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Про це повідомив голова Тернопільської військової адміністрації 

Володимир Труш. 

“Олександр Корпан був кращим льотчиком ударної авіації за 

підсумками 2021-го року. У вересні Олександру Корпану мало б виповнитись 

28 років. Хлопець загинув 2 березня на російсько-українській війні. Завтра 

Тернопільщина прощатиметься з Героєм. Щирі співчуття близьким та рідним. 

Не забудемо! Не пробачимо!” 

https://realno.te.ua/novyny/%d0%bd%d0%b0-

%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-

%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-

%d0%bb%d1%8c%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-

%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97-

%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0/?fbclid=IwAR05fWjtK8rSxALu9m83V7qdL

TZ6vKub3BAksc_esMQiiomdfbBYOTVEX6o  

 

https://i0.wp.com/realno.te.ua/wp-content/uploads/2022/03/xjfxlt-ef2083bf9ce7c96b94a7bb4974ec0347-scaled.jpg?fit=800%2C420&ssl=1
https://realno.te.ua/novyny/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bb%d1%8c%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0/?fbclid=IwAR05fWjtK8rSxALu9m83V7qdLTZ6vKub3BAksc_esMQiiomdfbBYOTVEX6o
https://realno.te.ua/novyny/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bb%d1%8c%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0/?fbclid=IwAR05fWjtK8rSxALu9m83V7qdLTZ6vKub3BAksc_esMQiiomdfbBYOTVEX6o
https://realno.te.ua/novyny/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bb%d1%8c%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0/?fbclid=IwAR05fWjtK8rSxALu9m83V7qdLTZ6vKub3BAksc_esMQiiomdfbBYOTVEX6o
https://realno.te.ua/novyny/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bb%d1%8c%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0/?fbclid=IwAR05fWjtK8rSxALu9m83V7qdLTZ6vKub3BAksc_esMQiiomdfbBYOTVEX6o
https://realno.te.ua/novyny/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bb%d1%8c%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0/?fbclid=IwAR05fWjtK8rSxALu9m83V7qdLTZ6vKub3BAksc_esMQiiomdfbBYOTVEX6o
https://realno.te.ua/novyny/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bb%d1%8c%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0/?fbclid=IwAR05fWjtK8rSxALu9m83V7qdLTZ6vKub3BAksc_esMQiiomdfbBYOTVEX6o
https://realno.te.ua/novyny/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bb%d1%8c%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b0%d0%b2%d1%96%d0%b0/?fbclid=IwAR05fWjtK8rSxALu9m83V7qdLTZ6vKub3BAksc_esMQiiomdfbBYOTVEX6o


Помер кращий льотчик ударної авіаці з Тернопільщини 
  
 06.03.2022 
  

 

 
 
 

Сьогодні, 6 березня, на Тернопільщині зустріли тіло 27-річного 

українського військового Корпана Олександра Богдановича з Підгаєччини. 

Льотчик загинув на російсько-українській війні. 

Зустріч героя відбулася нині біля церкви Преображення Господнього 

(Спасівська церква села Галич, Підгаєцької громади), о 18.30 годині – 

панахида (парастас). 

Поховають воїна завтра, 7 березня, о 10.00 годині в церкві Преображення 

Господнього села Галич (Спасівська церква). 

Об 11.00 годині – військовий церемоніал прощання в центрі міста 

Підгайці на Майдані Незалежності. 

Довідка 
Корпан Олександр Богданович, 08.09.1994-02.03.2022 – капітан 299 

бригада тактичної авіації імені генерала Василя Никофорова. Командир 

авіаційної ланки авіаційної ескадрильї цієї бригади. Кращий льотчик ударної 

авіації за підсумками 2021-го року. 

Учасник бойових дій, постійно залучався до складу операцій 

Об’єднаних Сил на сході України. 

До Президента України направлено прохання на присвоєння звання 

Герой України. 

