"Велике горе", – на війні загинув мешканець
Теребовлянщини
19 травня 2022

Тернопільщина втратила ще одного захисника.
Сумна звістка надійшла Теребовлянської громади: обороняючи Україну,
загинув військовослужбовець із с.Вербівці – Михайло Яцковський. Чоловіку
було трохи більше 40-ко років.
"Загибель наших військових – завжди велике горе для усієї країни. В цю
гірку мить щиро поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голови
у глибокій скорботі. Вічна пам’ять захиснику України!", – зазначили на
Фейсбук-сторінці Теребовлянської міської ради.
Дату та час зустрічі домовини з тілом Героя обіцяють повідомити згодом.
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70055-velyke-hore-na-viini-zahynuv-meshkanets-terebovlianshchyny
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У війні з російськими окупантами загинув наш земляк,
військовослужбовець із села Вербівці Михайло Яцковський.

Про
це
у
середу,
18
травня,
на
Фейсбуці повідомила Теребовлянська міська рада.
Михайло Яцковський проживав у селі
територіальної громади. Йому було 44 роки.

своїй

Вербівці

сторінці

у

Теребовлянської

Теребовлянська міська рада, її виконавчий комітет та міський голова Олег
Продан висловлюють щирі співчуття родині загиблого Героя.
“В цю гірку мить щиро поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо
голови у глибокій скорботі. Вічна пам’ять захиснику України!” – йдеться у
співчутті.
Про дату та час зустрічі домовини з тілом Героя Михайла Яцковського буде
поінформовано додатково.
https://ternograd.te.ua/2022/05/na-viini-zahynuv-viiskovyi-z-terebovlianshchyny-mykhailo-yatskovskyi/
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У бою з російськими окупантами загинув військовослужбовець з
с.Вербівці Теребовлянської громади Михайло Яцковський. Сумну звістку
повідомили у Теребовлянській міській раді.
Михайло був відданий сином неньки-України. Коли росіяни розпочали
повномасштабне вторгнення, він не міг стояти осторонь і пішов боронити
Батьківщину. Один з боїв став для 44-річного бійця останнім
Теребовлянська міська рада, її виконавчий комітет та міський голова Олег
Продан висловлюють щирі співчуття родині загиблого Героя. 🙏В цю гірку
мить щиро поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голови у
глибокій скорботі. 🙏Вічна пам’ять захиснику України! – йдеться у
повідомленні Теребовлянської міської ради.
Про дату та час зустрічі домовини з тілом Героя Михайла Яцковського
Теребовлянська міська рада інформуватиме додатково. Слідкуйте за
оновленнями “Файного міста”.
https://fainemisto.tv/news/40396-terebovlyanska-gromada-u-skorboti-na-vijni-zagynuv-vijskovyjmyhajlo-yaczkovskyj

У боях з окупантами загинув ще один
захисник з Тернопільщини
20.05.2022

Війна забрала життя
ще одного бійця з
Тернопільщини.
У
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загинув мешканець
села
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Михайло
Яцковський.
Чоловікові було 44 роки.
Про це повідомили на сторінці Теребовлянської міської ради.
“Загибель наших військових – завжди велике горе для усієї країни.
До Теребовлянської територіальної громади знову надійшла сумна звістка.
У
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військовослужбовець з с.Вербівці Михайло Яцковський, 1978 р. н.
Теребовлянська міська рада, її виконавчий комітет та міський голова Олег
Продан висловлюють щирі співчуття родині загиблого Героя.
В цю гірку мить щиро поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо
голови у глибокій скорботі. Вічна пам’ять захиснику України!”, – ідеться
у повідомленні.
Про дату та час зустрічі домовини з тілом Героя Михайла Яцковського буде
повідомлено додатково.
https://tepravda.te.ua/u-boiakh-z-okupantamy-zahynuv-shche-odyn-zakhysnyk-zternopil-shchyny/

Теребовлянська громада провела в останню путь
загиблого добровольця Михайла Яцковського
(фото)
22 травня 2022

Теребовлянська громада провела в останню путь загиблого добровольця
Михайла Яцковського.
Вчора, 22 травня, Теребовлянська громада попрощалась та провела в
останню путь загиблого військовослужбовця, добровольця, мешканця села
Вербівці Михайла Яцковського.
У Теребовлянській міській раді повідомили, що Михайло Яцковський,
народився 1978 року, пішов на фронт, як доброволець, загинув, обороняючи
Україну від російських окупантів у Луганській області.
Спочатку домовину з тілом Героя зустріли в місті Теребовля, після цього
перевезли в село Вербівці, де відбувся чин похорону.
Віддати останню шану загиблому захисникові прийшли рідні, друзі,
знайомі, представники влади, односельчани, військовослужбовці.

Поховали Михайла Яцковського на місцевому кладовищі. В нього
залишилися дочка, син, сестра, племінники.
Вічна пам'ять Герою та співчуття рідним та близьким..

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70159-terebovlyanska-gromada-provela-v-ostannyu-put-zagiblogodobrovoltsya-mikhajla-yatskovskogo-foto

Залишилися сиротами дочка та син:
на Тернопільщині поховали Героя
24.05.2022

З 44-річним військовослужбовцем жителем села Вербівці Михайлом
Яцковським попрощалися 22 травня у Теребовлі.
Про це пишуть на сторінці Теребовлянської міської ради
Герой загинув, обороняючи Україні в Луганській області. Домовину з
тілом чоловіка зустріли в Теребовлі, а поховали у Вербівцях на місцевому
кладовищі.
Віддати останню шану загиблому захисникові прийшли рідні, друзі,
знайомі, представники влади, односельчани та військовослужбовці.
У Михайла Яцковського залишилися дочка та син.

https://tepravda.te.ua/zalyshylysia-syrotamy-dochka-ta-syn-na-ternopil-shchyni-pokhovaly-heroia/

