
Внаслідок мінометного обстрілу бойової позиції 

загинув військовий з Тернопільщини - Віктор Стасюк 
 

10 травня 2022  

 

 

Внаслідок мінометного обстрілу бойової позиції загинув військовий з 

Тернопільщини - Віктор Стасюк. 

Про смерть військового на сторінці у Фейсбук написали у Лановецькій 

міській раді.  

У повідомленні йдеться, що 55-річний Стасюк Віктор Миколайович, 

23.02.1967 року народження, житель міста Ланівці загинув ще 7 травня, в місті 

Сєвєродонецьк, Луганської області. 

Оператор протитанкового відділення протитанкового взводу 3 

механізованого батальйону військової частини А4053 помер 

внаслідок мінометного обстрілу бойової позиції.  

Вічна пам'ять Герою! 

Співчуття рідним та близьким... 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69778-vnaslidok-minometnoho-obstrilu-boiovoi-pozytsii-zahynuv-

viiskovyi-z-ternopilshchyny-viktor-stasiuk  
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На Луганщині загинув військовий 
Віктор Стасюк з Ланівців 
 

 11.05.2022 

  

 

 
Віталій Стасюк // Фото: Лановецька міська рада 

 

На Тернопільщину прилетіла трагічна звістка. Від ворожого 

обстрілу загинув відважний військовий з Ланівців Віткор Стасюк. Сумну 

новину повідомили у Лановецькій міській раді. 

Віктор був оператором протитанкового відділення. 7 травня його життя 

обірвалося від мінометного обстрілу по бойовій позиції у Сєвєродонецьку. 

Сумна звістка сьогодні сколихнула усю Лановецьку громаду – в м. 

Сєвєродонецьк, Луганської області, загинув вірний син України, ланівчанин, 

солдат Стасюк Віктор Миколайович 23.02.1967 року народження. 

Життя оператора протитанкового відділення протитанкового взводу 3 

механізованого батальйону військової частини А4053 обірвалося 7 травня 
внаслідок мінометного обстрілу бойової позиції, – йдеться у повідомленні. 

Коли тіло захисника привезуть у Ланівці – повідомимо згодом. 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним і близьким 

Віктора. Розділяємо біль і скорботу разом з Вами. Герої не вмирають! Вічна 

слава і пам’ять захиснику! 

https://fainemisto.tv/news/39998-na-luganshhyni-zagynuv-vijskovyj-viktor-stasyuk-z-lanivcziv  
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Громада Лановеччини на колінах зустріла свого 

земляка, загиблого Героя Віктора Стасюка (фото) 
 

20 травня 2022  

 

 

 

Приспущені прапори, жителі громади навколішки, гіркі сльози та біль 

втрати – громада Лановеччини зустріла свого земляка, загиблого Героя 

Віктора Стасюка. 

Оператор протитанкового відділення протитанкового взводу 3 

механізованого батальйону військової частини А4053, солдат Віктор Стасюк 

був добровольцем, чий вік дозволяв залишатися на мирній частині України. 

Чин похорону відбудеться завтра, 21 травня, о 10:00 год на подвір'ї рідного 

дому загиблого. В храмі Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ процесія 

розпочнеться близько 11:00 год. 

Вічна пам'ять Герою! Слава Україні! 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/d5f129189aeeda742f2111ab9e605608_XL.jpg


 

 



 

 



 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/70129-hromada-lanovechchyny-na-kolinakh-zustrila-svoho-

zemliaka-zahybloho-heroia-viktora-stasiuka-foto 
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На Тернопільщині попрощалися із загиблим 
військовослужбовцем Віктором Стасюком 
·21 травня, 16:37 

 
Фото: Лановецька міська рада 

 

У Ланівцях на Тернопільщині попрощалися із загиблим 

військовослужбовцем Віктором Стасюком. Про це розповів Суспільному 

міський голова Ланівців Роман Казновецький. 

Односельці на колінах зустрічають тіло Віктора Стасюка.  



За його словами, військовослужбовець загинув 7 травня від мінометного 

обстрілу. 

 
Похоронна процесія. Фото: Лановецька міська рада 

 

Напередодні похорону жителі громади зустріла тіло бійця із запаленими 

свічками та на колінах. 

 
Прощання з Віктором Стасюком. Фото: Лановецька міська рада 



"У громаді приспустили прапори. Жителі Ланівців стояли навколішки, 

біль втрати і гіркі сльози переповнювали всіх. Це – невимовний смуток для 

мами, рідних та цілої громади", – сказав Казновецький. 

 
Панахида у храмі Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ.  

 

Солдат Віктор Стасюк був оператором протитанкового відділення 

протитанкового взводу 3 механізованого батальйону військової частини 

А4053. 

 
Труну накрили українським прапором. Фото: Лановецька міська рада 

"Віктор був добровольцем, його вік дозволяв залишатися на мирній частині 

України. Однак, прагнення боронити землю від окупантських чобіт було 

сильнішим", – повідомив міський голова. 

Чин похорону відбувся 21 травня на подвір'ї рідного дому загиблого. Панахиду 

відправили у місцевому храмі Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. 

https://suspilne.media/242180-na-ternopilsini-proveli-kulturno-misteckij-zahid-dla-vijskovosluzbovciv-

zsu/  
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Віддав життя за Україну: на Тернопільщині 

попрощалися з воїном Віктором Стасюком 
 

21.05.2022 

 

 

З Героєм сучасності Віктором Стасюком попрощалися у Ланівцях. Віктор був 

оператором протитанкового відділення протитанкового взводу 3 

механізованого батальйону військової частини А4053. 

 

Життя захисника України обірвалося ще 7 

травня на Луганщині, у Сєвєродонецьку 

під час боїв з російськими окупантами. 

Він пішов захищати рідну землю 

добровольцем.   

Віктор Миколайович Стасюк народився 

23 лютого 1967 року. Свого часу служив у 

Військах радіаційного, хімічного та 

біологічного захисту в Угорщині. 

Закінчив Тернопільський педінститут 

(нині ТНПУ), вчителював у школі у 

Чорткові. Трохи жив і працював за 

кордоном. Батько трьох дітей.  

У своїй сім’ї був наймолодшим (є старші 

сестра і брат). Останнім часом проживав з 



85-річною матір’ю, опікувався нею. Мав невеликий підробіток охоронцем у 

Тернополі, – повідомила редакторка газети «Голос Лановеччини» Наталя 

Гамера.           

 

Сьогодні Лановеччина провела в останню дорогу свого Героя, вірного солдата 

і захисника України, усіх нас з вами.  

Похоронну процесію очолив архієпископ Тернопільський і Кременецький 

владика Нестор. Від рідного дому і до місця вічного спочинку провели тіло 

військовослужбовця згорьовані мати, рідні, побратими та жителі громади, 

віддавши шану загиблому за його віддану боротьбу та жертовність. 

Під трикратний військовий залп та гімн України матері Віктора Стасюка було 

вручено прапор України, мир та незалежність якої виборював її син, – 

повідомили у Лановецькій громаді. Вічна пам’ять і безмежна слава Герою! 

https://nday.te.ua/viddav-zhyttya-za-ukrajinu-na-ternopilschyni-poproschalysya-z-vojinom-viktorom-

stasyukom/  
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