
Загинув молодий військовослужбовець з Тернополя 

 БЕР 14, 2022   
  

 
 

У боях поблизу н.п. Золоте-4, що на Луганщині, під час артилерійського 

обстрілу російськими військами, 11 березня героїчно загинув уродженець 

Тернополя, військовий кулеметного взводу механізованого батальйону Питель 

Олександр Ігорович. 

Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким! Вічна та світла 

пам’ять Герою України! 
 

https://lypa.com.ua/2022/03/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-

%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-

%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb

%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c  
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https://lypa.com.ua/2022/03/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c


Пішов сам на танкову колону: у бою загинув 25-річний 

тернополянин Олександр Питель 

14 березня 2022 

  

 
 

Душа компанії, веселун, добряк і спортсмен, кандидат в майстри спорту з 

греко-римської боротьби. А ще – великий патріот України, який не зміг стояти 

осторонь, коли в його Україні лютує війна. 

Після першої ротації, Саша приїжджав додому. Все обнімав бабцю, яка 

його виростила, і заспокоював, мовляв, я повернусь. Я ж їду тебе захищати… 

— Не можу повірити, що це правда. Ми до останнього надіялись, що це 

помилка, і Саша живий, — Людмила Фічка, вчителька з біології і класна 

керівничка Сашка Пителя плаче. Жінка не може стримати емоцій, бо це теж її 

дитина. — Знаєте, зараз всі згуртувались, його однокласники пишуть, навіть ті, 

що за кордоном. І жоден з них не дивується, що саме він пішов в перших рядах 

захищати Україну і воювати. Бо саме такий наш Саша... 

Загинув 11 березня на Луганщині 

Питель Олександр Ігорович — тернополянин. Народився 28 березня 

1996 року. Навчався в школі №22 у Тернополі. Військовий кулеметного взводу 

механізованого батальйону, героїчно загинув 11 березня у боях 

на Луганщині при артилерійському обстрілі російських військ. 

— Він патріот. Мій син героїчно загинув. Він на танк пішов. Просто зі 

зброєю на танк, — коли журналістка говорила з пані Уляною, мамою Сашка, у 

цей момент подзвонили з військкомату та підтвердили інформацію, що син 

справді загинув. До останнього родина вірила, що це помилка, і Саша живий. 

Стан матері передати вкрай важко. 

Мама розповіла, що Саша марив спортом, займався греко-римською 

боротьбою, кандидат в майстри спорту. Брав участь у військових змаганнях з 

рукопашного бою. В 2019 році підписав контракт на 3 роки. І ця ротація вже 

друга… 



В січні Сашко мав приїхати додому, розповіла рідна тітка Василина. Але 

ротація не відбулась. І він весь час залишався в Золотому, що на Луганщині.  

Добродушний, активно займався спортом, непосидючий, як і всі хлопці, 

але однокласники його любили, пригадує директор школи №22 Олег Климчук. 

— Саша — непосидючий, але добряк. Душа компанії, жартівник і був з тих, 

хто готовий прийти на допомогу, — пригадує директор школи. — Виступав за 

школу у змаганнях з військової підготовки. Товариський, добродушний, веселий. 

Ми не можемо досі повірити. Царство небесне Сашкові…   

Мріяв про перемогу на олімпіаді і про власне авто 

Був збитошним, як більшість хлопчаків, але дуже добра дитина. І 

найголовніше, він виріс Людиною, з великої букви, каже класна керівничка. 

— Він так пишався своїми перемогами у спорті, а ми всі раділи разом з 

ним, — розповіла Людмила Фічка. — Через кілька років після того, як він 

закінчив школу, ми з ним зустрілись. Саша ділився, що мріє перемогти в 

олімпіаді, аби заробити грошей і купити машину. Він тоді поділився, що планує 

підписати контракт. Дуже роботяща дитина, добра і чуйна. 

Класна мама пригадує один момент, як її учні в 5 чи 6 класі прибирали 

листя на території школи. Хто утік, хто сачкував. Сашко ж трудився до 

останнього. Підійшов з граблями до вчительки, коли у дворі стало чисто. 

