Тіло вдалося повернути лише зараз:
на Тернопільщині поховають оборонця
«Азовсталі»
18 Червня, 2022

На Тернoпільщині пoпрoщаються із
патрульним Даниїлoм Сафoнoвим,
кoтрий загинув у Маріупoлі ще на
пoчатку травня. Тілo захисника
вдалoся забрати і вивезти з Дoнецькoї
oбласті лише зараз.
Прo це пoвідoмляє Теребoвлянська
міська рада.

“2 травня 2022 рoку під час викoнання бoйoвoгo завдання у зoні завoду
«Азoвсталь» у Маріупoлі загинув патрульний пoліцейський Даниїл Сафoнoв.
Військoвoслужбoвець рoдoм із м. Дoнецьк. Кoли на Дoнбас у 2014 рoці прийшла
війна, переїхав дo бабусі в Маріупoль. Далі дoля закинула йoгo дo нас, у
Теребoвлю, де прoживає рідна сестра Ольга Мацала, кoтра у 2014 рoці теж
виїхала з Дoнецька. Теребoвлянщина і Тернoпільщина стали для військoвика
другoю дoмівкoю, він підписав кoнтракт з 44-ю бригадoю. У 2019 рoці після
закінчення кoнтракту пoвернувся в Маріупoль, вступив дo лав патрульнoї
пoліції. Із пoчаткoм пoвнoмасштабнoгo наступу рoсії на Україну бoрoнив
Маріупoль від вoрoгів. У квітні передислoкувався зі свoїми пoбратимами дo
завoду «Азoвсталь». Тілo Герoя лише зараз вдалoся вивезти з
Дoнеччини”, – рoзпoвіли у міськраді.
Тoж мешканців Теребoвлі та усіх небайдужих людей прoсять у вівтoрoк,
21 червня, вшанувати пам’ять захисника і зустріти з мoлитвoю та лампадками
дoмoвину з йoгo тілoм.
Пoхoрoн відбудеться цьoгo ж дня oб 11-й гoдині у грекo-катoлицькій
церкві святoгo Микoля.
Вічна та світла пам’ять Герoю!
https://beztaby.te.ua/tematyka/suspilstvo/2022/06/tilo-vdalosya-povernuty-lyshe-zaraz-naternopilshhyni-pohovayut-oboronczya-azovstali/

Тернопiльщина
попрощається
пaтрульним, якoго убили на вiйні

із

18.06.2022

Нагадаємо, що 2 трaвня 2022 року пiд час викoнання бoйовoго
завдaння у зoні заводу «Азoвсталь» у Марiуполі зaгинув пaтрульний
пoліцейський Дaниїл Сaфонов.
Про це повідомляє Теребовлянська міська рада.
"Військовослужбовець родом із м.Донецьк. Коли на Донбас у 2014 році
прийшла війна, переїхав до бабусі в Маріуполь. Далі доля закинула його до
нас, у Теребовлю, де проживає рідна сестра Ольга Мацала, котра у 2014 році
теж виїхала з Донецька через війну", - йдеться у повідомлення.
Теребовлянщина і Тернопільщина стали для військовика другою
домівкою, він підписав контракт з 44-ю бригадою. У 2019 році після
закінчення контракту повернувся в Маріуполь, вступив до лав патрульної
поліції.
Із початком повномасштабного наступу росії на Україну боронив
Маріуполь від ворогів. У квітні передислокувався зі своїми побратимами до
заводу «Азовсталь».
Тіло Героя лише зараз вдалося вивезти з Донеччини.
Просимо теребовлянців у вівторок, 21 червня, вшанувати пам’ять
захисника та зустріти з молитвою та лампадками його тіло з домовиною.
Похорон Героя відбудеться цього ж дня об 11.00 год. у греко-католицькій
церкві святого Миколя в м.Теребовля.
Вічна та світла пам’ять Героєві!
У Даниїла Сафонова залишилась дружина, малий синочок, сестра.
https://www.tenews.org.ua/post/show/1655566366-ternopilschina-poproschaetsya-iz-patrulnimyakogo-ubili-na-viyni#