 

https://fainemisto.tv/news/36917-pomer-krashhyj-lotchyk-udarnoyi-aviaczi-z-

ternopilshhyny  

 

https://fainemisto.tv/news/36917-pomer-krashhyj-lotchyk-udarnoyi-aviaczi-z-ternopilshhyny
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/03/img_20220306_214022.jpg
https://fainemisto.tv/news/36917-pomer-krashhyj-lotchyk-udarnoyi-aviaczi-z-ternopilshhyny
https://fainemisto.tv/news/36917-pomer-krashhyj-lotchyk-udarnoyi-aviaczi-z-ternopilshhyny


Зустрічають тіло: завтра на Тернопільщині поховають 

загиблого 27-річного військового льотчика 

 
 06 березня 2022  

 

 

Сьогодні на Тернопільщині зустрічають тіло 27-річного 

українського військового Корпана Олександра Богдановича, поховають 

чоловіка завтра - 7 березня.  

Нині, біля церкви Преображення Господнього (Спасівська церква села 

Галич, Підгаєцької громади) зустрічаємо загиблого воїна Корпана Олександра 

Богдановича 1994 року народження ( батько загиблого Героя - уродженець 

села Галич та похований на Підгаєцькому цвинтарі) 

О 18.30 год. - панахида (парастас). 

Похорон завтра, 7 березня, о 10.00 год в церкві Преображення 

Господнього с. Галич (Спасівська церква). 

11.00 год - військовий церемоніал прощання в центрі міста Підгайці на 

Майдані Незалежності. 

До слова, Корпан Олександр Богданович, 08.09.1994-02.03.2022. Має 

звання Капітан 299 бригада тактичної авіації імені генерала Василя 

Никофорова. Командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї цієї бригади. 

Кращий льотчик ударної авіації за підсумками 2021-го року. Направлення 

прохання до Президента України на присвоєння звання Герой України. 

Учасник бойових дій, постійно залучався до складу операцій Об'єднаних Сил 

на сході України. 

 https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67551-zustrichaiut-tilo-zavtra-na-

ternopilshchyni-pokhovaiut-zahybloho-27richnoho-viiskovoho-lotchyka  

 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/2fbcbd4d7f146a8f67bc5c1fdce06f69_XL.jpg
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67551-zustrichaiut-tilo-zavtra-na-ternopilshchyni-pokhovaiut-zahybloho-27richnoho-viiskovoho-lotchyka
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67551-zustrichaiut-tilo-zavtra-na-ternopilshchyni-pokhovaiut-zahybloho-27richnoho-viiskovoho-lotchyka


Місто на колінах і в сльозах: на Тернопільщині поховали 27-

річного військового льотчика (фото) 

 

07 березня 2022  

 

 

 

Сьогодні, 7 березня, на Тернопільщині провели в останню путь 27-

річного військового льотчика - Олександра Корпана.  

 

За даними військових, молодий льотчик загинув у бою 2 березня.  

Сьогодні у місті Підгайці, сотні місцевих жителів прийшли, щоб 

провести в останню путь кращого льотчика ударної авіації за підсумками 

2021-го року. 

Люли стояли на колінах та плакали... 

Спершу прощання відбулося на Майдані Незалежності, а згодом труну 

перевезли на місцеве кладовище... 

Олександра поховали з почестями... 

Вічна пам'ять Герою... 

Співчуття рідним та близьким... 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/3d72fd24084a32e7656321387d068e92_XL.jpg


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67594-misto-na-kolinakh-i-v-slozakh-na-

ternopilshchyni-pokhovaly-27richnoho-viiskovoho-lotchyka-foto 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67594-misto-na-kolinakh-i-v-slozakh-na-ternopilshchyni-pokhovaly-27richnoho-viiskovoho-lotchyka-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67594-misto-na-kolinakh-i-v-slozakh-na-ternopilshchyni-pokhovaly-27richnoho-viiskovoho-lotchyka-foto


На Тернопільщині похоронили льотчика ударної авіації – 

військового Олександра Корпана (ФОТО) 

 
07 березня 2022 р. 

 

 

 

 

 

У Підгаєцькій громаді попрощалися з військовим Олександром 

Корпаном, який загинув 2 березня внаслідок нападу російських 

окупантів. 

