«Віддав життя за Україну»: у боях загинув лікар з
Тернопільщини
28 лютого 2022

Андрій Місяць був директором Гусятинської райлікарні.

Сумну звістку про смерть медика Андрія Місяця з Тернопільщини
повідомляють

на

фейсбук-сторінці

Гусятинської

лікарні. Підтверджують інформацію і в обласній організції ВО «Свобода»,
членом якої був лікар.
- Адміністрація КНП « Гусятинська КЛ» Гусятинської селищної ради
висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті Місяця Андрія
Васильовича. Він користувався заслуженим авторитетом і повагою серед колег,
був людиною доброзичливою та щирою, кваліфікованим фахівцем та хорошим
другом. Саме таким він залишиться у спогадах тих, хто знав його та працював

поруч

із

ним.

Він

віддав

життя

за

Україну

рятуючи

життя

ближнього...Справжній Герой, який мужньо захищав нашу Батьківщину.
Поділяємо біль непоправної втрати разом з рідними та близькими, сумуємо
разом з Вами, підтримуємо у годину скорботи. Хай Господь прийме його душу
до Царства Небесного. Вічна пам‘ять! - йдеться у повідомленні.
У коментарях в соцмережах, сотні людей залишають слова співчуття.
Люди, які знали Андрія Місяця, діляться спогадами про нього. дуже позитивний.
Він дуже вболівав за медицину, хотів змін, брав молодь на роботу.
- Коли я шукав роботу у лікарні після закінчення університету, пан Андрій
єдиний із головних лікарів області запропонував мені робоче місце. Пізніше
склалися такі обставини, що разом працювати так і не довелося, але в мене
залишилися тільки найпозитивніші спогади про цю Людину. Вічна пам'ять! пише лікар Чортківської райлікарні Віктор Міщанчук.
Колектив Терену щиро співчуває рідним і близьким Андрія Місяця з
приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!

https://teren.in.ua/news/viddav-zhittya-za-ukrayinu-u-boyah-pid-volnovahoyuzaginuv-likar-zternopilshchini_389464.html?fbclid=IwAR2IGjdo7Sn1VLXMdog4AgTg7WiyW0pK
aZgFaaUiUA3B1WYAyUbGnXdIemo

Віддав життя за Україну: в бою на Донеччині загинув знаний
Тернопільський лікар
01 березня 2022

Тернопільщина втратила ще одного захисника.
28 лютого на Донеччині у боях під Волновахою загинув наш земляк,
уродженець села Крогулець, Андрій Місяць.
Сумну звістку повідомив голова Тернопільської облради Михайло
Головко.
Андрій Місяць був активним учасником Революції гідності. Пройшов такі
гарячі точки, як Станиця Луганська, Щастя і Дебальцеве. Служив у медроті 128ої окремої гірсько-штурмової бригади.
"Висококваліфікований лікар, який допомагав людям, працюючи
керівником КНП "Гусятинська районна лікарня", наш побратим-свободівець,
назавжди залишиться у наших серцях", – зазначив очільник облради.
У медзакладі також висловили співчуття.

"Андрій Васильович користувався заслуженим авторитетом і повагою
серед колег, був людиною доброзичливою та щирою, кваліфікованим фахівцем
та хорошим другом. Саме таким він залишиться у спогадах тих, хто знав його
та працював поруч із ним.
Він віддав життя за Україну рятуючи життя ближнього... Справжній
Герой, який мужньо захищав нашу Батьківщину", – додали в Гусятинській
лікарні.

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67363-viddav-zhyttia-za-ukrainu-v-boiu-nadonechchyni-zahynuv-znanyi-ternopilskyi-likar

Дякуємо тобі за все... Тернопільщина прощається із
військовим медиком Андрієм Місяцем
10 березня 2022

Йому назавжди залишиться 44. Загинув 28 лютого 2022 р. у боях під
Волновахою, що на Донеччині, рятуючи життя українських воїнів.
Похорон розпочався у рідному селі Крогулець, що в колишньому
Гусятинському, а тепер у Чортківському районі.
Провести військового лікаря в останню путь, а в минулому очільника
Гусятинської райлікарні, прийшли тисячі людей.
У с. Крогулець прощаються із військовим медиком, учасником бойових дій
Андрієм Місяцем.
За словами старости села Ігоря Солонинки, Андрій службив в АТО під час
третьої хвилі мобілізації. Знову пішов на військову службу восени минулого
року – задовго до початку активних бойових дій в Україні.