На
Тернопільщині
поховають
легендарного бійця Даниїла Сафонова
ЧЕР 18, 2022

2 травня 2022 року під час виконання бойового завдання у зоні заводу
«Азовсталь» у Маріуполі загинув патрульний поліцейський Даниїл Сафонов.
Військовослужбовець родом із Донецька. Коли на Донбас у 2014 році прийшла
війна, переїхав до бабусі в Маріуполь. Далі доля закинула його у Теребовлю,
де проживає рідна сестра Ольга Мацала, котра у 2014 році теж виїхала з
Донецька.
Теребовлянщина і Тернопільщина стали для військовика другою
домівкою, він підписав контракт з 44-ю бригадою. У 2019 році після
закінчення контракту повернувся в Маріуполь, вступив до лав патрульної
поліції.
Із початком повномасштабного наступу росії на Україну боронив
Маріуполь від ворогів. У квітні передислокувався зі своїми побратимами до
заводу «Азовсталь».
Тіло Героя лише зараз вдалося вивезти з Донеччини.
Просимо теребовлянців у вівторок, 21 червня, вшанувати пам’ять
захисника та зустріти з молитвою та лампадками його тіло з домовиною.
Похорон Героя відбудеться цього ж дня об 11.00 год. у греко-католицькій
церкві святого Миколя в місті Теребовля. Вічна та світла пам’ять Героєві!
https://lypa.com.ua/2022/06/%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%bd%
d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80

У зоні заводу «Азовсталь» у Маріуполі загинув
патрульний поліцейський Даниїл Сафонов –
його поховають у Теребовлі
Тернопільщина зустріне тіло відважного захисника Маріуполя, який
загинув ще 2 травня
19 Червня 2022

Пiд час виконання
бойового завдання, 2
травня, у зонi заводу
«Азовсталь» у Марiуполi
загинув патрульний
полiцейський Даниїл
Сафонов. Його поховають
у Теребовлi, куди переїхала
сiм’я захисника.
Вiйськовослужбовець родом iз м. Донецьк. Коли на Донбас у 2014 роцi
прийшла вiйна, переїхав до бабусi в Марiуполь, одружився. Далi доля закинула
його у Теребовлю, де проживає сестра Ольга Мацала, котра у 2014 роцi теж
виїхала з Донецька. У Теребовлю переїхала i сiм’я бiйця – дружина i
маленький синочок Владик.
Теребовлянщина i Тернопiльщина стали для вiйськовика другою
домiвкою, вiн пiдписав контракт з 44-ю бригадою. У 2019 роцi пiсля
закiнчення контракту повернувся в Марiуполь, вступив до лав патрульної
полiцiї. Iз початком повномасштабного наступу росiї на Україну боронив
Марiуполь вiд ворогiв. А у квiтнi передислокувався зi своїми побратимами до
заводу «Азовсталь».
Безжалiсна вiйна обiрвала життя Даниїла 2 травня. Тiло Героя лише
зараз вдалося вивезти з Донеччини. Днями його привезуть на
Теребовлянщину.
«Просимо теребовлянцiв у вiвторок, 21 червня, вшанувати пам’ять
захисника та зустрiти з молитвою та лампадками його тiло з домовиною.
Похорон Героя вiдбудеться цього ж дня об 11.00 год. у греко-католицькiй
церквi святого Миколя в м.Теребовля», — йдеться на сторiнцi
Теребовлянської мiської ради.
Вiчна та свiтла пам’ять захиснику!
https://golos.te.ua/u-zoni-zavodu-azovstal-u-mariupoli-zahynuv-patrulnyy-politseyskyy-danyil-safonovyoho-pokhovaiut-u-terebovli/#

Сьогодні у Теребовлі зустрічатимуть тіло бійця,
який обороняв Маріуполь
21 червня 2022

