
 

25 травня загинув військовий із Кременця 
Андрій Мельничук 

 
26.05.2022 

Сумну звістку про смерть військового Андрія 

Мельничука  повідомив батько загиблого Героя. 

“Вчора ввечері куля ворожого снайпера обірвала життя мого сина 

Андрія. Не хватає слів щоб виразити біль, що розриває душу. Андрійку ми 

помстимося за Тебе і всіх хто віддав своє життя за волю нашого народу! 

Будемо бити цю москальську наволоч до останнього подиху! Воля або 

смерть!”, — написав батько Андрія Мельничука у Facebok. 

Без батька залишилось двоє маленьких діток, вдовою залишилася 

молода дружина. 

Андрій Мельничук випускник Кременецької школи №4. 

“Біль розриває душу… Загинув випускник нашої школи Мельничук 

Андрій. Це велика втрата для рідних, для всіх нас, хто пам’ятає цього веселуна 

та позитивчика. Андрій 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. 

Колектив Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 4 

висловлює щирі співчуття близьким захисника: батькам, сестричці, дружині, 

діткам. Стоїмо поруч із Вами в біді, схиляємо голови в скорботі. 

Нехай Господь Бог поселить Андрія в Небесному Царстві, а Вам дасть 

сили та душевну стійкість пережити цю втрату… Герої не вмирають! Вони з 

нами назавжди! Андрійку, твоє серце перестало битися, та пам'ять про тебе, 

про твою відвагу та героїзм вічно житиме у наших серцях”, — йдеться у 

повідомленні школи. 

https://www.facebook.com/ruslan.romashevsky
https://www.facebook.com/groups/Kremenets.school.4/posts/1097511157472491
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«Біль розриває душу»: куля ворожого снайпера 
обірвала життя молодого бійця з Тернопільщини 
  
28 Травня 2022.  
 

25 травня загинув військoвий із Кременця Андрій Мельничук. 

Сумну звістку прo смерть військoвoгo Андрія 

Мельничука пoвідoмив батькo загиблoгo Герoя, якoгo цитує місцевий 

сайт Кременець.City, пише За збручем. 

“Вчoра ввечері куля вoрoжoгo снайпера oбірвала життя мoгo сина 

Андрія. Не хватає слів щoб виразити біль, щo рoзриває душу. Андрійку ми 

пoмстимoся за Тебе і всіх хтo віддав свoє життя за вoлю нашoгo нарoду! 

Будемo бити цю мoскальську навoлoч дo oстанньoгo пoдиху! Вoля абo 
смерть!”, — написав батькo Андрія Мельничука у Facebok. 

Без батька залишилoсь двoє маленьких дітoк, вдoвoю залишилася 

мoлoда дружина. Андрій Мельничук випускник Кременецькoї шкoли №4. 

 

“Біль рoзриває душу… Загинув 

випускник нашoї шкoли 

Мельничук Андрій. Це велика 

втрата для рідних, для всіх нас, 

хтo пам’ятає цьoгo веселуна та 

пoзитивчика. Андрій був 

справжнім патріoтoм 
Батьківщини. 

Він бoрoнив країну та її 

грoмадян. Бився за свoбoду та 

теритoріальну цілісність України. Він Герoй, який віддав свoє життя за 
кoжнoгo із нас. 

Кoлектив Кременецькoї загальнooсвітньoї шкoли І-ІІІ ступенів 4 вислoвлює 

щирі співчуття близьким захисника: батькам, сестричці, дружині, діткам. 
Стoїмo пoруч із Вами в біді, схиляємo гoлoви в скoрбoті. 

Нехай Гoспoдь Бoг пoселить Андрія в Небеснoму Царстві, а Вам дасть сили 

та душевну стійкість пережити цю втрату… Герoї не вмирають! Вoни з 

нами назавжди! Андрійку, твoє серце пересталo битися, та пам’ять прo 

тебе, прo твoю відвагу та герoїзм вічнo житиме у наших серцях”, 

— йдеться у пoвідoмленні шкoли. 

https://ternopillive.com.ua/bil-rozryvaye-dushu-kulya-vorozhogo-snajpera-obirvala-zhyttya-molodogo-

bijczya-z-ternopilshhyny/#  

 

https://www.facebook.com/ruslan.romashevsky
https://kremenets.city/articles/215049/25-travnya-zaginuv-vijskovij-iz-kremencya-andrij-melnichuk
https://zz.te.ua/bil-rozryvaie-dushu-kulia-vorozhoho-snaypera-obirvala-zhyttia-molodoho-biytsia-z-ternopil-shchyny/?fbclid=IwAR3CRT5nYjqRRP0odLK3PoVZj3h5wC_6k05DCZPGmdKjd0l96T-tCUHz1gg
https://www.facebook.com/groups/Kremenets.school.4/posts/1097511157472491
https://ternopillive.com.ua/bil-rozryvaye-dushu-kulya-vorozhogo-snajpera-obirvala-zhyttya-molodogo-bijczya-z-ternopilshhyny/
https://ternopillive.com.ua/bil-rozryvaye-dushu-kulya-vorozhogo-snajpera-obirvala-zhyttya-molodogo-bijczya-z-ternopilshhyny/


Без батька залишилися син і 
донька: російський снайпер вбив 
Андрія Мельничука з Кременця 
 

 28.05.2022 
  

 

 
Андрій Мельничук// Фото: Анджеліка Коваль 

 

У середу, 25 травня, загинув військовий із Кременця Андрій Мельничук. 

