У боях біля Мар’їнки загинув військовий з
Тернопільщини
20.04.2022

Захищаючи батьківщину, загинув військовослужбовець Збройних Сил
України Боберський Володимир.

Про це ввечері, 19 квітня, повідомили на сторінці Микулинецької
територіальної громади у Facebook.
Володимир Боберський народився 24 липня 1981 року, в селі
Лопушанка Турківського району Львівської області, проживав у селі Дарахів
Микулинецької територіальної громади, що на Теребовлянщині.
Був на майдані з перших днів 2014 року та в АТО у Донецькій області.
У лютому цього року два тижні був у Польщі на роботі, а з початком
повномасштабного вторгнення в Україну одразу ж повернувся додому та
вступив до лав ЗСУ.
Загинув 1 квітня 2022 р. біля м. Мар’їнки, Донецької області, від рук
російських окупантів.
У загиблого залишилася дружина Галина та дворічний син Дем’янчик.
Уся Микулинецька громада висловлює щирі співчуття близьким та
рідним покійного з приводу важкої втрати. Не забудемо про Його подвиг та
мужність. Низький уклін захиснику України! Вічна пам’ять!
https://ternograd.te.ua/2022/04/u-boiakh-bilia-marinky-zahynuv-viiskovyi-z-ternopilshchyny/

Тернопільщина прощається з загиблим воїном
20 Квітня, 2022

У Володимира Боберського залишилася дружина та дворічний син

Панахида за загиблим воїном Володимиром Боберським відбудеться
сьогодні, 20 квітня, у селі Дарахів Тернопільського району. Про
це повідомили на сторінці Микулинецької громади.
Просимо усіх вшанувати пам’ять Героя, який захищав нас на передовій.
Помолимось за його душу, яка потребує молитви та заспокоєння яка
випередила нас на дорозі до вічності, – йдеться в повідомленні.
Поховають Героя 21 квітня о 12 годині.
Володимир Боберський народився 24 липня 1981 р., в селі Лопушанка
Турківського району Львівської області, проживав в с. Дарахів Микулинецької
територіальної громади. Був на майдані з перших днів 2014 року та в АТО
Донецької області. Два тижні був у Польщі на роботі, а з початком
повномасштабного вторгнення в Україну одразу ж повернувся додому та
вступив до лав ЗСУ. Загинув 1 квітня 2022 р. біля м. Мар'їнки, Донецької
області. У Героя залишилася дружина Галина та дворічний син Дем'ян.
Як писав Терен, також сьогодні попрощалися з учасником АТО,
солдатом 53 окремої моторизованої бригади Любомиром Яремейчуком.
Колектив Терену щиро співчуває рідним, друзям та побратимам
загиблих воїнів. Вічна слава Героям.
https://teren.in.ua/news/ternopilshchina-proshchaietsya-z-zagiblim-voyinom_390436.html

Залишився маленький син та дружина: на
війні убили жителя Тернопільщини
20.04.2022
Фото з рн

Загинув
військовослужбовець
Збройних Сил України Володимир
Боберський. У селі Дарахів відбулася
панахида за загиблим воїном. Похорон і
проводжання в останню путь будуть 21
квітня об 12:00.
Про це повідомили на сторінці
Микулинецької громади.
“Просимо усіх вшанувати пам’ять Героя, який захищав нас на передовій.
Помолимось за його душу, яка потребує молитви та заспокоєння яка
випередила нас на дорозі до вічності…
Микулинецька територіальна громада щиро співчуває рідним, друзям та
побратимам
Володимира”,
–
йдеться
у
повідомленні.
Володимир народився 24 липня 1981 р., в селі Лопушанка Турківського району
Львівської області, проживав в с. Дарахів Микулинецької територіальної
громади.
Був на Майдані з перших днів 2014 року та в АТО Донецької області.
Два тижні був у Польщі на роботі, а з початком повномасштабного вторгнення
в Україну одразу ж повернувся додому та вступив до лав ЗСУ.
Загинув 1 квітня 2022 р. біля м. Мар’їнки, Донецької області, від рук
російських окупантів.
У загиблого залишилася дружина Галина та дворічний син Дем’янчик.
Вічна пам’ять Герою.