«Можна я вже піду додому?», - запитав. Отой погляд і очі, каже вчителька, не 

забуде ніколи. 

Сашко ріс із бабцею Іриною Григорівною Пасенко та її цивільним 

чоловіком і водночас тренером, заступником з навчально-тренувальної роботи 

комунального закладу комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з греко-

римської боротьби міськради Василем Івановичем Мельником.    

Обнімав і заспокоював бабцю: я ж їду тебе захищати 

— Він біля мене виріс, на моїх очах, — пан Василь не може стримати сліз. 

— Після першої ротації Саша приїжджав додому. Все обнімав бабцю і 

заспокоював, мовляв, я повернусь. Я ж їду тебе захищати… 

Сашко ріс збитошним та шустрим, як і більшість хлопців. Серйозно 

займався спортом і, коли у шкільній спортивній секції не було вже рівних у 

спарингу, перейшов займатись до школи з греко-римської боротьби. Докладав 

максимум зусиль та любив, коли в нього виходило перемагати. Був дуже 

терплячим. Чоловік бабусі пригадує, як ще малим Сашко зламав руку. Прийшов 

додому, кістка стирчить, бабця зомліла, а він стійко тримається і навіть не плаче. 

— Він все рвався в десантники. Я його переконував: заберуть не туди, де ти 

хочеш, а куди потрібно. Так і сталось, останні роки він служив на кордоні з 

Молдовою, — пригадує Василь Мельник. — Сильно захворів, і його комісували. 

Але він не бачив себе без армії. Бабця просила не йти знову, бо Саша мав дівчину, 

стосунки були серйозними. Вона займалась гімнастикою, а Саша – боротьбою. І 

бабуся просила залишатись, одружитись, мріяла няньчити правнуків. Не 

судилось… 

Коли востаннє бачились, бабуся сильно переживала та благала внука 

залишитись. Він лишень обнімав Ірину Григорівну, витирав їй сльози та 



заспокоював, мовляв, я ж тебе їду захищати. Її онук героїчно 

загинув. Вічна пам’ять, шана і слава тобі, Герою… 

Редакція «20 хвилин» щиро співчуває бабусі, мамі, тітці, всій родині, 

однокласникам з 22-ої школи Тернополя, друзям, побратимам та колегам 

спортсменам. Ще на одного Ангела-охоронця поповнилось Небесне царство... 
 

 

https://te.20minut.ua/Podii/pishov-sam-na-tankovu-kolonu-u-boyu-zaginuv-25-

richniy-ternopolyanin-o-11538325.html 
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Пішов сам на танкову колону: у бою загинув 25-річний 

тернополянин Олександр Питель. ФОТО 

16.03.22 

 

Олександр Питель був військовим кулеметного взводу механізованого 

батальйону. 11 березня він героїчно загинув у боях на Луганщині при 

артилерійському обстрілі російських військ. 

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на тернопільське 

видання "20 хвилин". 

Олександр народився 28 березня 1996-го року. Навчався в Тернопільській 

ЗОШ №22, був кандадитом в майстри спорту з греко-римської боротьби. 

"Він патріот. Мій син героїчно загинув. Він на танк пішов. Просто зі 

зброєю на танк", - розповіла виданню мама Олександра пані Уляна. 

В 2019 році він підписав контракт із ЗСУ, був вже на другій ротації. 

"Він все рвався в десантники. Я його переконував: заберуть не туди, де ти 

хочеш, а куди потрібно. Так і сталось, останні роки він служив на кордоні з 

Молдовою. Сильно захворів, і його комісували. Але він не бачив себе без армії. 

Бабця просила не йти знову, бо Саша мав дівчину, стосунки були серйозними. 

Вона займалась гімнастикою, а Саша – боротьбою. І бабуся просила залишатись, 

одружитись, мріяла няньчити правнуків. Не судилось…" – розповідає тренер 

героя Василь Мельник. 