 

Чоловік був кращим льотчиком ударної авіації за підсумками 2021-го 

року. Про це «Суспільному» розповів голова Підгаєцької громади Ігор 

Мерена. 

За його словами, прийшли вшанувати бійця більше сотні людей. Серед 

них – жителі громади, родичі та побратими Олександра Корпана. 

Прощання відбулося в центрі міста Підгайці на Майдані Незалежності. 

Там над труною Олександра Корпана розгорнули прапор України та зачитали 

пам’ятний лист від головнокомандувача збройних сил України Валерія 

Залужного і віддали його дружині бійця. Поховали військового на кладовищі 

у Підгайцях. 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/5dd2de9276f9d0ac353795ae1de11aa1_XL.jpg
https://suspilne.media/214806-u-ternopoli-zustrili-tilo-zagiblogo-bijca-romana-stecuka/


У вересні Олександру Корпану мало б виповнитись 28 років, У зв’язку 

із його загибеллю до президента направили прохання присвоїти Олександру 

Корпану звання Герой України. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67578-na-ternopilshchyni-pokhoronyly-lotchyka-

udarnoi-aviatsii-viiskovoho-oleksandra-korpana-foto 
 

 

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67578-na-ternopilshchyni-pokhoronyly-lotchyka-udarnoi-aviatsii-viiskovoho-oleksandra-korpana-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67578-na-ternopilshchyni-pokhoronyly-lotchyka-udarnoi-aviatsii-viiskovoho-oleksandra-korpana-foto


Тернопільщина попрощалася із Героєм Олександром Корпаном 
(Фото) 

07 Березня 2022  

 

Олександр Корпан був кращим льотчиком ударної авіації за 

підсумками 2021-го року. 

У вересні Олександру Корпану мало б виповнитись 28 років. Хлопець 

загинув 02 березня на російсько-українській війні. 

07 березня Олександра поховали. 

https://golos.te.ua/wp-content/uploads/2022/03/4-1.jpg


 

 



 

У Підгайцях поховали, біля батька, який також був військовим 

льотчиком. Вічна пам’ять Герою, пише “Галас”. 

 

https://golos.te.ua/ternopilshchyna-poproshchalasia-iz-heroiem-oleksandrom-

korpanom-foto/?fbclid=IwAR2BiaSzE_3-

y5uztTcQQ2KBhSt5lfLK3RKbqiy7wdBaAWuc2Z4QhQ2Y0ps#  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://galas.te.ua/2022/03/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BC/
https://golos.te.ua/ternopilshchyna-poproshchalasia-iz-heroiem-oleksandrom-korpanom-foto/?fbclid=IwAR2BiaSzE_3-y5uztTcQQ2KBhSt5lfLK3RKbqiy7wdBaAWuc2Z4QhQ2Y0ps
https://golos.te.ua/ternopilshchyna-poproshchalasia-iz-heroiem-oleksandrom-korpanom-foto/?fbclid=IwAR2BiaSzE_3-y5uztTcQQ2KBhSt5lfLK3RKbqiy7wdBaAWuc2Z4QhQ2Y0ps
https://golos.te.ua/ternopilshchyna-poproshchalasia-iz-heroiem-oleksandrom-korpanom-foto/?fbclid=IwAR2BiaSzE_3-y5uztTcQQ2KBhSt5lfLK3RKbqiy7wdBaAWuc2Z4QhQ2Y0ps


Тепер ти захищатимеш нас із неба: Тернопільщина прощається з 
льотчиком Капітаном Олександром Корпаном 

07 березня 2022 р. 

 
Сотні людей прийшли віддати честь загиблому Герою з селища Галич, 

що на Підгаєччині, Олександру Корпану.  

Прощались з воїном 7 березня в рідному селі та у центрі громади 

містечку Підгайці.  

Йому було лише 27, тепер у пам'яті України він назавжди залишиться 

героєм. Олександр Корпан віддав життя за Україну 2 березня під час воєнних 

дій у Староконстянтинові. Відвів ворожий літак і ціною власного життя 

врятував побратимів. 