Фото з мережі Інрнет

https://www.tenews.org.ua/post/show/1650476084-zalishivsya-malenkiy-sin-ta-druzhina-na-viyniubili-zhitelyaternopilschini?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1P09SCQHcrO5KGEyFlMZIdIv9l
TbqIlwq-OeEpmXDRG6B9YL2diU5u-vw

Зустрічали на колінах: у рідне село на Тернопільщині
привезли тіло 40-річного військового (фото)
20 квітня 2022

Зустрічали на колінах: у рідне село на Тернопільщині привезли тіло 40річного військового.
У Дарахів привезли тіло загиблого героя у російсько-українській
війні Боберського Володимира.
Сьогодні, 20 квітня відбудеться панахида о 19.00 год.
21 квітня похорон о 12.00 год.
"Тернополяни" писали, що у бою з окупантами загинув військовий з
Тернопільщини.

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69101-zustrichaly-na-kolinakh-u-ridne-selo-na-ternopilshchynipryvezly-tilo-40richnoho-viiskovoho-foto

Тіло героя Володимира Боберського
зустріли на Теребовлянщині
20 Квітня 2022

Віддав
життя
за
Батьківщину. У Дарахові на
Теребовлянщині
жителі
громади на колінах зустріли
тіло
воїна
Володимира
Боберського.
Чоловік загинув у боротьбі
з
рашистською
навалою.
Поховають захисника завтра, 21
квітня. Вічна пам’ять герою!

https://intb.te.ua/2022/04/tilo-geroya-volodymyra-boberskogo-zustrily-na-terebovlyanshhyni/

У Микулинецькій громаді на Тернопільщині попрощалися
із захисником України Володимиром Боберським
22.04.2022

Останні дні Тернопільщина у жалобі. Сумна звістка прийшла і
в Микулинецьку територіальну громаду. Загинув військовослужбовець
Збройних Сил України Володимир Боберський, захищаючи рідну землю, –
повідомили на сторінці Микулинецької ТГ у фейсбуці.
Володимир народився 24 липня 1981 року в селі Лопушанка
Турківського району Львівської області. У Дарахові Микулинецької
територіальної громади був за зятя.
Він належав до тих, хто не боявся, а боровся. Коли розпочався Майдан,
на його барикадах Володимир був з перших днів. З 2014 року брав участь в
АТО на Донеччині.

Лише два тижні Володимир побув на роботі у Польщі, як почалася війна.
Чоловік одразу ж повернувся додому та вступив до лав ЗСУ.
Загинув 1 квітня біля Мар’їнки Донецької області у боях з російськими
окупантами.
У загиблого залишилася дружина Галина та дворічний син Дем’янчик.
У глибокій скорботі залишилася і 85-річна мама Катерина.
Поховали Володимира у Дарахові.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам,
односельцям загиблого з приводу важкої втрати.
Вічна пам’ять Герою!

https://nday.te.ua/u-mykulynetskij-hromadi-na-ternopilschyni-poproschalysya-iz-zahysnykom-ukrajinyvolodymyrom-boberskym/

Сиротою залишився дворічний син: на Тернопільщині
попрощалися з Героєм (фото)
22 Квітня, 2022

Володимир Боберський був на роботі у Польщі, після вторгнення росії в
Україну одразу повернувся додому і пішов воювати

Прощання з військовослужбовцем Збройних Сил України Володимиром
Боберським відбулося у Микулинецькій громаді сьогодні, 22 квітня. Про
це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
У загиблого залишилася дружина Галина та дворічний син Дем'янчик.
Низький уклін захиснику України, – йдеться в повідомленні.
Володимир Боберський народився 24 липня 1981 р., в селі Лопушанка
Турківського району Львівської області, проживав в с. Дарахів Микулинецької
територіальної громади. Був на майдані з перших днів 2014 року та в АТО
Донецької області. Два тижні був у Польщі на роботі, а з початком
повномасштабного вторгнення в Україну одразу ж повернувся додому та
вступив до лав ЗСУ. Загинув 1 квітня 2022 р. біля м. Мар'їнки, Донецької
області. У Героя залишилася дружина Галина та дворічний син Дем'ян.
Нагадаємо, 21 квітня у Теребовлі зустріли тіло 32-річного Героя, жителя
Теребовлі Сергія Герасименка.
Колектив Терену щиро співчуває рідним, друзям та побратимам загиблих
воїнів. Вічна слава Героям.

https://teren.in.ua/news/sirotoyu-zalishivsya-dvorichniy-sin-na-ternopilshchinipoproshchalisya-z-geroiem-foto_390475.html