– Ми з ним бачились і розмовляли ще восени минулого року — якраз перед
тим, як він знову пішов служити. Ще тоді я питав у нього, навіщо це йому.
Знаний лікар, авторитетна людина як у селі, так і районі. А він казав: «Ігор, мені
там легше. Інакше вже не можу», — пригадав староста Ігор Солонинка.

Після різдвяних свят Андрій приїжджав додому на день-два, побачитись з
рідними. А далі знову на службу.

Андрію Місяцю було 44. Загинув 28 лютого 2022 р. у боях під Волновахою,
що на Донеччині, рятуючи життя українських воїнів.

Працював лікарем у Копичинецькій виправній колонії, а потім лікаремнаркологом в Гусятинській райлікарні, яку згодом очолив. Був директором
медзакладу з 2018 до 2021 рр.

Був активним учасником Революції гідності. Коли почалась третя хвиля
мобілізації, пішов служити в АТО. Пройшов такі гарячі точки як Станиця
Луганська, Щастя і Дебальцеве. Служив у медроті 128-ої окремої гірськоштурмової бригади. За заслуги перед Батьківщиною відзначений орденом «За
мужність», медалями «Учасник АТО», «За жертовність і любов до України»,
«Знання, серце, душу – людям», нагрудним знаком «Дебальцеве-2015».

Редакція щиро співчуває дружині із сином, мамі, сестрі та всім, хто втратив
близьку людину. Вічна і світла тобі пам’ять, Герою…

https://te.20minut.ua/Podii/dyakuemo-tobi-za-vse-ternopilschina-proschaetsya-iz-viyskovimmedikom--11535291.html?fbclid=IwAR3wg_wn-bAONv-FN0x3fJoR1c0D9jChRZR2Iwwn3RRBE8eocaucIPG7K8

ДОСВІДЧЕНИЙ ЛІКАР І ПАТРІОТ: НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
ПРОЩАЮТЬСЯ З АНДРІЄМ МІСЯЦЕМ, ЯКИЙ ЗАГИНУВ ВІД
РУК ОКУПАНТА
10 Березня 2022

Знаний медик, щирий патріот,
відданий
син
України.
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Андрія
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Колишній
керівник
КНП
“Гусятинська комунальна районна
лікарня” загинув під Охтиркою.
Уродженець
села
Крогулець
свідомо пішов захищати Батьківщину.
Андрій Місяць воював в АТО, пройшов
багато гарячих точок і неодноразово рятував життя військовим. Сповна
віддавався професії військового лікаря, вірив у перемогу України над окупантом,
захоплювався мужністю і сміливістю побратимів.
Жертва Андрія Місяця ніколи не буде забутою. Співчуваємо рідним і
близьким воїна у важкій втраті.

https://t1news.tv/dosvidchenyj-likar-i-patriot-na-ternopilshhyni-proshhayutsya-z-andriyemmisyaczem-yakyj-zagynuv-vid-ruk-okupanta/

На Тернопільщині попрощалися
військовим медиком
БЕР 11, 2022

зі

знаним

У Гусятині попрощалися з українським лікарем та громадським
активістом, кавалером ордену «За мужність» III ступеня – Андрієм Місяцем.
Активний учасник Революції гідності. Він пройшов такі гарячі точки як
Станиця Луганська, Щастя і Дебальцеве. Служив у медроті 128-ої окремої
гірсько-штурмової бригади.
Загинув Андрій Місяць на сході, рятуючи життя українських воїнів.
У нього залишився 13-річний син Антон.
Вічна пам‘ять і слава!
Ми переможемо у цій війні!
https://lypa.com.ua/2022/03/%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d
1%89%d0%b8%d0%bd%d1%96%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1
%81%d1%8f-%d0%b7%d1%96-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd

