Окупанти вбили захисника з Тернопільщини –
Михайла Москалика
17 березня 2022

Відстоюючи цілісність та незалежність України, боронячи її територію
від російського окупанта загинув наш земляк Москалик Михайло Іванович.
Життя Героя обірвалося у бою 15 березня 2022 року.
Михайло Москалик мешкав у Нагірянській громаді, що на Чортківщині.
«Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким з приводу важкої
втрати. Ми поділяємо Ваше горе і висловлюємо щирі слова підтримки у ці
скорботні дні. Світла пам'ять про справжнього патріота України, завжди
житиме у серцях рідних, побратимів, друзів та земляків», - зазначили у
Нагірянській сільській раді.
Тіло Героя України Михайла Москалика у цей час, сьогодні, зустрічають у
рідній Нагірянці. Мешканці збираються у центрі села, щоб віддати останню шану
Герою.
Завтра,18 березня 2022 року, на території Нагірянської громади оголошено
Днем жалоби у зв’язку з похованням загиблого під час російсько-української
війни Героя України Михайла Москалика.
У зв'язку з цим у Нагірянській громаді приспустять Державний прапор
України та вивісять траурні стрічки.
Прощання з Михайлом Москаликом відбудеться 18 березня о 12:00 год. в
селищі Нагірянка.
Вічна пам'ять Герою!
Герої не вмирають!

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67942-okupanti-vbili-zakhisnika-z-ternopilshchini-mikhajlamoskalika#

Захищаючи Україну, загинув Михайло Москалик із
Тернопільщини
Четвер 17.03.2022

Тернопільщина прощається іще з
одним Героєм: відстоюючи цілісність
України, на війні загинув Михайло
Іванович Москалик із Чортківського
району. Про це йдеться на сторінці у
Facebook Нагірянської сільської ради.

«Сьогодні, 17 березня, Чортківщина навколішки зустрічала свого Героя. У
катедральному соборі Верховних апостолів Петра і Павла м.Чорткова Бучацької
єпархії УГКЦ Преосвященний Владика Дмитро Григорак разом зі священниками
молилися за упокій душі Михайла Москалика, нашого захисника, жителя с.
Нагірянка Чортківського району.
Із державними прапорами, квітами та лампадками зустрічали чортківчани
Михайла. Це важка втрата для Чортківщини. Співчуваємо рідним, стоїмо поруч
з ними у їхній біді, схиляємо голову. Вічна Пам’ять. Вічна Слава Герою!
Похорон відбудеться завтра в с.Нагірянка.
Герої не вмирають!» – написала на своїй сторінці у фейсбуці громадська
діячка Тетяна Яблонь.

https://nday.te.ua/zahyschayuchy-ukrajinu-zahynuv-myhajlo-moskalyk-izternopilschyny/

В ОСТАННЮ ПУТЬ ПРОВОДЖАЮТЬ ЗАГИБЛОГО ГЕРОЯ НА
ЧОРТКІВЩИНІ
18 Березня 2022

Протистояв навалі ворога. На
Чортківщині прощаються з Михайло
Москаликом, який загинув, героїчно
обороняючи Батьківщину на Донбасі.
Чоловік отримав важке поранення, його
намагалися врятувати у Львові, але
медики виявилися безсилими. Серце
воїна зупинилося 14 березня.
Михайло Москалик народився в 1974
році в селі Улашківці на Чортківщині. Захищав незалежність України з 2015
року, відколи його призвали у зону ООС. У полеглого воїна залишилися батьки,
сестра та 11-річна донька. Вічна пам’ять герою України!

https://t1news.tv/v-ostannyu-put-provodzhayut-zagyblogo-geroya-na-chortkivshhyni/

ВОЇНУ
З
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
МИХАЙЛУ
МОСКАЛИКУ ПОСМЕРТНО ПРИСВОЇЛИ ОРДЕН
3 Квітня 2022

Уродженця Тернопільщини, який загинув у війні з російським
окупантом, посмертно нагородили орденом.
Михайлу Москалику з села Улашківці присвоєно орден Богдана
Хмельницького ІІІ ступеня. Президент України Володимир Зеленський
відзначив за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
https://t1news.tv/voyinu-z-ternopilshhyny-myhajlu-moskalyku-posmertno-prysvoyily-orden/