В січні Олександр мав приїхати додому. Але ротація не відбулась. І він весь 

час залишався в Золотому, що на Луганщині. 

https://censor.net/
https://te.20minut.ua/Podii/pishov-sam-na-tankovu-kolonu-u-boyu-zaginuv-25-richniy-ternopolyanin-o-11538325.html?fbclid=IwAR3_-rfIaSiPta7clqWyLJWG8CFpK_s2yMPYN5yW03-NxFgqLNXoX_Q9j30
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https://censor.net/ua/photo_news/3325576/pishov_sam_na_tankovu_kolonu_u_boyu

_zagynuv_25richnyyi_ternopolyanyn_oleksandr_pytel_foto  
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Сьогодні у Тернополі прощаються з Героєм 

України - Олександром Пителем 
 

18 березня 2022 
 

 

 

Сьогодні, 18 березня, Тернопіль попрощається з Героєм України, який 

загинув у бою з російськими окупантами - Олександром Пителем.  

Панахида відбувається об 11:00 год. у Будинку печалі, що на 

Микулинецькій. 

Похорон одразу ж, після панахиди - о 12:00 год. 

Вічна та світла пам’ять Герою України! 

Герої не вмирають! 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67981-sohodni-u-ternopoli-proshchaiutsia-z-

heroiem-ukrainy-oleksandrom-pytelem#  
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Із полеглим воїном Олександром Пителем 
прощаються у Тернополі 
 

18 Березня 2022 
 

Віддав життя за Україну. У Тернополі 

прощаються із українським 

захисником Олександром Пителем. 

Воїн загинув 11 березня на Луганщині, 

обороняючи рідну землю від ворога. 

Олександр Питель — уродженець 

Тернополя, знаний спортсмен, займався 

греко-римською боротьбою. У 2019 році 

підписав контракт на три роки. 28 березня 

Олександрові мало б виповнитися 26 

років. 

Дякуємо Герою за його подвиг. Слава Україні! 

 

https://intb.te.ua/wp-content/uploads/2022/03/124.jpg
https://intb.te.ua/wp-content/uploads/2022/03/121.jpg
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Тернополяни прощаються з Олександром 

Пителем, який загинув у боях на Луганщині 
18.03.2022  
 

 

 

У Тернополі прощаються з Олександром Пителем. Хлопець з нашого 

міста загинув 11 березня у боях поблизу населеного пункту Золоте, що на 

Луганщині.  

Олександр був спортсменом, займався греко-римською боротьбою. Він 

загинув під час артилерійського обстрілу російськими військами. 

Низький уклін та співчуття батькам і рідним Героя. 
 

https://tv4.te.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%

d0%bd%d0%b8-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-

%d0%b7-

%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tv4.te.ua/wp-content/uploads/2022/03/8219ccff-eb99-4825-a08d-8465007ff6a3.jpg
https://tv4.te.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b7-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be/
https://tv4.te.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b7-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be/
https://tv4.te.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b7-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be/
https://tv4.te.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b7-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be/
https://tv4.te.ua/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b7-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be/


У Тернополі попрощалися із загиблим 
бійцем Олександром Пителем 
·18 березня 2022 

 
 

У Тернополі попрощалися із загиблим 25-річним бійцем Олександром 

Пителем. В останню дорогу провести його прийшли понад дві сотні людей. 

Про це розповіла начальниця пресслужби обласного центру 

комплектування та соцпідтримки Олена Величанська. За її словами, 

військовий загинув 11 березня в боях на Луганщині під час артилерійського 

обстрілу російських військ. 

У Домі печалі, що біля Микулинецького кладовища, зібралися родичі, 

друзі, знайомі та побратими Олександра Пителя. Тут священники Української 

греко-католицької церкви відправили заупокійну службу. 

 
 

Після цього люди пішли на Микулинецьке кладовище. Супроводжував чин 

похорону оркестр 44 артбригади. 



Начальниця пресслужби обласного центру комплектування та 

соцпідтримки Олена Величанська розповіла, військовий у 2019-му підписав 

контракт на 3 роки: 

"Олександр сумлінно і добросовісно виконував свої службові обов'язки. 

Він завжди був готовий брати на себе усю повноту відповідальності". 

