
Під Миколаєвом загинув львівський 

військовий журналіст Віктор Дудар 
06.03.2022  

Український військовий журналіст зі Львівщини Віктор Дудар загинув 

під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом. У Жовківській 

громаді 6-8 березня оголошено днями трауру. 

Про це у Фейсбуці повідомив голова Жовківської ОТГ Олег Вольський, 

передає Укрінформ. 

 

«Жовківська громада в скорботі… В Миколаївській області від рук 

російського ворога загинув жовківчанин Дудар Віктор Васильович. Щирі 

співчуття дружині Оксані, доньці Софії, родині, близьким, друзям та всьому 

Українському народу. Ми втратили одного з кращих. Вічна пам’ять Герою», - 

зазначив Вольський. 

http://www.facebook.com/o.volskyi/posts/3250688671880284


За його розпорядженням 6-8 березня в Жовківській територіальній 

громаді оголошено днями жалоби за загиблим Героєм Дударем Віктором 

Васильовичем. 

Також сумну звістку підтвердила журналістка та співзасновниця 

«Дивись.info» Наталя Улинець. 

«Це один із кращих бійців зі Львівщини – Віктор Дудар. Чоловік нашої 

Оксани Дудар та батько Софії Дудар, наших редакторок Дивись.info, пройшов 

війну на Сході, журналіст. Господи, Вікторе! Вічна слава Тобі! Нема слів. Біль 

страшний. Вітя… Гори в пеклі, страшна орда», – написала Улинець. 

Відомо, що Віктор Дудар у 2014 році пішов добровольцем на Схід 

України. Воював у 80-ій десантно-штурмовій бригаді. Працював журналістом. 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3421811-pid-mikolaevom-zaginuv-lvivskij-vijskovij-

zurnalist-viktor-dudar.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/o.volskyi/posts/3250731875209297
http://www.facebook.com/natali.ulynets/posts/5579685462047224
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3421811-pid-mikolaevom-zaginuv-lvivskij-vijskovij-zurnalist-viktor-dudar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3421811-pid-mikolaevom-zaginuv-lvivskij-vijskovij-zurnalist-viktor-dudar.html


Окупанти вбили військового з Тернопільщини у бою поблизу 

Миколаєва (Фото)  

 
07 березня 2022 р. 

 

 
 

Війна забирає найкращих патріотів України. Російський окупанту відчаї, 

адже несе колосальні втрати, але не втрачає можливості вбити українського 

воїна. Від підлості свинособак, захищаючи нашу державу, загинув Віктор 

Васильович Дудар з Тернопільщини. Як інформують у Хоростківській міській 

раді, чоловік народився в селі Перемилів. Наш воїн загинув у ході боїв з 

російськими окупантами поблизу Миколаєва! Без чоловіка залишилась 

дружина Оксана, без батька – донька Софія. Відповідно до розпорядження 

міського голови, цьогоріч 8 березня оголосили в Хоростківській 

територіальній громаді Днем жалоби. На знак скорботи за загиблим 

забезпечать припущення Державного Прапора України на адміністративних 

приміщеннях міської ради, комунальних підпримств, державних підприємств, 

установ, організацій на території громади. Висловлюємо щирі співчуття 

родині та побратимам загиблого бійця. Вічна пам’ять Захиснику України!  

Джерело https://1540.com.ua/news/okupanti-vbili-viiskovogo-z-ternopilshchini-u-

boiu-poblizu-mikolaieva-foto_29579/?fbclid=IwAR2JWYzOpa-

8IMyWNsQzJsM1DlBZAROMDvKlaYbBtB1G4ggkqFfz83nHWZE 

https://1540.com.ua/news/okupanti-vbili-viiskovogo-z-ternopilshchini-u-boiu-poblizu-mikolaieva-foto_29579/?fbclid=IwAR2JWYzOpa-8IMyWNsQzJsM1DlBZAROMDvKlaYbBtB1G4ggkqFfz83nHWZE
https://1540.com.ua/news/okupanti-vbili-viiskovogo-z-ternopilshchini-u-boiu-poblizu-mikolaieva-foto_29579/?fbclid=IwAR2JWYzOpa-8IMyWNsQzJsM1DlBZAROMDvKlaYbBtB1G4ggkqFfz83nHWZE
https://1540.com.ua/news/okupanti-vbili-viiskovogo-z-ternopilshchini-u-boiu-poblizu-mikolaieva-foto_29579/?fbclid=IwAR2JWYzOpa-8IMyWNsQzJsM1DlBZAROMDvKlaYbBtB1G4ggkqFfz83nHWZE


 
 



 


