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У боротьбі з російськими загарбниками загинув житель 

Тернопільщини Микола Луців. Про це повідомили у Бучацькій 

територіальній громаді. Сьогодні місцеві мешканці утворили живий 

коридор, зустрічаючи Героя. 

 

У серпні Миколі Луціву мало б виповнитись 42 роки. 

У Бучацькій територіальній громаді висловили щирі співчуття родині 

загиблого. У запису, зокрема, йдеться: 

“Це велика втрата для нашої громади та України. Співчуваємо рідним та 

розділяємо з ними горе”. 

У Язловці Героя зустрічали на колінах та з живими тюльпанами. 

https://fainemisto.tv/news/39877-tilo-zagyblogo-na-vijni-mykoly-lucziva-zustrily-na-ternopilshhyni  
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На Тернопільщині прощаються з 
військовим Миколою Луцівим 
Ірина Терлюк 

·9 травня 2022  

Фото:  Бучацька  міська  рада 
 

У Бучачі прощаються з військовим Миколою Луцівим. Бійця 

поранили 2 травня під час ворожого мінометного обстрілу поблизу 

Сєверодонецька на Луганщині. Помер він у військовому госпіталі. Про це 

розповіла начальниця пресслужби обласного терцентру комплектування 

та соцпідтримки Олена Величанська. 

За її словами, вчора тіло бійця в рідному місті зустріли на колінах. На 

центральній площі Бучача відправили панахиду. 

Микола Луців народився в Бучачі. У березні цього року його призвали 

на військову службу в лавах Збройних сил України. Про це розповів голова 

Бучацької громади Віталій Фреяк. 



Похорон військового Миколи Луціва 
 

У серпні бійцю мало б виповнитися 42 роки. У нього залишилися 

дружина та син. 

Похорон військового Миколи Луціва 

У зв'язку з загибеллю бійця 9 травня в Бучацькій громаді оголосили днем 

жалоби, розповів Віталій Фреяк. 

https://suspilne.media/237400-narkotikiv-majze-na-sto-tisac-griven-vilucili-pravoohoronci-u-

ternopolanina/  
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Бучач молився за тяжко пораненого, але… 

Тернопільщина прощається з Миколою Луцівим 
09.05.2022 

 

«Недавно ще під'їхав в Личанську на старенькому авто, забирав паски, 

передачі, жартував... В той же день зустріли ще раз в Сєверодонецьку, 

запитував про тепловізор, далекомір, авто», згадують місцеві волонтери. Але 

тепер до Бучача привезли самого Миколу... Повертається додому із 

Сєверодонецька передача від рідних, яку не встигли віддати і відвідати 

пораненого у госпіталі 

Микола Луців назавжди повернувся до рідного Бучача. За свого героя 

земляки молились, коли дізнались про його тяжке поранення. Всі вірили, що 

їхній Микола — боєць. І обов’язково одужає. Бо вдома на нього чекають 

батьки, дружина і синочок Давидко та донька Яна. Але… Микола повернувся 

додому назавжди. 

У Бучачі 9 травня оголосили день жалоби. На честь і пам’ять свого Героя 

Бучаччина приспустила державні прапори. А земляки проводять в останню 

путь свого першого загиблого у повномасштабній війні земляка. Якого 

напередоні зустріли всією громадою – на колінах, із лампадками і молитвою 

за спокій його душі. Живий коридор розтягнувся на кілька кілометрів. 



 

Поповнив Небесне військо 

— Бучацька земля втратила ще одного Героя сучасності. Небесне 

військо поповнив боєць Микола Луців із Бучача. У серпні йому б виповнилося 

42 роки, — повідомив голова Бучацької громади Віталій Фреяк. — Це велика 

втрата для нашої громади та України. Співчуваємо рідним та розділяємо з 

ними горе. 

9 травня о 13.00 Миколу проводжають в останню путь у рідному Бучачі. 

 



Микола Васильович Луців народився 30 серпня 1980 року у Бучачі. 

Розвідник-далекомірник 2 мінометної батареї потрапив під мінометний 

обстріл 2 травня. Тяжко пораненого бійця у комі того ж дня доправили до 

госпіталю у Дніпро. Місцева громада молилась, аби він одужав. На жаль…   

— Для всіх нас страшна звістка, болить душа за рідних Колі, — каже 

Ірина Рогатинська. —  Нема у мами більше сина, без батька залишився син, не 

обійме вже його дружина, не заговорить вже ні з ким... Він наш Герой!!! 

Вічний йому спокій подай, Господи. 

У Героя залишились мати Галина, батько Василь, дружина Марія та 10-

річний син Давидко, донька Яна. 

