 
 

11 травня 2022  

 

У бою з російськими окупантами на Донеччині загинув захисник України 

– житель Тернопільщини. 

Поблизу села Новобахмутівка Донецької області у боях з російським 

агресором обірвалося життя 49-річного солдата, жителя села Залісці Луцика 

Олександра Романовича. 

Олександр Луцик пішов на війну за покликом серця і боровся за перемогу 

до останнього подиху. 

«Із невимовним сумом повідомляємо про втрату захисника України. У 

чудового батька залишились дружина та троє синів. Від усієї громади 

висловлюємо щирі співчуття родині! Герої не вмирають! Вони назавжди 

залишаються у наших серцях!», - повідомив голова Шумської громади Вадим 

Боярський. 

Рідні та односельчани висловлюють найкращі слова про загиблого, про його 

щирість, доброту душі та любов до України. 

Про зустріч тіла загиблого Героя повідомлять згодом. 

Вічна пам’ять! Герої не вмирають! 
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rf-zahynuv-zakhysnyk-z-shumshchyny-foto 
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Троє дітей залишились без тата: на 
Донеччині окупанти вбили 
Олександра Луцика з Тернопільщини 
 

 11.05.2022 
  

 

 
Вічна пам'ять Олександру Луцику// Фотоколаж: Файне місто 

 

У запеклому бою з російськоми загарбниками загинув Олександр Луцик 

з Тернопільщини. Трагічну звістку повідомив міський голова Шумська 

Вадим Боярський на своїй сторінці в мережі Фейсбук. 

Олександр до останнього подиху боровся з окупантами за Україну. Його життя 

обірвалося поблизу села Новобахмутівка Донецької області. Без чоловіка 

залишилася дружина, а без батька – троє дітей. 

У боях з російським агресором поблизу с. Новобахмутівка Донецької області, 

загинув 49-річний солдат, житель с. Залісці Луцик Олександр Романович. У 

чудового батька залишились дружина та троє синів, – йдеться у 
повідомленні. 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним і бризким. Сумуємо з 

приводу непоправної втрати разом з вами. Герої не вмирають! Пам’ять і слава 

про Олександра буде вічною! 
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Олександр Луцик 

https://fainemisto.tv/news/40044-troye-ditej-zalyshylys-bez-tata-na-donechchyni-okupanty-vbyly-

oleksandra-luczyka-z-ternopilshhyny  
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В Шумську зустріли тіло загиблого Героя 

Олександра Луцика 
 
15 травня 2022 
 

 

 

В місті Шумськ на Тернопільщині жителі «живим коридором» зустріли 

тіло загиблого Героя Олександра Луцика. 

Біля площі Героїв Майдану відбулася поминальна панахида. 

Військовий загинув 24 квітня  поблизу села Новобахмутівка Донецької 

області. Чоловікові було 49 років. 

Щирі співчуття родині, та вічна пам’ять полеглому. 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/6b48a14b96fc2478a8803978a8405ad6_XL.jpg


 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69917-v-shumsku-zustrily-tilo-zahybloho-heroia-oleksandra-

lutsyka  
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На Тернопільщині попрощалися із 
загиблим на Донбасі військовим 
·15 травня 2022 

 

Фото:Шумська  ОТГ 
 

У селі Залісці попрощалися із загиблим 49-річним 

військовослужбовцем Олександром Луциком. Про це повідомив голова 

Шумської ОТГ Вадим Боярський. 

За його словами, вчора, 14 травня, Шумська громада зустріла тіло бійця, 

який загинув 21 квітня у Донецькій області. На площі Героїв Майдану 

відбулася поминальна панахида. Вздовж дороги живим коридором на колінах 

стояли сотні людей, з квітами та лампадками у руках. 



Фото:Шумська  ОТГ 

Зустріч загиблого військовослужбовця 

"Він був мобілізований у першій хвилі. У боях з російським агресором 

поблизу с. Новобахмутівка Донецької області, загинув 49-річний солдат, 

житель с. Залісці Луцик Олександр Романович. У чудового батька залишились 

дружина та троє синів. Рідні та односельчани висловлюють найкращі слова 

про загиблого, про його щирість, доброту душі та любов до України. Він пішов 

на війну за покликом серця і боровся за перемогу до останнього подиху. Від 

усієї громади висловлюємо щирі співчуття родині! Герої не вмирають! Вони 

назавжди залишаються у наших серцях!", – повідомив Вадим Боярський. 



Фото:Шумська  ОТГ 

Панахида 

15 травня оголошено днем жалоби за загиблим у Шумській громаді. На знак 

скорботи приспущено Держаний Прапор України з чорною стрічкою на 

будівлях та спорудах підприємств, установ і організацій. 

https://suspilne.media/239783-gora-na-ternopilsini-so-dva-tizni-zminue-kolori/ 
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На Шумщині провели в останню дорогу 

захисника України Олександра Луцика 
 

15.05.2022 

 

 

 

 49-річний військовий із с. Залісці Шумської громади Олександр Луцик 

загинув ще 21 квітня у боях з російським агресором поблизу с. Новобахмутівка 

Донецької області. 



 

Провести Героя в останню дорогу зійшлися жителі громади, земляки, 

побратими, друзі.  

 У чудового батька залишились дружина та троє синів. 

Односельці висловлюють найкращі слова про загиблого, про його щирість, 

доброту душі та любов до України. Він пішов на війну за покликом серця і 

боровся за перемогу до останнього подиху, – зазначають на сторінці Шумської 

територіальної громади.    



 
 

Поховали Героя у рідному селі з усіма почестями під залпи почесної варти та 

Державний Гімн у виконанні військового оркестру. 

Дружині Олександра Луцика вручено Прапор України, яким була вкрита 

труна, та Пам’ятний лист від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного як 

пам’ять про його жертовність та героїчний вчинок.  

15 травня у Шумській громаді оголосили день жалоби за загиблим військовим. 

Вічна пам’ять Герою! 

https://nday.te.ua/na-shumschyni-provely-v-ostannyu-dorohu-zahysnyka-ukrajiny-oleksandra-lutsyka/ 
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Тернопільщина попрощалася зі ще одним своїм 

Героєм, який загинув на Донеччині (+фото) 
 

15 Травня 2022р.  

 

 

У Шумській громаді провели в останню путь 49-річного 

військового Олександра Луцика, який загинув 21 квітня 2022 року у боях 

з російським агресором поблизу села Новобахмутівка  Донецької 

області. 

 



Панахиду за загиблим солдатом відслужили у селі Залісці у церкві 

Покрови Пресвятої Богородиці. Поховали на місцевому кладовищі з усіма 

почестями під залпи почесної варти та Державний Гімн у виконанні 

військового оркестру. 

 

Дружині Олександра Луцика вручено Прапор України, яким була вкрита 

труна, та Пам’ятний лист від головнокомандувача ЗСУ Валерія 

Залужного, як пам’ять про його жертовність та героїчний вчинок.  

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам з 

приводу важкої втрати. Вічна пам’ять і шана усім, хто ціною власного 

життя захищає майбутнє нашої держави! 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-poproshhalasya-zi-shhe-odnym-svoyim-geroyem-yakyj-

zagynuv-na-donechchyni-foto/  
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