 



 Військовий церемоніал прощання відбувся в центрі міста Підгайці на Майдані 

Незалежності. Ховають тут, бо на Тернопільщині спочиває батько. 

 

В останню путь провели Героя України, який ціною свого життя зміг 

дати нам усім ще кілька мирних ночей у вільній країні.  

 



На прощання з Героєм зібрались сотні людей. У нього залишились 

дружина, батьки та сестра.  

 

 

 

 

 

Олександр Корпан  - капітан 299 бригади тактичної авіації імені 

генерала Василя Никофорова.  Командир авіаційної ланки авіаційної 

ескадрильї цієї бригади. Олександр народився 8 березня у Севастополі в сім’ї 

військових. Закінчив музичну школу - потім військовий університет. 

Одружився в 2020-му.  



 

Кращий льотчик ударної авіації за підсумками 2021-го року, учасник 

бойових дій, постійно залучався до складу операцій Об'єднаних Сил на сході 

України. 

 



Зараз направлено прохання до  Президента України на присвоєння 

звання Герой України...посмертно... 

 

 



 

Вічна пам'ять! Герої не вмирають! 

 

 

https://te.20minut.ua/Podii/teper-ti-zahischatimesh-nas-iz-neba-ternopilschina-

proschaetsya-z-lotc-

11533024.html?fbclid=IwAR0TfPhec7bjaaq0AcVDHBxCAfGrfQY-

I52iBBWJWNSPldlrV3ficAuA680  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://te.20minut.ua/Podii/teper-ti-zahischatimesh-nas-iz-neba-ternopilschina-proschaetsya-z-lotc-11533024.html?fbclid=IwAR0TfPhec7bjaaq0AcVDHBxCAfGrfQY-I52iBBWJWNSPldlrV3ficAuA680
https://te.20minut.ua/Podii/teper-ti-zahischatimesh-nas-iz-neba-ternopilschina-proschaetsya-z-lotc-11533024.html?fbclid=IwAR0TfPhec7bjaaq0AcVDHBxCAfGrfQY-I52iBBWJWNSPldlrV3ficAuA680
https://te.20minut.ua/Podii/teper-ti-zahischatimesh-nas-iz-neba-ternopilschina-proschaetsya-z-lotc-11533024.html?fbclid=IwAR0TfPhec7bjaaq0AcVDHBxCAfGrfQY-I52iBBWJWNSPldlrV3ficAuA680
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Звання Героя України та орден «Золота Зірка» посмертно 

присвоїли капітану з Тернопільщини 

 
10 березня 2022 
 

Президент України 

Володимир Зеленський 

присвоїв звання Героя 

України 14 військовим. 

З них – 6 Героям присвоєно 

звання посмертно. 

Відповідний Указ 

№122/2022 опублікований на 

сайті Офісу Президента, 

зазначили в  Міністерстві 

оборони 

України.  https://bit.ly/3tJXjXk 

Звання Героя України присвоєно за особисту мужність і героїзм, 

виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності 

України, вірність військовій присязі Герою з Тернопільщини – капітану 

Корпану Олександру Богдановичу (посмертно). 

Олександру Корпану присвоєно звання Героя України з удостоєнням 

ордена «Золота Зірка». 

Нагадаємо, військовий Олександр Корпан загинув 2 березня внаслідок 

нападу російських окупантів. 

Корпан Олександр Богданович, 08.09.1994-02.03.2022. Має звання 

Капітан 299 бригада тактичної авіації імені генерала Василя Никофорова. 

Командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї цієї бригади. Кращий 

льотчик ударної авіації за підсумками 2021-го року. Направлення прохання до 

Президента України на присвоєння звання Герой України. Учасник бойових 

дій, постійно залучався до складу операцій Об'єднаних Сил на сході України. 
 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67705-zvannia-heroia-ukrainy-ta-orden-zolota-

zirka-posmertno-prysvoily-kapitanu-z-ternopilshchyny#  
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