Тернопільщинa втрaтилa ще одного
свого Героя: зaгинув у боях нa Донеччині
04.06.2022

У боях нa Донеччині зaгинув уродженець селa Мaйдaн Копичинецької
міської громaди Івaн Йосипів (1993 року нaродження).
Із почaтком повномaсшaбного вторгнення Івaн стaв до лaв ЗСУ й зaхищaв
Укрaїну.
Уся Копичинецькa громaдa висловлює щирі співчуття родині тa друзям
зaгиблого воїнa.

Про зустріч тілa зaгиблого у Копичинецькій міській рaді обіцяють повідомити
додaтково.
https://gazeta-misto.te.ua/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-zagynuv-u-boyah-nadonechchyni/#

Захищаючи Україну, загинув воїн
з Чортківщини Йосипів Іван
04 червня 22:393103

У боях на Донеччині загинув уродженець с. Майдан, Йосипів Іван
Романович,
1993
року
народження,
трагічну
звістку повідомила Копичинецька міська рада.
Із початком повномасшабного російського вторгнення Іван став до лав ЗСУ й
захищав Україну.
Уся Копичинецька громада висловлює щирі співчуття родині та друзям
загиблого воїна.
Про зустріч тіла загиблого на буде повідомлено додатково.
https://chortkiv.city/articles/216767/zahischayuchi-ukrainu-zaginuv-voin-z-chortkivschini-josipiv-ivan-

На Вінниччині поховають Героя з Тернопільщини
07 Червня, 2022

Вічна пам’ять воїну Івану Йосипіву

У боях на Донеччині загинув уродженець с. Майдан Копичинецької
громади Іван Йосипів. Чоловіку було всього 29 років. Із початком
повномасштабного вторгнення Іван став до лав ЗСУ й захищав Україну.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
Останні роки чоловік проживав у Вінниці та на військову службу у
зв’язку із збройною агресією росії був призваний із Вінниччини.
Тіло загиблого воїна буде поховано у селі Кулига Літинського району,
Вінницької області.
Похорон сьогодні о 12:00.
Сьогодні, 7 червня, на території Копичинецької громади оголошено
День Жалоби за загиблим воїном Іваном Йосипівим.
Колектив Терену щиро співчуває рідним, друзям та побратимам Івана
Йосипіва з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою.
https://teren.in.ua/news/sogodni-pohovayut-geroya-z-ternopilshchini_391195.html

На війні загинули Євген Фалінський з
Браїлова та Іван Йосипів з Кулиги
7 червня 2022 р.

Двоє захисників України загинули на війні з окупантами. 27 травня
обірвався шлях Євгена Фалінського та 3 червня загинув Іван Йосипів.
«Скорбота знову огорнула Жмеринську міську територіальну громаду.
Віддав своє життя за Україну наш земляк, браїлівчанин, Євген Фалінський, —
повідомляють у Жмеринській міській раді. — Євген був патріотом та
справжнім сином свого народу для якого Україна була понад усе. Він боронив
нашу країну, її незалежність та віддав своє життя за право кожного українця
жити у вільній та суверенній державі».
Героїчний шлях воїна-оборонця обірвався 27 травня під Авдіївкою.
— Жмеринська міська територіальна громада втратила патріота,
справжнього сина свого народу, що мужньо та самовіддано захищав
українську землю від окупантів, зі зброєю в руках боровся за світле майбутнє
України. У рідних ненависний ворог безжально відібрав прекрасного сина,
люблячого чоловіка та батька, — йдеться у повідомленні.
Висловлюємо глибокі слова співчуття та підтримки родині, друзям,
товаришам і побратимам загиблого Героя.
Сумна звістка прийшла і в Літинську громаду.
«3 червня року при виконанні обов’язків військової служби загинув
житель с. Кулига Літинської територіальної громади Йосипів Іван Романович.
Без чоловіка залишилась дружина Катерина», — йдеться у дописі на офіційній
сторінці.
Редакція «20 хвилин» висловлює щирі співчуття рідним та
близьким з приводу важкої та непоправної втрати.
Ми поділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами. Герої не вмирають!!!
https://vn.20minut.ua/lyudi/na-viyni-zaginuli-evgen-falinskiy-z-brayilova-ta-ivan-yosipiv-z-kuligi11614710.html