На Тернопільщині попрощаються із захисником Маріуполя – Даниїлом
Сафоновим.
Патрульний поліцейський загинув 2 травня біля заводу "Азовсталь",
виконуючи бойове завдання.
Тіло Героя зустрічатимуть сьогодні о 10:30-11:00 на перехресті біля грекокатолицької церкви. Міська рада просить теребовлянців вийти на вулицю та
вшанувати пам'ять воїна.
Як раніше розповідали "Тернополяни", військовослужбовець родом з
Донецька. Коли на Донбас у 2014 році прийшла війна, переїхав до бабусі в
Маріуполь. Згодом побрався та разом з дружиною та маленьким соном
переїхав у Теребовлю до сестри-переселенки.
Тернопільщина стала для Даниїла другою домівкою, він підписав контракт
з 44-ю бригадою. У 2019 році повернувся у Маріуполь та вступив до лав
патрульної поліції. З початком повномасштабного наступу, боронив місто від
ворогів.

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/71177-sohodni-u-terebovli-zustrichatymut-tilo-biitsia-iakyioboroniav-mariupol

Жителі Теребовлі зустріли тіло загиблого під час
штурму «Азовсталі» Даниїла Сафонова
21.06.22

Сьогодні, 21 червня, теребовляни зустрічали тіло загиблого у зоні
заводу «Азовсталь» 28-річного поліцейського Даниїла Сафонова.
Незважаючи на несприятливі погодні умови, жителі міста Теребовля
вийшли на вулиці з лампадками та молитвою за загиблого Героя, аби
вшанувати його пам’ять, який загинув на «Азовсталі» 2 травня. Прощання із
захисником відбулося у греко-римській церкві святого Миколая, а поховали –
на місцевому кладовищі.
Даниїл Сафонов родом з Донецької області, але доля привела його у місто
Теребовля, яке стало для нього другою домівкою. Його рідна сестра також у
2014 році переїхала з Донецька у Теребовлю.

Фото: Теребовлянська міська рада

https://biznesoblast.com/regions/te/68703/

На Тернопільщині попрощались із загиблим
Данилом Сафоновим — патрульним, який
захищав Маріуполь із першого дня війни
21 червня, 2022

Прощання із загиблим Данилом Сафоновим, Теребовля, 21 червня 2022 року

У Теребовлі на Тернопільщині попрощались із загиблим на
«Азовсталі» патрульним Данилом Сафоновим. Він захищав Маріуполь із
першого дня повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє наша кореспондентка з місця події.
На прощання прийшли рідні бійця, військові, патрульні з
найближчих областей — багато з них були особисто знайомі з
Сафоновим. Також були присутні місцеві жителі.

1з2

Прощання із загиблим Данилом Сафоновим, Теребовля, 21 червня 2022 року

Тіло загиблого бійця зустрічали на колінах.
У Данила Сафонова залишилися дружина та син.

1з3

Сестра загиблого Данила Сафонова, Теребовля, 21 червня 2022 року

Данило Сафонов був переселенцем із Донецька: у 2014 році виїхав до
Маріуполя. Потім став військовим окремої артилерійської бригади, три роки
брав участь у війні на Донбасі. Після цього повернувся в Маріуполь — мав там
багато родичів. А у 2019 році вступив до лав Патрульної поліції.
Данило захищав Маріуполь із першого дня вторгнення. Він загинув 2 травня:
під час повернення з бойового завдання Данило потрапив під мінометний
обстріл. Наша журналістка Анастасія Станко поспілкувалась із патрульним у
квітні, коли Маріуполь уже понад місяць був у блокаді. Данило
казав: «Передайте на велику землю, що Маріупольська фортеця
тримається».
https://hromadske.ua/posts/na-ternopilshini-poproshalis-iz-zagiblim-patrulnim-danilom-safonovimyakij-zahishav-mariupol-iz-pershogo-dnya-vijni

На Тернопільщині попрощалися із
патрульним Даниїлом Сафоновим
·21 червня, 15:59
·

Суспільне Тернопіль

У Церкві святого Миколая в Теребовлі попрощалися із 28-річним
бійцем Даниїлом Сафоновим. Про це Суспільному повідомив заступник
міського голови Теребовлі Михайло Савчук.
"Він загинув 2 травня під час виконання бойового завдання поблизу
заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Тіло Даниїла вдалося вивезти лише зараз", –
розповів Михайло Савчук.