 
 

Поховали бійця на Алеї Героїв поруч з іншими загиблими в російсько-

українській війні. Попрощатися з Олександром прийшов Олег Климчук – 

директор 22-ї школи, в якій навчався військовий. 

"Кожен, хто став на захист дітей, на захист України, є патріотом. Кожен з 

нас, думаю, переосмислить ці події". 

Провести в останню дорогу військового прийшов також його однокласник 

Володимир Маламон. Чоловік пригадує останню розмову з бійцем. 

"Він хотів бути корисним для своєї держави, для всіх, хто тут живе. 

Надзвичайно великий героїзм у нього був, він був самовідданим. Віддав своє 

життя за волю, за Україну". 

 
 

Нагадаємо, Олександр Питель народився 28 березня 1996 року в 

Тернополі. Він був бійцем механізованого батальйону. 
https://suspilne.media/219610-u-ternopoli-prosautsa-iz-zagiblim-dobrovolcem-vadimom-gajdinim/  

 

https://suspilne.media/219610-u-ternopoli-prosautsa-iz-zagiblim-dobrovolcem-vadimom-gajdinim/


 

У Тернополі сьогодні попрощалися з 25-річним 

військовим, який загинув у боях на Луганщині (фото) 
 

 18.03.2022  

 

На Микулинецькому кладовищі у Тернополі сьогодні поховали 25-

річного військового кулеметного взводу механізованого батальйону 

Олександра Пителя. 

Тернополянин загинув 11 березня у боях на Луганщині при 

артилерійському обстрілі російських військ. 

Герой також був вихованцем тернопільської школи греко-римської 

боротьби. 

Сьогодні Тернопіль провів захисника в останню дорогу. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. 

Вічна пам'ять! 

Вічна Слава Героям! 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

http://soroka.ternopil.ua/news/fotoreportazhi/item/29256-u-ternopoli-sohodni-poproshchalysia-z-

25richnym-viiskovym-iakyi-zahynuv-u-boiakh-na-luhanshchyni-foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soroka.ternopil.ua/news/fotoreportazhi/item/29256-u-ternopoli-sohodni-poproshchalysia-z-25richnym-viiskovym-iakyi-zahynuv-u-boiakh-na-luhanshchyni-foto
http://soroka.ternopil.ua/news/fotoreportazhi/item/29256-u-ternopoli-sohodni-poproshchalysia-z-25richnym-viiskovym-iakyi-zahynuv-u-boiakh-na-luhanshchyni-foto


Бійця з Тернопільщини Олександра Пителя нагородили 

посмертно орденом "За мужність" ІІІ ступеня 

10.05.2022 

  

Бійця з Тернопільщини 

Олександра Пителя 

нагородили посмертно 

орденом "За мужність" ІІІ 

ступеня. 

Указ президента опубліку-

вали 8 травня 2022 року. 

Військовий народився 28 

березня 1996, м. Тернопіль. 

Був  спортсменом, кандидатом 

в майстри спорту з греко-

римської боротьби. У 2019 році підписав контракт на три роки. Був учасником 

російсько-української війни. Загинув 11 березня 2022 року поблизу м. Золоте-4 

на Луганщині. Поховали воїна 18 березня 2022 року на Микулинецькому 

кладовищі на Алеї Героїв. 

 
https://www.tenews.org.ua/post/show/1652159465-biycya-z-ternopilschini-oleksandra-pitelya-

nagorodili-posmertno-ordenom-za-muzhnist-iii-stupenya  
 

 

https://www.president.gov.ua/documents/3232022-42477?fbclid=IwAR32uzy_RT02ZLzmIAT7qTc0VKBESZdlN57nvRydpwRU2JYWpdL9BQaxqEQ
https://www.tenews.org.ua/post/show/1652159465-biycya-z-ternopilschini-oleksandra-pitelya-nagorodili-posmertno-ordenom-za-muzhnist-iii-stupenya
https://www.tenews.org.ua/post/show/1652159465-biycya-z-ternopilschini-oleksandra-pitelya-nagorodili-posmertno-ordenom-za-muzhnist-iii-stupenya

