Всього 22 роки...: Лановеччина зустрічає
юного Героя, який загинув ще у лютому
07.04.2022

7 квітня Лановецька громада зустрічатиме тіло загиблого солдата
Альберта Тарасова.
Про це повідомили на сторінці Лановецької міської ради.
Захисникові було лише 22 роки. Хлопець загинув на Херсонщині ще 26
лютого.
Зустріч воїна-захисника відбудеться орієнтовано о 13:00 – 14:00 годині
на центральній площі міста (Ланівці).
https://www.tenews.org.ua/post/show/1649304346-vsogo-22-roki-lanovechchina-zustrichae-yunogogeroya-yakiy-zaginuv-sche-u-lyutomu

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЗУСТРІЛИ ТІЛО ЗАГИБЛОГО
ВІЙСЬКОВОГО
7 КВІТНЯ 2022

Під звуки церковних дзвонів, майоріння державного прапора та пекучий
біль втрати зустріла Лановецька громада тіло солдата 80-ої окремої десантно
штурмової бригади Альберта Тарасова, чиє серце перестало битися 26 лютого
2022 року.
Поминальну панахиду відправили на центральній площі міста, де сотні
жителів громади, ставши на коліна, віддали шану жертовності та
національному подвигу 22-річного ланівчанина.
Чин похорону розпочнеться 08 квітня о 10:00 годині на подвір’ї рідного
дому загиблого.
Світла пам’ять та наша щира молитва за душу Героя Альберта Тарасова!
Герої не вмирають!
https://oblast-te.com.ua/na-ternopilshhyni-zustrily-tilo-zagyblogo-vijskovogo/#

У Ланівцях на колінах зустріли
тіло Героя Альберта Тарасова
(Фото)
07.04.2022

У Ланівцях на Тернопільщині зустріли загиблого солдата 80-ої окремої
десантно штурмової бригади Альберта Тарасова. Воїн загинув ще 26 лютого,
його тіло привезли на рідну землю сьогодні, 7 квітня. Про це повідомили у
Лановецькій міській раді.
На центральній площі міста відправили поминальну панахиду. Сотні
жителів, стоячи на колінах, віддали шану героїчному подвигу 22-річного
Альберта.
Поховають військового завтра. О 10.00 годині розпочнеться чин
похорону на подвір’ї рідного дому Альберта.
З цього приводу в Ланівцях 8 квітня оголосили Днем жалоби.
“На знак скорботи за згиблим просимо:
• забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою
на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності;
• вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;
• обмежити проведення розважальних заходів на території громади,
заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та
ресторанного господарства”, – додали у мерії.
Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним і близьким Альберта.
Вічна слава і пам’ять відважному Герою!

https://fainemisto.tv/news/38429-u-lanivczyah-zustrily-tilo-geroya-alberta-tarasova-foto

Планував одружитись із медсестричкою...
Тернопільщина прощається з 22-річним
Альбертом Тарасовим
08.04.2022

Альберт виростав у багатодітній сім’ї і був другим сином, розповіла
класна керівничка Лариса Гудзь. У нього з мамою були по-особливому теплі
стосунки. Це добра, чуйна, слухняна і працьовита дитина. За турботу про
молодших сестричок я ставила його в приклад однокласникам.
8 квітня Тернопільщина прощається із молодим Героєм...
— Я дуже не хотіла, аби син ішов в армію. Але Альберт добровільно
пішов у військкомат, — багатодітна мама 8 квітня проводжає свого сина
Альберта Тарасова в останню путь. — Підписав контракт у вересні 2019 року.
Служив у 80-ій бригаді. Казав, що був і гранатометником, і навідником, і
водієм-механіком. Давно перебував на Луганщині у зоні ведення бойових дій.
Познайомився минулого року з медсестричкою з іншої роти. Планували
одружитися. А я так мріяла про онуків…

Альбертові назавжди залишиться 22, і 7 квітня ланівчани зустріли тіло
загиблого Героя-земляка. 8 квітня його проводжають в останню путь,
повідомила редакторка газети «Голос Лановеччини» Наталя Гамера.
Солдат 80 окремої десантно-штурмової бригади Альберт Тарасов 26
лютого загинув у бою на Херсонщині.

Мати відчувала, що сина немає серед живих
Про загибель сина матері повідомив його побратим ще зранку того ж
дня. Підтвердила цю жахливу звістку медсестра Ірина, кохана Альберта.

— Напередодні, у годині восьмій вечора я говорила з сином, — пригадує
мама Альберта пані Наталя. — А в 5 годині 12 хвилин 26 лютого його телефон
і особистий акаунт зникли з мережі.
Про загибель Альберта мати прийшла повідомити у місцевий
військкомат. Не хотілося вірити, всі сподівалися, що живий, але, можливо, в
полоні. Вірила і пані Наталя, але каже, що материнське серце однією надією
не заспокоїш. Відчувала, що серед живих її дитини немає, хоч і жевріла думка,
що вона помиляється.
— Альберт виростав у багатодітній сім’ї і був другим сином, —
розповідає класна керівничка Лариса Гудзь. — У нього з мамою були поособливому теплі стосунки. Це добра, чуйна, слухняна і працьовита дитина. За
турботу про молодших сестричок я ставила його в приклад однокласникам.
Всі бачили, з якою любов’ю хлопець опікувався Людочкою, яка ходила тоді в
школу, навіть волосся їй заплітав.