У Теребовлі попрощалися з патрульним поліцейським Даниїлом Сафоновим.

Військовослужбовець родом із Донецька. Коли на Донбас у 2014 році
прийшла війна, переїхав до бабусі в Маріуполь. А згодом – на Тернопільщину,
де вже проживала його сестра, яка теж виїхала з Донецька через війну.

На Тернопільщині попрощалися з Даниїлом Сафоновим.

Будучи в Теребовлі, підписав контракт з 44-ю артбригадою. Після закінчення
контракту в 2019-му повернувся до Маріуполя та вступив до лав патрульної
поліції, розповів колега Даниїла Олександр Чернов.

На похорон приїхали колеги бійця. Фото: Леся Дида

"Даниїл до останнього був вірний присязі, допомагав людям. Він один із тих
поліцейських, який рятував немовля в пологовому, який розбомбили ворожі
бомби. Даниїл один із тих людей, який доставляв людям воду в ті частини
нашої країни, де люди залишались без води, без їжі", – каже Олександр
Чернов.

У Церкві святого Миколая.

Від початку повномасштабної війни Даниїл Сафонов захищав Маріуполь. У
квітні передислокувався до заводу "Азовсталь".

У Теребовлі попрощалися із військовослужбовцем Даниїлом Сафоновим.

У чоловіка залишилася дружина та син.
https://suspilne.media/252508-na-ternopilsini-poprosalisa-iz-patrulnim-daniilom-safonovim/

Загинув під час оборони Азовсталі: у
Теребовлі
поховали
патрульного
поліцейського Даниїла Сафонова (Фото)
21.06.2022

Похорон Даниїла Сафонова// Фото: Теребовлянська міська рада

Сьогодні, 21 червня, у Теребовлі на Тернопільщині зустріли
домовину з тілом патрульного поліцейського Даниїла Сафонова.
Правоохоронець загинув під час штурму росіянами Азовсталі. Про це
пише “Файне місто” з посиланням на Теребовлянську міську раду.

Люди стояли на колінах, з лампадками і молитвою зустріли тіло Героя.
Попрощатись із мужнім українцем, який віддав своє життя за наше майбутнє
та державу, прийшли рідні, побратими, друзі, колеги-патрульні поліцейські,
представники влади та небайдужі мешканці Теребовлянської громади.
Відспівали загиблого Героя у церкві святого Миколая та поховали на
місцевому кладовищі.
Даниїл загинув за рідний край – Донеччину
28-річний Даниїл родом із Донецька. Народився 23 жовтня 1993 року.
Коли на Донбас у 2014 році прийшла війна, переїхав до бабусі в Маріуполь.
Там одружився. У нього з дружиною народився синочок.

Далі доля закинула Даниїла у Теребовлю. Зараз там проживає рідна
сестра Ольга Мацала, котра у 2014 році теж виїхала з Донецька через війну.
Теребовлянщина і Тернопільщина стали для нього другою домівкою.
Згодом Даниїл підписав контракт з 44-ю артбригадою. У 2019 році після
закінчення контракту повернувся в Маріуполь, вступив до лав патрульної
поліції. Із початку повномасштабного наступу росії в Україну, боронив
Маріуполь від ворогів. У квітні передислокувався зі своїми побратимами до
заводу «Азовсталь».
Герой загинув 2 травня під час виконання бойового завдання у зоні
заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Тіло захисника лише зараз вдалося вивезти з
Донеччини. У Даниїла залишились дружина, малий синочок, батьки, сестра,
два брати, дідусь.
Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним, близьким та
побратимам Даниїла. Розділяємо нестерпний біль та пекуче горе разом з вами!
Герої не вмирають! Пам’ятатимемо подвиги захисників завжди!

Похорон Даниїла Сафонова

https://fainemisto.tv/news/41725-zagynuv-pid-chas-oborony-azovstali-u-terebovli-pohovalypatrulnogo-policzejskogo-danyyila-safonova-foto

