Окупанти вбили ще одного молодого
військового з Тернопільщини
31.03.2022

Війна забрала життя ще одного мужнього воїна з Тернопільщини. У бою
з окупантом загинув молодий герой з села Біла, що неподалік Тернополя.
Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Білецької територіальної
громади.
“У Білецькій громаді непоправна втрата. Загинув на війні захисник
України Євген Данилків із с. Біла, якого завжди пам‘ятатимуть як добру та
світлу людину. Вічна пам‘ять Герою! Щирі співчуття родині”, – йдеться у
повідомленні.
Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття сім’ї, друзям,
побратимам та всім тим, для кого Євген був дорогим. Герої не вмирають,
пам’ять про них вічна. Тому ми не маємо права забути неоціненний вклад
військового в історію України. Він віддав своє життя за наш мир і свободу, не
забуваймо про нього, коли будемо святкувати День перемоги над росіянами!

https://fainemisto.tv/news/37940-okupanty-vbyly-shhe-odnogo-molodogo-vijskovogo-z-ternopilshhyny

Тернопільщина знову в скорботі: загинув
ще один наш Герой
31 Березня 2022р.

Непоправне горе прийшло у ще одну родину на Тернопільщині. Загинув
молодий герой з приміського до Тернополя села Біла. Захищаючи
Україну, поблизу Запоріжжя загинув Євген Данилків. Про це повідомив
голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

Євгену було 23 роки. Мужній воїн, Герой України віддав своє молоде
життя за перемогу України, захищаючи рідну землю, дорогих людей,
свою країну від ненависного і підлого ворога.

Євген був вправним футболістом, грав за команду ФК «Біла» у чемпіонаті
Тернопільського району до 2020 року. Згодом підписав контракт і служив
у Збройних силах України.

Вічна пам’ять і вічна слава Герою! З нами правда і з нами Бог!
Україна понад усе!
https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-znovu-v-skorboti-zagynuv-shhe-odyn-nash-geroj-2/

На Тернопільщині прощаються
бійцем Євгеном Данилківим

із

·2 квітня 2022
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У Білій, що в Тернопільському районі, прощаються із бійцем
Євгеном Данилківим. При в'їзді до села всією громадою зустріли тіло,
згодом за загиблим відправили панахиду. Про це розповів Суспільному
голова Білецької територіальної громади Дмитро Малик.
За його словами, Євген Данилків загинув 28 березня. У Запорізькій
області підірвався на фугасі. Йому було 23 роки.
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Євген Данилків за життя

"Це був спокійний, ввічливий хлопець. Вчився у нашій школі, згодом закінчив
профтехучилище. Був членом футбольного клубу села Біла".
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На Тернопільщині прощаються із бійцем Євгеном Данилківим

У загиблого військовослужбовця залишилися мама та дві сестри.
Похорон відбудеться у неділю о 13 годині. Поховають бійця на
місцевому кладовищі.
https://suspilne.media/224856-na-ternopilsini-poprosalisa-iz-vijskovosluzbovcem-olegom-urcikom/

«Без вагань пішов обороняти Батьківщину»:
Тернопільщина попрощалася ще із одним Героєм
03 Квітня, 2022

Євгену Данилківу з Білої Тернопільського району було 23 роки.

Бійця Євгена Данилківа поховали 3 квітня у Білій Тернопільського
району. У це день у Білецькій громаді оголошено жалобу за загиблим
військовослужбовцем.
Молодий та енергійний, сповнений сил і життєвої енергії. Він мав
багато планів на майбутнє, активно займався спортом, грав у футбол, та без
вагань, підписав контракт із ЗСУ та пішов на фронт обороняти
Батьківщину! Глибоке співчуття матері та сестрам загиблого захисника.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з Вами і всією Білецькою громадою...
Важко знайти слова, коли помирають такі молоді люди. Неможливо загоїти
біль і гіркоту від втрати, проте світлі спогади про Героя завжди житимуть
у пам'яті нашого народу, - йдеться у повідомленні голови Тернопільської
облради Михайла Головка.
Колектив Терену щиро співчуває рідним, друзям та побратимам
захисників з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Героям.
https://teren.in.ua/news/bez-vagan-pishov-oboronyati-batkivshchinu-ternopilshchina-poproshchalasyashche-iz-odnim-geroiem_390125.html

ЙОМУ БУЛО 23: У СЕЛІ БІЛА НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
ПОХОВАЛИ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ ЄВГЕНА ДАНИЛКІВА
3 Квітня 2022

Віддав своє молоде життя за перемогу України. У Білій поховали
військового Євгена Данилківа.

Подвір’я у синьо-жовтих квітах. Тут зібралися рідні, близькі, колеги по
футболу та односельчани. В останню путь провели 23-річного Євгена
Данилківа. Він загинув поблизу Запоріжжя, захищаючи Україну від
загарбників.

Вічна пам’ять Герою!
https://t1news.tv/jomu-bulo-23-u-seli-bila-na-ternopilshhyni-pohovaly-zahysnyka-ukrayiny-yevgenadanylkiva/