Як розповіли нам сусіди загиблого, призвали Миколу 8 березня. Він 

служив на Луганщині. 

 

Не встигли відвідати у госпіталі 

— Недавно ще під'їхав в Личанську на старенькому авто, забирав паски, 

передачі, жартував ... В той же день зустріли ще раз в Сєверодонецьку, 

запитував про тепловізор, далекомір, авто. Пригнали авто, привезли 

тепловізор, далекомір, — розповіли місцеві волонтери. — Але... Везуть у 

Бучач Миколу. Повертається у Бучач з Сєверодонецька передача від рідних. 

Не встигли віддати. Не встигли провідати в госпіталі. З сумом забрали 

побратими авто, тепловізор, далекомір. Співчуття рідним! 



«Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, — співчуття родині 

і синові Давидкові висловили на сторінці школи, де навчається малий. — Адже 

смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить 

поділяємо горе вашої сім’ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій 

скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. 

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та 

кожного із нас. Вічна пам'ять герою!!!» 

 

Дружині Марійці і синочкові Давиду сили і терпіння пережити такий 

страшний біль втрати. Mariya Pankush каже, що Микола був дуже світлою 

людиною і прекрасним другом. 

У зв'язку із загибеллю бійця ЗСУ, жителя м. Бучача Миколи Луціва, 

життя якого обірвалося від рук російських окупантів під час запеклих боїв на 

сході України, 9 травня 2022 року оголошено днем жалоби на території 

Бучацької громади. На знак скорботи у Бучачі приспустили прапори… 

https://te.20minut.ua/Podii/buchach-molivsya-za-tyazhko-poranenogo-ale-ternopilschina-

proschaetsya-11603117.html?fbclid=IwAR2kPaZsZV585-FMG8Eit6kH_Opu-

TRb3cKmY3NE5z4WHbK9huxaDQEiJ1E 
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Автомобіль з тілом захисника на колінах зустріли 

в Язловці: на Тернопільщині попрощалися з 

Миколою Луцівим (фото) 
 
 09 травня 2022 
 

 

 

Автомобіль з тілом захисника на колінах зустріли в Язловці. На 

Тернопільщині сьогодні поховали військового - Миколу Луціва.  

У боротьбі з російськими загарбниками загинув житель Тернопільщини - 

42-річний Микола Луців з Бучаччини. 

Автомобіль з тілом захисника на колінах зустріли в Язловці. Згодом з 

воїном попрощалися в Бучачі. 

У Бучацькій громаді сьогодні, 9 травня оголосили День жалоби. 

Співчуваємо рідним та розділяємо з ними горе. Вічна пам'ять Герою! 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69692-na-viini-zahynuv-shche-odyn-boiets-z-ternopillia-v-serpni-iomu-b-vypovnylos-42
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69719-u-hromadi-na-ternopilshchyni-den-zhaloby
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https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69739-avtomobil-z-tilom-zakhysnyka-na-kolinakh-zustrily-v-

yazlovtsi-na-ternopilshchyni-poproshchalysia-z-mykoloiu-lutsivym-foto 
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“Дякую за втішні слова у важку хвилину, що спіткала 
мою сім’ю…” – вдова загиблого захисника з Бучача 

 11.05.2022 

 
Микола з дружиною. 
 

9 травня у Бучачі попрощалися із загиблим Героєм Миколою Луцівим, 

який віддав своє життя за Україну. 2 травня під час боїв з окупантами 

наш земляк отримав поранення поблизу Сіверодонецька на Луганщині. 

На жаль, врятувати його життя не вдалося – помер 6 травня у 

військовому госпіталі. 

 



Микола Луців народився у Бучачі. У серпні йому мало виповнитися 42 роки. 

“Дорогі бучаччани. З глибини серця хочу висловити подяку за підтримку, 

втішні слова у важку хвилину непоправної сумної втрати, що спіткала мою 

сім’ю. Ваші чуйність і щирість додали нам сил, наповнили серце надією, вірою 

в перемогу добра. Приємно знати, що є такі люди поруч. 

Нехай ваше добро повернеться здоров’ям, миром, щедрими руками допомоги 

у потрібну годину. Прошу вас, дорога бучацька родино, згадуйте душу 

невинно убієнного раба Божого Миколу у ваших молитвах. Хай Господь 

благословить вас”, – написала дружина загиблого Марія у Фейсбуці. 

Висловлюємо співчуття дітям, дружині, батькам загиблого. Вічна пам’ять 

Герою. 

 

 
https://galas.te.ua/2022/05/%d0%b4%d1%8f%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0-

%d0%b2%d1%82%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%96-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-

%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%ba%d1%83-

%d1%85%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%83/ 
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