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Й�ого Достой� ність Кавалер Щебетовський�
Михай� ло Юрій� ович 02.07.1969-26.08.2014

НЕКРОЛОГ

Зі скорботою Рицарі Христа.
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Міжнародний� інформацій� ний� науково-популярний� журнал «Рицарі Христа». Зареєстрований�
Міністерством юстиції� Украї�ни 26 березня 2010 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової� інформації� Серія КВ № 16462-4934Р. Видається украї�нською, росій� ською,
англій� ською та французькою мовами. Періодичність 1 умовний� аркуш щомісяця. Засновник Й�.В.
Великий� Князь Архо Віталій� Олександрович. Головний� редактор Й�.В. Барон Арх Семенюк Євген
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26 серпня 2014 року, на 47-му році життя передчасно пішов з життя Кавалер
Ордену Рицарів Христа Й�ого Достой� ність
Щебетовський� М. Ю. З ним ми втратили
яскраву особистість, людину, яка протягом
всього життя наполегливо відстоювала
християнські цінності і послідовно працювала над розвитком суспільства. Життєвий�
шлях Михай� ла Юрій� овича - зразок людської� гідності, працелюбності, відповідальності, добропорядності, вміння толерантно працювати з людьми. Широко відомий�
в службових кругах, знаний� професіонал
своєї� справи, назавжди залишиться одним з най� кращих фахівців. Рицарі Христа
втратили достой� ного Кавалера, мудрого і великого оптиміста. Аристократична
спільнота Рицарів Христа у глибокій� скорботі розділяє біль та гіркоту втрати з родиною покій� ного. Світла пам'ять про Й�ого
Достой� ність Кавалера Ордену Рицарів
Христа Щебетовського Михай� ла Юрій� овича
назавжди збережеться в наших серцях.
Вічна пам'ять нашому побратиму!

Суверенний Рицарський Орден Христа Спасителя

Пішов
за
межу
вічності
Його
Достойність Кавалер Щебетовський
Михайло Юрійович, один із поборників
шляхетності, турботливий батько своєї родини, офіцер та суспільний діяч.

2

