Авіабомба рф вбила випускника Чортківського
медколеджу, який рятував людей на Луганщині
(ФОТО)
11 травня 2022

Внаслідок рашистського авіаудару на Луганщині загинув волонтер –
випускник Чортківського медичного коледжу.
Дмитро Биць – випускник Чортківського медичного фахового коледжу 2020
року, спеціалізація «Лікувальна справа». Його разом з іншим волонтером
Назаром Дичуком 7 травня вбили російські окупанти.
Нагадаємо, окупанти скинули на школу в смт. Білогорівка
авіабомбу. Внаслідок цього школа обвалилася та загорілася. Рятувальники
боролися з вогнем близько трьох годин. За попередньою інформацією, там
загинули близько 60 людей.
«Увесь час війни Назар Дичук та Дмитро Биць постійно допомагали з
евакуацією мешканців Луганщини. Вони рятували людей щодня, вивозили їх в
безпеку, доставляли гумвантажі. В останню евакуацію перед трагедією,
декілька днів тому, до Білогорівки приїхав евакуаційний транспорт,
розрахований на 300 людей, тоді згодилися їхати в безпеку лише 49 селян.
Автобуси поїхали порожніми. Хлопці також були на цьому рейсі, а потім
повернулися допомагати. Назар та Дмитро загинули в школі разом з
мешканцями села. Вічна пам’ять…», - повідомив голова Луганської обласної
військової адміністрації Сергій Гайдай.
Світла пам’ять полеглим!
Герої не вмирають!

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69800-aviabomba-rf-vbila-vipusknika-chortkivskogo-medkoledzhuyakij-ryatuvav-lyudej-na-luganshchini-foto

В СЕЛІ СИТНЕ ПОХОВАЛИ ЗАГИБЛОГО ЗЕМЛЯКА
16.05.2022

Сьогодні,

16

травня

в

селі

Ситне

поховали

загиблого

військовослужбовця Биця Дмитра Святославовича.
Дмитро Биць народився 26 червня 2001 року.
У 2020 році закінчив Чортківський державний медичний коледж.
Був призваний до лав ЗСУ 26 жовтня 2020 року. Проходив службу за
контрактом, мав спеціальність військовий медик. З перших днів російського
вторгнення в Україну захищав нашу землю від окупантів. Брав участь у
гуманітарних місіях, доставляв гуманітарні вантажі, допомагав евакуйовувати
місцевих мешканців з районів бойових дій. Загинув 07 травня 2022 року в
Білогорівці Луганської області в результаті авіаудару.
Залишились батько, матір, двоє сестер і брат. Дмитро був найстаршим серед
дітей.
Згідно розпорядження Крупецького сільського голови, з метою вшанування
пам’яті загиблого військовослужбовця під час війни Росії проти України, Биця
Дмитра Святославовича, жителя села Ситне, на території Крупецької сільської
територіальної громади 16 травня 2022 року оголошено Днем жалоби.
Схиляємо голови у шані та безмежній подяці перед загиблим героєм.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Герої не вмирають!

https://krupetska-gromada.gov.ua/news/1652709201/

Військового з Дубенщини посмертно нагородили
орденом «За мужність»
25 Травня 2022

Президент відзначив солдата, який геройськи загинув, захищаючи
Батьківщину.
Військового з Крупецької громади Дубенського району посмертно
нагородили орденом «За мужність» I ступеня. Про це повідомили у Другому
вiддiлі Дубенського РТЦК та СП.
Відповідно до Указу Президента України 358/2022 від 22.05.2022
року
орденом
«За
мужність»
І
ступеня
відзначений
солдат Дмитро Святославович Биць (посмертно).
Дмитра призвали до ЗСУ 26 жовтня 2020 року. Проходив службу за
контрактом, мав спеціальність військовий медик. З перших днів війни
захищав Україну від окупантів. Брав участь у гуманітарних місіях,
доставляв гуманітарні вантажі, допомагав евакуйовувати місцевих
мешканців з районів бойових дій.
Загинув 07 травня 2022 року в селищі Білогорівка на луганщині в
результаті авіаудару.
https://history.rayon.in.ua/news/516502-viyskovogo-z-dubenshchini-posmertno-nagorodiliordenom-za-muzhnist

