
У бою з російськими окупантами загинув 

мешканець Тернопільщини 

 
15.03.2022 

 

 
Сьогодні, 15 березня, стало відомо про смерть Андрія Бахтіна. 

Молодий хлопець загинув у бою з російськими окупантами, захищаючи 

Україну. 

 

https://7days-ua.com/news/u-boiu-z-rosijskymy-okupantamy-zahynuv-

meshkanets-ternopilshchyny/  
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"Несправедливо, коли помирають молоді": у бою з 

російськими окупантами загинув мешканець 

Тернопільщини (ФОТО) 

15 березня 2022 

 
 

Сьогодні, 15 березня, стало відомо про смерть Андрія Бахтіна. Молодий 

хлопець загинув у бою з російськими окупантами, захищаючи Україну. 

Про це повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook Ірина 

Скакальська. "Сумно, невимовно важко, загинув випускник КОГПА Андрій 

Бахтін. Царство Небесне і співчуття рідним", - йдеться у дописі. 

 
 
Редакція 0352.ua висловлює 

щирі співчуття рідним та 

близьким. Спи спокійно, 

воїне! Дякуємо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.0352.ua/news/3350939/nespravedlivo-koli-pomiraut-molodi-u-bou-z-rosijskimi-

okupantami-zaginuv-meskanec-ternopilsini-foto  

https://www.facebook.com/irina.sk1
https://www.0352.ua/news/3350939/nespravedlivo-koli-pomiraut-molodi-u-bou-z-rosijskimi-okupantami-zaginuv-meskanec-ternopilsini-foto
https://www.0352.ua/news/3350939/nespravedlivo-koli-pomiraut-molodi-u-bou-z-rosijskimi-okupantami-zaginuv-meskanec-ternopilsini-foto


Захисники з Рівненщини, які поклали своє життя 

протягом двох місяців повномасштабної війни 
 

27 квітня 2022 

 

 

 

Війна росії проти України забрала і продовжує забирати життя багатьох 

захисників та цивільних. 

Щоб вшанувати загиблих захисників, захисниць і волонтерів з 

Рівненщини, ми збираємо коротку інформацію про них із відкритих 

джерел. Станом на 28 квітня зібрали інформацію про 102-х загиблих за 2 

місяці повномасштабної війни (24 лютого-24 квітня). 

Не про всіх захисників є повна інформація і фото. Якщо ви маєте – 

поділіться. Може бути, що ми не згадали когось із загиблих у цей час. 

Якщо знаєте – підкажіть. Зазвичай про загибель захисників стає відомо на 

малій Батьківщині не одразу. 

 

 

 



Андрій Бахтін, 34 роки 

 
Андрій Бахтін. Фото надала мама Андрія 

 

Бахтін Андрій Олександрович народився 17 серпня 1987 року в сім’ї 

вчителів. 

У 2004 році закінчив Гощанську школу і вступив до Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії їмені Тараса Шевченка на 

загальнотехнічний факультет, який закінчив у 2009 році. 

Після закінчення навчального закладу 3 роки працював вчителем 

інформатики і креслення рідної Гощанськоі школи. 

Останнім часом працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю 

«Акріс арго» фахівцем з технічного забезпечення відділу моніторингу та 

технічного забезпечення. 

За словами мами, був дуже життєрадісною людиною, мав багато друзів. 

З перших днів війни служив солдатом, старшим стрільцем 1-го 

відділення стрілецького взводу з охорони та оборони об'єкту № 9 Національної 

гвардії України. 

У період дії воєнного стану, під час виконання обов’язків військової 

служби, будучи вірним військовій присязі загинув 14 березня 2022 року 

внаслідок авіаційного ракетного удару по будівлі телевежі в селі Антопіль 

Рівненського району. 

 

Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 

У Андрія залишилися донька, батьки, брати, дружина. 

https://4vlada.com/zahysnyky-z-rivnenshchyny-yaki-poklaly-svoie-zhyttia-protiagom-

dvoh-misiatsiv-povnomasshtabnoi-vijny  
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