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У боях з росіянами на Донеччині загинув уродженець 

Тернопільщини Петро Лесик. Гірку звістку повідомили у 

Теребовлянській міській раді. 

Петро народився у Теребовлі, а згодом переїхав до Сумської області. 

Коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, він не міг стояти 

осторонь і пішов захищати Батьківщину. Боєць ніс службу у 58-ій окремій 

мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського (13 батальйон). 

44-річного військового не стало 19 травня. Його вбили біля села Попасне 

Краматорського району Донецької області. 

Захисника поховають у Сумській області, де він проживав. У нього 

залишились мама, діти. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого бійця 

та розділяємо з нею невимовний біль важкої втрати, – додали у мерії 
Теребовлі. 

Висловлюємо щирі співчуття рідниі, близьким і побратимам Петра. 

Розділяємо біль і скорботу разом з вами. Вічна слава і пам’ять Герою! 
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У Попасній загинув 42-річний військовий з 

Тернопільщини 
 

 23 травня 2022 

 

 

 

У Попасній загинув 42-річний військовий з Тернопільщини. 

Про смерть військового повідомили на сторінці Тереюовлянської міської 

ради у Фейсбук.  

42-річний уродженець міста Теребовля Петро Лецик, що на Тернопільщині, 

проживав на Сумщині, звідти відправився на фронт. 

Загинув 19 травня 2022 року біля селища Попасне Донецької області, 

перебуваючи у складі у 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана 

Івана Виговського (13 батальйон). 

Захисника поховають у Сумській області, де він проживав. У нього 

залишились мама, діти. 

Співчуття рідним та близьким... 

Вічна пам'ять Герою.  

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70207-u-popasnii-zahynuv-42richnyi-viiskovyi-z-ternopilshchyny 
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На Сумщині поховають сержанта з Теребовлі 
 

24 Травня 2022р. 

 

 

Стало відомо, що захищаючи Україну від російського ворога, 19 

травня 2022 року біля с. Попасне Донецької області загинув 

військовослужбовець, виходець з міста Теребовля, а тепер мешканець 

Кролевецької територіальної громади Сумської області Петро Лецик.  

Загиблий Герой народився 10 липня 1978 року народження. 

Народився та виріс в Теребовлі Тернопільської області. Більше 20 років 

проживав в селі Спаське. Призваний на військову службу за мобілізацією 

26 березня 2022 року. На посаді сержанта ніс службу у 58-ій окремій 

мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського (13-й батальйон). 

Загинув в бою захищаючи Україну на Луганщині. Захисника поховають у 

Сумській області, де він проживав. У нього залишились мама та двоє 

синів. 

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого бійця та розділяємо 

з нею невимовний біль важкої втрати. 

Вічна та світла йому пам’ять! Слава Героєві! Герої не вмирають!  
https://www.gazeta1.com/statti/na-sumshhyni-pohovayut-serzhanta-z-terebovli/  
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Кролевецька міська рада 
25 травня 2022 ·  

Спаський старостинський округ і уся Кролевеччина в жалобі .  

Громада прощається зі своїм героєм-земляком Лециком Петром 

Володимировичем, який загинув за рідну Україну, її цілісність і незалежність, 

за честь і гідність свого народу.  

Цього дня плаче рідна земля за обірваним молодим життям... Петру 

Володимировичу було лише 44 роки, коли в одному із запеклих боїв на 

Луганщині з російським агресором він, як і багато інших наших мужніх героїв-

українців, поклав своє життя на вівтар Батьківщини. 

Лецик Петро Володимирович народився 10.07.1978 року в селі 

Теребовля Тернопільської області. Більше 20 років проживав в селі Спаське. 

Призваний на військову службу за мобілізацією 26.03.2022 у в/ч А4427, 

сержант, приймав участь у бойових діях на сході нашої держави. Має двох 

синів. 

Неможливо жодними словами передати той біль втрати, який зараз 

відчувають діти, мама, рідні та ціла громада. 

Ми всі в скорботі за своїм земляком. Разом із його рідними та близькими, 

співчуваючи горю, схиляємо голови перед його світлою пам’яттю. 

Вічна пам’ять про Петра Володимировича буде жити в широких 

пшеничних полях Спаської землі, синьому небі всієї Кролевеччини, бистрих 

водах Тернопільщини. 

НИЗЬКИЙ УКЛІН, ШАНА І СЛАВА ГЕРОЮ! 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=332019005714721&set=pcb.33202037904

7917  
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На Кролевеччині попрощалися із 

захисником України 

26.05.2022 

 

Спаський старостинський округ і уся Кролевеччина в жалобі. 
Громада прощається зі своїм героєм-земляком Лециком Петром 

Володимировичем, який загинув за рідну Україну, її цілісність і незалежність, 

за честь і гідність свого народу. 

Цього дня плаче рідна земля за обірваним молодим життям… Петру 

Володимировичу було лише 44 роки, коли в одному із запеклих боїв на 

Луганщині з російським агресором він,  як і багато інших наших мужніх 

героїв-українців, поклав своє життя на вівтар Батьківщини. 

Лецик Петро Володимирович народився 10.07.1978 року в селі 

Теребовля Тернопільської області.  Більше 20 років проживав в селі Спаське. 

Призваний на військову службу за мобілізацією 26.03.2022 у в/ч А4427, 

сержант, приймав  участь у бойових діях на сході  нашої держави.  Має двох 

синів. 

Неможливо жодними словами передати той біль втрати, який зараз 

відчувають діти, мама, рідні та ціла громада. 



Ми всі в скорботі за своїм земляком. Разом із його рідними та близькими, 

співчуваючи горю, схиляємо голови перед його світлою пам’яттю. 

Вічна пам’ять  про Петра Володимировича буде жити в широких 

пшеничних полях Спаської землі, синьому небі всієї Кролевеччини, бистрих 

водах Тернопільщини. 

 

НИЗЬКИЙ  УКЛІН, ШАНА І СЛАВА ГЕРОЮ! 

 

Кролевецька міська рада 
 

https://sumypost.com/sumynews/suspilstvo/na-krolevechchyni-poproshhalysya-iz-

zahysnykom-ukrayiny/  
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