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журналіст Віталій Дерех 
29 травня, 2022  
ВІЙНА З РОСІЄЮ

 

У ході боїв з російськими окупантами в районі Попасної загинув знаний 

тернопільський журналіст Віталій Дерех 

Про це повідомив політолог та історик Андрій Ковальов у facebook.   

За його словами, Віталій Дерех загинув 28 травня внаслідок авіаудару.  

"За волю України загинув мій пластовий побратим Віталій Дерех. 

Уродженець Тернополя, знаний у Тернополі журналіст, митець, пластун, член 

куреня "Орден Залізної Остроги". 

Віталій був талановитим журналістом, надзвичайно креативним, інколи 

навіть епатажним, інтелектуал і завжди дотепний, мав почуття гумору від 

Бога. Справжній авантюрист у хорошому розумінні цього слова. Не боявся 

небезпеки і смерті", - написав Ковальов.  

За його словами, Віталій Дерех з перервами перебував на фронті з 2014 

року.  
 

https://espreso.tv/na-viyni-zaginuv-znaniy-u-ternopoli-zhurnalist-vitaliy-derekh  

 

https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu
https://www.facebook.com/photo?fbid=5216249671794530&set=a.330629617023251
https://espreso.tv/na-viyni-zaginuv-znaniy-u-ternopoli-zhurnalist-vitaliy-derekh


Біля Попасної внаслідок авіаудару загинув 

журналіст із Тернополя 

29.05.2022  

Тернопільский журналіст Віталій 

Дерех загинув під час бою у районі 

Попасної. 

 

Про це, передає Укрінформ, на 

своїй сторінці у Фейсбуці повідомив 

побратим Віталія, політолог та історик 

Андрій Ковальов. 

«Учора під час боїв з російськими 

окупантами в районі Попасної, внаслідок 

авіаудару загинув за волю України мій 

пластовий побратим Віталій Дерех. 

Уродженець Тернополя, знаний у 

Тернополі журналіст, митець, пластун, 

член куреня «Орден Залізної Остроги». 

Віталій був талановитим журналістом, 

надзвичайно креативним, інколи навіть 

епатажним, інтелектуал і завжди 

дотепний, мав почуття гумору. Не боявся 

небезпеки і смерті…», - написав 

Ковальов. 

Він додав, що Віталій Дерех з 

перервами воював на фронті із 2014 року. 

Як повідомляло агентство, з початку повномасштабного російського 

вторгнення, в Україні загинуло понад 20 представників ЗМІ. Серед загиблих 

як українські, так і іноземні медійники. Деякі із журналістів і медійників 

загинули із зброєю в руках, інші – як цивільне населення, під час російських 

артилерійських обстрілів. Згідно з даними Комітету Захисту журналістів, 

щонайменше семеро представників медіа були вбиті, до останнього 

виконуючи свої професійні обов’язки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3494918-bila-popasnoi-vnaslidok-aviaudaru-zaginuv-

zurnalist-iz-ternopola.html  

 

https://www.facebook.com/andriy.kovalov/posts/5216350291784468
https://www.ukrinform.ua/tag-zurnalist
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3494918-bila-popasnoi-vnaslidok-aviaudaru-zaginuv-zurnalist-iz-ternopola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3494918-bila-popasnoi-vnaslidok-aviaudaru-zaginuv-zurnalist-iz-ternopola.html


«У самому пеклі війни»: на фронті 
загинув Віталій Дерех, відомий 
тернопільський пластун та журналіст 

 29 Травня 2022.  
 

На війні, захищаючи Україну від загарбників, загинув відoмий 

тернoпoлянин Віталій Дерех, пише «За Збручем». 

Прo це на свoїй стoрінці у Фейсбуці пoвідoмив Назар Зелінка. 

“Віталій Дерех… не зрадив свoїх присяг… тихo спи, без тривoг, друже 

Салo Дерех – легенда Пласту, журналіст, безстрашний мандрівник та 

філoсoф. З 6 рoків і дo загибелі активний в Пласт – український скаутинг. 

