
На фронті загинув командир 
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будував плани, що буде робити у 
Тернополі після перемоги 
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Вчора, 15 травня, трагічно загинув на фронті ветеран афганської 

війни, активний учасник еволюції Гідності, ветеран АТО/ООС, 

волонтер, командир окремого мотострілецького батальйону Збройних 

сил України полковник В’ячеслав Кравчук. Про сумну звістку 

повідомили у Тернопільській обласній Спілці ветеранів Афганістану.  



 

– В’ячеслав Кравчук надзвичайно любив Україну, був великим 

патріотом і не вагаючись пішов захищати свою державу від російських 

окупантів. Біль роздирає моє серце, бо втратив друга-офіцера, з яким 

товаришував понад тридцять років і з яким ще нещодавно разом готовили 

воїнів до майбутніх боїв та будували плани, що будемо робити у 

Тернополі після перемоги, – зазначив перший заступник голови 

Тернопільської обласної організації Спілки ветеранів 

Афганістану Василь Когут. 

 



Правління Тернопільської обласної Спілки ветеранів Афганістану, бойові 

побратими та всі жителі Тернопільщини висловлюють щирі співчуття 

дружині Інні, родині, близьким та друзям. 

 

Світла пам’ять та царство небесне! 

https://www.gazeta1.com/statti/na-fronti-zagynuv-komandyr-motostriletskogo-bataljonu-zsu-buduvav-

plany-shho-bude-robyty-u-ternopoli-pislya-peremogy/ 
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Війна забирає найкращих: на фронті загинув 

командир з Тернопільщини 
 

16 травня 2022  
 

 
В'ячеслав Кравчук - на фото праворуч. Ліворуч - Володимир Болєщук. 

Ще один тернопільський військовий загинув, обороняючи Україну від 

рашистського окупанта. 

Вчора, 15 травня, обірвалося життя В‘ячеслава Кравчука – знаного 

командира з Тернопільщини. 

Сумну звістку повідомив перший заступник голови Тернопільської 

облради Володимир Болєщук у Facebook. 

"Війна забирає найкращих і справжніх воїнів. Тих, хто не вагаючись, йде на 

фронт захищати державу. Тих, хто ціною власного життя рятує сотні 
інших. Війна забирає Героїв. В‘ячеслав Кравчук був саме таким. 

Я познайомився з ним у 2015 році, під час служби в Лисичанську. З того часу 

він був моїм добрим другом, побратимом, наставником і порадником. Він - 
справжній командир, учасник 4 воєн! 

Востаннє ми бачились 4 дні тому. Вчора його не стало. Свідомість 

відмовляється сприймати", – йдеться у дописі. 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69932-viina-zabyraie-naikrashchykh-na-fronti-zahynuv-komandyr-z-

ternopilshchyny  

https://www.facebook.com/ternonews/posts/5025049447615021
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69932-viina-zabyraie-naikrashchykh-na-fronti-zahynuv-komandyr-z-ternopilshchyny
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69932-viina-zabyraie-naikrashchykh-na-fronti-zahynuv-komandyr-z-ternopilshchyny
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/eaf5fb57145ebb612df07036ca052c0e_XL.jpg


У Тернополі попрощались з полковником 

В’ячеславом Кравчуком (фото) 
 
17 травня 2022 
 

 

 

У Тернополі попрощались з полковником В’ячеславом Кравчуком. 

Сьогодні, 17 травня, у Тернополі, в приміщенні Дому печалі попрощались з 

командиром окремого штурмового батальйону “Тернопілля” полковником 

В’ячеславом Кравчуком. 

Він був ветераном афганської війни, активним учасником Революції 

Гідності, ветераном АТО/ООС та волонтером.  

Після панахиди в Будинку жалоби, військового відвезли на Хмельниччину, 

щоб поховати в рідному селі. 

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та друзям воїна! Вічна пам'ять 

загиблому! 

"Тернополяни" писали, що війна забирає найкращих: на фронті загинув 

командир з Тернопільщини. 

 17 травня у Тернополі відбудеться панахида та прощання з покійним 

полковником В'ячеславом Кравчуком. 
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https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/963015fb58288e101d953c6593077f87_XL.jpg


  

 

 



 

 



 

 

 



 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/69996-u-ternopoli-poproshchalys-z-polkovnykom-viacheslavom-

kravchukom-foto  
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Пройшов 4 війни: у Тернополі попрощалися з Героєм 

В‘ячеславом Кравчуком (фоторепортаж) 
 

17.05.2022  

У Тернополі сьогодні провели в останню дорогу Героя В‘ячеслава 

Кравчука. 

Військовослужбовець загинув 15 травня, захищаючи Україну від рашистів. 

В’ячеслав Кравчук – ветеран афганської війни, активний учасник Революції 

Гідності, ветеран АТО/ООС, волонтер, командир окремого мотострілецького 

батальйону Збройних сил України. 

Добрий друг, мужній воїн та мудрий наставник – так про В‘ячеслава Кравчука 

відгукуються його побратими. 

– Він був моїм командиром. Дякую Богу, що потрапив під керівництво 

В'ячеслава Васильовича. Він виховував з нас справжніх чоловіків. Це людина з 

великої букви. В‘ячеслав Кравчук дбав про особовий склад, хвилювався 

проблемами кожного бійця. Він був для нас, як батько. Дуже прикро, у серці – 

смуток, досі не віриться. Такі люди мають жити, щоб бути прикладом для 

молоді, – поділився волонтер Василь Конько. 

В’ячеслав Кравчук завжди був лідером, каже голова Громадської ради при 

Тернопільській ОДА Валерій Федорейко. 

– З початку війни він був у строю. Спершу займався питаннями тероборони, 

а понад місяць тому йому було доручено сформувати батальйон, куди увійшли 

https://soroka.ternopil.ua/media/k2/items/cache/0a9f95ff578cb6392efe9e9e6a9b87e1_XL.jpg


наші мужні та вмотивовані земляки. Впевнений, вони ще покажуть той 

вишкіл, який пройшли під керівництвом В’ячеслава Васильовича. Ми сьогодні 

у великому жалю. Не кожен може пройти такий життєвий шлях, який 

пройшов В’ячеслав Кравчук, – зазначив Валерій Федорейко. 

Вічна пам'ять! 

Вічна Слава Герою! 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

https://soroka.ternopil.ua/news/fotoreportazhi/item/29985-proishov-4-viiny-u-ternopoli-

poproshchalysia-z-heroiem-v-iacheslavom-kravchukom-fotoreportazh  
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