Сумну звістку про смерть військового Андрія 

Мельничука повідомив батько загиблого Героя Руслан Ромашевський. 
Вчора ввечері куля ворожого снайпера обірвала життя мого сина Андрія. Не 

хватає слів щоб виразити біль, що розриває душу. Андрійку ми помстимося за 

Тебе і всіх хто віддав своє життя за волю нашого народу! Будемо бити цю 

москальську наволоч до останнього подиху! Воля або смерть! — написав 
батько Руслан у Facebok. 

Смерть родича також підтвердила тітка дружини Андрія Анджеліка Коваль. 

Він не здався без бою 

І не впав на коліна 

Він твердою рукою 

Захистив Україну … 

Загинув від кулі снайпера чоловік моєї племінниці – Мельничук Андрій , 

відважний син України , турботливий батько доні і синочка , коханий 
чоловік молодої дружини , гідний воїн … – йдеться у повідомленні. 

Щирі співчуття рідним і близьким Героя. Вічна пам’ять! 

https://fainemisto.tv/news/40753-bez-batka-zalyshylysya-syn-i-donka-rosijskyj-snajper-vbyv-andriya-melnychuka-z-kremenczya
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/284078064_2910309999258917_1868813542759530292_n-e1653730531625.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/284078064_2910309999258917_1868813542759530292_n-e1653730531625.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/284078064_2910309999258917_1868813542759530292_n-e1653730531625.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/284078064_2910309999258917_1868813542759530292_n-e1653730531625.jpg
https://www.facebook.com/ruslan.romashevsky
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0H7FE9aujpKXAPHLix9p3YiQ1BnTJSohfgAaDZUHva5XL5MMf7dmGjbh68NsVuQ6Cl&id=100008398361353&__cft__%5b0%5d=AZWYANjmJpyKsf72Gtc56Y0lZw3_zr6IqKQjdRF7p2KR4ajOY-PQ3-VduDRKK85rasetougSm_IQrKzhXOdTonpNxosj4fPbDecaRVQe9JsADiSPSs2aq0HbuP2Juk4_5-I&__tn__=%2CO%2CP-R
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/284078064_2910309999258917_1868813542759530292_n-e1653730531625.jpg
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melnychuka-z-kremenczya  
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https://fainemisto.tv/news/40753-bez-batka-zalyshylysya-syn-i-donka-rosijskyj-snajper-vbyv-andriya-melnychuka-z-kremenczya


Навіть небо плакало: на Тернопільщині попрощалися 

із 24-річним воїном Андрієм Мельничуком 
 

30.05.2022  

 

 
 

8 вересня Андрію Мельничуку з Кременця мало б виповнитися 25. Але 

він назавжди залишився 24-річним для своїх двох маленьких діток – сина 

Максимка і донечки Мії,  дружини Вікторії, мами і тата, сестрички Валерії. 

 



«…куля ворожого снайпера обірвала життя мого сина Андрія. Не хватає 

слів, щоб виразити біль, що розриває душу. Андрійку, ми помстимося за Тебе 

і всіх, хто віддав своє життя за волю нашого народу!” — написав батько Андрія 

Мельничука у Facebok. 

«Біль розриває душу. Загинув випускник нашої школи Мельничук 

Андрій. 

“Це велика втрата для рідних, для всіх нас, хто пам’ятає цього веселуна 

та позитивчика. Андрій 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. Андрійку, твоє серце 

перестало битися, та пам’ять про тебе, про твою відвагу та героїзм вічно 

житиме у наших серцях», – висловив співчуття колектив Кременецької ЗОШ 

І-ІІІ №4, де навчався Андрій. 

У 2017 році Андрій Мельничук служив в інженерному батальйоні за 

контрактом. Після його закінчення поїхав на заробітки закордон. Напередодні 

повномасштабного вторгнення російських військ повернувся в Україну і 

записався у тероборону. Захищав Україну від окупантів у регіонах, де 

тривають активні бойові дії. Загинув воїн під час виконання бойового завдання 

на території Донецької області. 

 
Провести в останню дорогу Андрія прийшло сотні людей: земляки, друзі, 

побратими, рідні. Зі сльозами на очах прощалися вони з молодим Героєм. 

Навіть небо плакало дощиком за воїном, який віддав найдорожче – своє життя, 

захищаючи Україну і нас з вами. 

Вічна пам’ять і слава Герою!  

https://nday.te.ua/navit-nebo-plakalo-na-ternopilschyni-poproschalysya-iz-24-richnym-vojinom-

andrijem-melnychukom/  
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https://nday.te.ua/navit-nebo-plakalo-na-ternopilschyni-poproschalysya-iz-24-richnym-vojinom-andrijem-melnychukom/

