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Від рук окупантів загинув військовий з Тернополя Петро 

Батьківський. 

Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Тернополя 

Сергій Надал. 

"У боях за Україну загинув Герой, уродженець мікрорайону «Кутківці», 

Петро Батьківський. Окупанти забрали життя ще одного мужнього захисника 

України. Співчуваємо рідним Петра. Ворог відповість за всіх українців, у кого 

відібрав життя. Вічна пам’ять і вічна слава Герою", - написав Сергій Надал.  

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67875-vid-ruk-okupantiv-zahynuv-viiskovyi-z-

ternopolia-petro-batkivskyi  
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Загинув командир мотопіхотної роти з Тернопільщини (Фото) 
  

 15.03.2022 

  

 Від кулі окупанта загинув 

тернополянин, лейтенант Петро 

Батьківський. Він був командиром 1 

мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти. 

Герой загинув під час виконання 

завдань із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії ворога в Донецькій та 

Луганській областях. 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним та близьким 

загиблого. нехай земля йому буде пухом! Вічна пам’ять і слава Герою! 

 

 
 

https://fainemisto.tv/city/37308-zagynuv-komandyr-motopihotnoyi-roty-z-ternopilshhyny-foto 
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У Тернополі попрощалися з Героєм України 
Петром Батьківським, який загинув на Донбасі 

10 квітня 2022  

 
Петро Батьківський загинув під час обюорони Донбасу / Фото Тернопільської міської ради 

У Тернополі 10 квітня попрощалися з Героєм України лейтенантом 

Петром Батьківським, який героїчно загинув під час оборони населених 

пунктів Донбасу 

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у соцмережах. 

Петро Батьківський – військовий за покликанням, лейтенант, командир 1 

мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти, героїчно загинув у бою на Донбасі. 

 

Прощання з Петром Батьківським / Фото Тернопільської міської ради 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

https://24tv.ua/ternopoli-poproshhalisya-geroyem-ukrayini-petrom-batkivskim-yakiy_n1945969 

 

 

 

https://24tv.ua/ternopoli-poproshhalisya-geroyem-ukrayini-petrom-batkivskim-yakiy_n1945969


Тернопільщина попрощалася із Героєм Петром 

Батьківським (фото) 

10 Квітня, 2022  

 

 «Пам’ятайте, я вас всіх дуже любив, а найбільше любив Україну», - останні слова Героя 

 
 

Із Героєм сучасності Петром Батьківським сьогодні попрощались у 

Тернополі. Щоб провести в останню путь військового, зібрались сотні 

людей. Чин похорону очолив Архиєпископ Тернопільський і Кременецький 

Нестор.  

Війна, яка триває вже 8 років, регулярно забирає в нас наших захисників. І 

кожен із нас для російського окупанта є ціллю, і йому би хотілось, щоб 

українського народу не було і ці землі належали росії. Так би могло статися, якби 

не наші воїни-захисники. Саме вони з 2014 року стоять на захисті нашої 

України. Завдяки захисникам, які жертвують життям, ми можемо мирно 

жити тут, на Тернопільщині. Сьогодні в особливий час кожен з нас повинен 

також вставати за державу і кожен з нас повинен пам’ятати за захисника, 

який помер, який не боявся стати для оборони і захищати Україну,- сказав 

Архиєпископ Нестор.  
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До слова, Петро Батьківський був командиром 1 мотопіхотного взводу 3 

мотопіхотної роти. Як повідомляє Тернопільська обласна військова адміністрація, під 

час окупації Автономної Республіки Крим у м. Феодосія тримав оборону військової 

частини, де його взяли у полон. Після звільнення Герой пішов добровольцем в АТО. 

Упродовж 2014 — 2017 років він пройшов Широкине, Талаківку, Гранітне, 

Лебединське, Водяне, Комінтернове, Троїцьке, Попасну Луганської та Донецької 

областей.  

https://teren.in.ua/news/ternopilshchina-poproshchalas-iz-geroiem-petrom-batkivskim-

foto_390259.html  
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Полеглий Герой з Тернопільщини отримав 

орден “За мужність” 

 БЕР 26, 2022    
 

 
 

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв орден “За 

мужність” III ступеня Герою з Тернопільщини Петру Батьківському. Захисник 

трагічно загинув під час оборони населених пунктів Донбасу. 

 

Вічна пам’ять та слава Героям! 

 

https://lypa.com.ua/2022/03/%d0%bf%d1%80%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%

b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b7-

%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8

%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc  
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