Мама розповіла, що, коли поїхала в Польщу на заробітки, залишила на
сина двох сестричок, а Валерій, старший із дітей, в цей час вчився в Тернополі.
Альберт тоді закінчував 11 клас.

«Я дуже не хотіла, щоб син ішов в армію…»
— Я знала, що він справиться, хоч Катрусі було 3 роки, — каже пані
Наталя. — А після школи разом зі мною поїхав на заробітки. Навіть під час
канікул старався знайти якусь роботу, щоб допомогти сім’ї. Я дуже не хотіла,
щоб ішов в армію…

Старший син, 26-річний Валерій, і наймолодша Вікторія, якій лише 3
роки, разом з мамою проведуть свого брата в дорогу Вічності.
Чотирнадцятирічна Людмила і майже дев’ятирічна Катруся оплакують
Альберта далеко від рідного дому.
Немає таких слів, аби висловити співчуття рідним воїна-захисника. А
сльозами нашими можна омити закриту труну Героя. Національний стяг,
земляки на колінах, молитва за участі 21 священнослужителя на центральній
площі.

Спочивай у мирі, юначе. Господь подбає про твою добру душу, сину
український.
https://te.20minut.ua/Podii/planuvav-odruzhitis-iz-medsestrichkoyu-a-mama-mriyala-pro-vnukivterno-11553050.html?fbclid=IwAR2QtUwnjQoj0WpQiLq5yqEKCj2JO9PZjwBRnB3-WipkBDeHti4SkA-Wul4

На Тернопільщині попрощалися із
десантником Альбертом Тарасовим
·8 квітня, 22:35
·

Фото: Лановецька міськрада

Із 22-річним десантником Альбертом Тарасовим попрощалися у
Ланівцях. Він загинув 26 лютого під час боїв на Херсонщині. Про це
розповів голова Лановецької громади Роман Казновецький.
За його словами, Альберт служив у 80-тій окремій десантно-штурмовій
бригаді.

Фото: Лановецька міськрада
Похорон десантника Альберта Тарасова

Від рідної домівки колона людей під супровід військового оркестру
вирушила до місцевої церкви. Там відправили панахиду.

Фото: Лановецька міськрада
У Ланівцях попрощалися з бійцем

Фото: Лановецька міськрада
Люди несли прапори

Поховали військового на Лановецькому кладовищі.

Фото: Лановецька міськрада
Над труною бійця розгорнули стяг

Матері Альберта віддали маруновий берет, який носять десантники, та
синьо-жовтий стяг.

Фото: Лановецька міськрада
Матері передали берет, який носять десантники

Альберт Тарасов народився 11 липня 1999 року.

Фото: Лановецька міськрада
На цвинтарі

У зв’язку із загибеллю військового у Лановецькій громаді 8 квітня
оголосили Днем жалоби.
https://suspilne.media/227286-ponad-16-tisac-za-tort-konditerka-z-ternopola-zibrala-grosi-dla-armii/

Тернопільщина оплакує 22-річного
який загинув на Херсонщині

десантника,

8 Квітня 2022р.

Сьогодні, 8 квітня, у м. Ланівцях відбувся чин похорону над
солдатом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади 22-річним
Петром (Альбертом) Тарасовим, який віддав своє життя захищаючи
свободу і Незалежність України від російського окупанта внаслідок
жорстоких боїв 26 лютого на Херсонщині.

Очолив чин похорону архієпископ Тернопільський і Бучацький
Тихон у співслужінні настоятеля митрофорного протоієрея Івана
Мануляка та місцевого духовенства в Свято-Пантелеймонівському храмі
м. Ланівців. Відати шану та провести в останню путь новопреставленого
Воїна-Героя Петра (Альберта) прийшли його рідні, друзі, товариші по
службі та жителі міста. Поховали загиблого захисника України на
місцевому цвинтарі.

Вічна пам’ять молодому десантнику! Слава Герою! Слава Україні!

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-oplakuye-22-richnogo-desantnyka-yakyj-zagynuv-nahersonshhyni/

Бійця з Тернопільщини посмертно
нагородили орденом "За мужність"
·22 квітня 2022

firstregion.com.ua

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагородили 22річного десантника з Ланівців Альберта Тарасова. Відповідний указ
розмістили на сайті президента.
Присвоїли нагороду бійцю за особисту мужність і самовіддані дії,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності
України, вірність військовій присязі.
Нагадаємо, Альберт Тарасов загинув 26 лютого під час боїв на
Херсонщині. Про це розповів голова Лановецької громади Роман
Казновецький. За його словами, боєць служив у 80-тій окремій десантноштурмовій бригаді. Поховали Альберта на Лановецькому кладовищі.
https://suspilne.media/232204-urodzenka-ternopilsini-provela-gaivki-dla-ukrainciv-u-polsi/

