
Тернопільщина втратила ще одного свого 
Героя: внаслідок масованого артобстрілу на 
Луганщині загинув підприємець 
 

29 Травня 2022р.  

 

 

При захисті України, своєї сім’ї та кожного з нас, 27 травня у 

Луганській області, внаслідок бойового зіткнення та масованого 

артилерійського обстрілу російськими окупантами, загинув наш 

земляк, житель м. Монастириська, справжній патріот, підприємець, 

військовослужбовець ЗСУ Андрій Тутов. Про сумну звістку повідомив 

міський голова Монастириськів Андрій Старух. 

Без чоловіка залишилась дружина Оля, сиротами стали троє 

неповнолітніх дітей. 

Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють 

щирі співчуття родині та близьким нашого Героя. 

Хай душа Андрія упокоїться з миром. Вічна пам’ять Герою!  
 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-vnaslidok-

masovanogo-artobstrilu-zagynuv-pidpryyemets/  

 

 

 

 

 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-vnaslidok-masovanogo-artobstrilu-zagynuv-pidpryyemets/
https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-vnaslidok-masovanogo-artobstrilu-zagynuv-pidpryyemets/


"Троє діток залишились сиротами...": на 
війні проти російських окупантів загинув 
Герой з Тернопільщини Андрій Тутов 

29.05.2022 

 
Ще один захисник України з Тернопільщини віддав своє життя за свободу 

Батьківщини на війні проти російських окупантів. 

Про трагедію повідомила пресслужба Монастирської ОТГ. 

 

"З глибоким сумом сповіщаємо, що при захисті України, своєї сім’ї та кожного 

з нас, 27 травня у Луганській області, внаслідок бойового зіткнення та 

масованого артилерійського обстрілу російськими окупантами загинув наш 

земляк, житель м. Монастириська, справжній патріот, підприємець, 

військовослужбовець ЗСУ Андрій ТУТОВ.  

Без чоловіка залишилась дружина Оля, сиротами стали троє неповнолітніх 

дітей. Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють 

щирі співчуття родині та близьким нашого Героя. 

 

Хай душа Андрія упокоїться з миром. Вічна пам’ять Герою!",- ідеться у 

повідомленні. 

https://www.0352.ua/news/3397598/privlasniv-sobi-250-000-grn-dla-zsu-policia-vikrila-27-ricnogo-

psevdovolontera-akij-nazivavsa-na-vijni-video  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MMOTGTO
https://www.0352.ua/news/3397598/privlasniv-sobi-250-000-grn-dla-zsu-policia-vikrila-27-ricnogo-psevdovolontera-akij-nazivavsa-na-vijni-video
https://www.0352.ua/news/3397598/privlasniv-sobi-250-000-grn-dla-zsu-policia-vikrila-27-ricnogo-psevdovolontera-akij-nazivavsa-na-vijni-video


Без батька залишилося троє неповнолітніх дітей: 

Тернопільщина попрощалася з Героєм Андрієм (ФОТО) 
 

 02.06.2022 

 

З військовослужбовцем Андрієм Тутовим попрощалися у 

Монастириськах 2 червня. 

Про це повідомили на сторінці Тернопільської обласної військової 

адміністрації. 

Герой загинув 27 травня у Луганській області під час бойового зіткнення та 

масованого артилерійського обстрілу російськими окупантами. 

Без чоловіка залишилась дружина Ольга, сиротами стали троє неповнолітніх 

дітей. 



 

 

https://galas.te.ua/2022/06/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-

%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-

%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8f-

%d1%82%d1%80%d0%be%d1%94-

%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%96/  

 

 

 

https://galas.te.ua/2022/06/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%94-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%96/
https://galas.te.ua/2022/06/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%94-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%96/
https://galas.te.ua/2022/06/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%94-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%96/
https://galas.te.ua/2022/06/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%94-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%96/
https://galas.te.ua/2022/06/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%94-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%96/


Небесне воїнство поповнив Андрій Тутов з Тернопільщини 
  

03.06.2022 

 

 

 

Андрій Тутов загинув у боях з російськими окупантами на Луганщині. 

Йому було лише 38 років. У захисника України залишилося сиротами троє 

дітей. 

 “З глибоким сумом сповіщаємо, що при захисті України, своєї сім’ї та 

кожного з нас у Луганській області, внаслідок бойового зіткнення та 

масованого артилерійського обстрілу російськими окупантами загинув наш 

земляк, житель м. Монастириська, справжній патріот, підприємець, 

військовослужбовець ЗСУ Андрій ТУТОВ.  

Без чоловіка залишилась дружина Оля, сиротами стали троє 

неповнолітніх дітей. Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади 

висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого Героя. 

Хай душа Андрія упокоїться з миром. Вічна пам’ять Герою!”  – ідеться 

у повідомленні пресслужби Монастириської ОТГ.  



 

Провести в останню дорогу захисника України зійшлися земляки, друзі, 

побратими. Усі вони відгукуються про Андрія як про надзвичайно 

відповідальну, добру і щиру людину. Маючи трьох дітей, він мав право не йти 

на війну, виїхати за кордон. Але казав: як я буду сидіти вдома, коли у країні 

така біда?  

 

Не забудьмо про подвиг Андрія, який загинув за Україну, за нас з вами. Вічна 

пам’ять Герою!  

https://nday.te.ua/nebesne-vojinstvo-popovnyv-andrij-tutov-z-ternopilschyny/  

https://nday.te.ua/nebesne-vojinstvo-popovnyv-andrij-tutov-z-ternopilschyny/