Пластун-скoб. Співзаснoвник та вихoвник в пластoвoму курені ч.77 імені Івана 

Гавдиди. Лицар куреня Oрден Залізнoї Oстрoги. Прoйшoв Майдан, витягував 

пoранених з Інститутськoї, з 2014 рoку декілька рoків в складі Айдару вoював 

на Дoнбасі захищаючи Україну. 24 лютoгo пішoв знoву захищати Україну. 

Спалив не oднoгo русскoгo танка і купу іншoї техніки. Був кoмандирoм 

прoтитанкoвoгo відділення. Вчoра в самoму пеклі цієї війни загинув …. 

Важкo кoли йдуть близькі друзі… друзі з яким ти вирoстав… з 2000 рoку 

разoм пластували … табoрували … мандрували …дуркували … друзі з якими 

мільйoн бoжевільних істoрій … 

Передавай вітання Вітьку… дивіться за нами вдвoх згoри будь ласка … 

Пам’ятаємo! Вічна пам’ять тoбі друже! Тихo спи, без тривoг…”, – ідеться у 

дoписі Назара Зелінки. 

 

https://zz.te.ua/u-samomu-pekli-viyny-na-fronti-zahynuv-ternopolianyn-vitaliy-derekh/
https://www.facebook.com/n.zelinka/posts/5529947293702461


“Як шкода… життєлюб, веселий, неординарний, цікавий хлопець… (((( мені 

було років 14 коли на вечірці у Пласті зачаровано дивилася на його руки за 

піаніно. Він вже тоді був крутим. Потім весь Тернопіль стежив за його 

шибеницькою поїздкою на Мадагаскар. А тепер – остання путь”, – написала 

Марічка Юрчак. 

Вічна і світла пам’ять. Співчуття рідним та друзям. Герої не вмирають! 

 

Довідково 

Дерех Віталій Мирославович (3 вересня 1987 – 28 травня 2022), ст. пл. скоб, 

станиця Тернопіль, лицар Ордену залізної остроги, молодший сержант. 

Загинув в ході бою з російськими окупантами в Бахмутському районі 

Донецької області. 

Пластував в 29 курені УПЮ ім. Юрія Старосольського, опісля разом із своїм 

гуртком “Сірі Вовки” (в якому також був Віктор Гурняк, герой України, 

загинув в бою за Україну в 2014) – в 77 курені УПЮ ім. Івана Гавдиди, де і був 

впорядником, коли перейшов в старші пластуни. 

Багато разів був учасником та інструктором на військово-патріотичному 

таборі “Легіон”. З дитинства в нього були захоплення військовою справою, 

дослідження різних цікавинок, купа екстремальних пригод. 



Навчався в Галицькому коледжі м. Тернопіль на журналіста, опісля став одним 

із найвпізнаваніших репортерів газети “20 хвилин“, зокрема їздив від редакції 

в експедицію в Південну Африку та Мадагаскар в 2013. 

В 2013-2014 активний учасник Революції Гідності, зокрема в складі 15 сотні 

Самооборони Майдану. Рятував людей на Інститутській 20 лютого. 

Весною 2014 вступив добровольцем в батальйон “Айдар” ЗСУ, воював в його 

складі до липня 2015. Відзначений Орденом за мужність ІІІ ступеня, 

Пластовим Бронзовим хрестом за геройський чин (врятування життя). 

У 2016-2018 роках працював в Муніципальній варті м. Івано-Франківськ, 

зокрема рятувальником. 

З кінця лютого 2022 року – знову пішов захищати Україну, зокрема вступив в 

1 окрему бригаду СпП ім. Івана Богуна. В березні брав активну участь у боях 

під Києвом, опісля на Луганщині. 

Керував розрахунком протитанкових засобів, з яким ліквідував не одну 

одиницю ворожої техніки та особового складу. 

 

https://ternopillive.com.ua/u-samomu-pekli-vijny-na-fronti-zagynuv-vitalij-dereh-vidomyj-ternopilskyj-

plastun-ta-zhurnalist/#  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://te.20minut.ua/
https://ternopillive.com.ua/u-samomu-pekli-vijny-na-fronti-zagynuv-vitalij-dereh-vidomyj-ternopilskyj-plastun-ta-zhurnalist/
https://ternopillive.com.ua/u-samomu-pekli-vijny-na-fronti-zagynuv-vitalij-dereh-vidomyj-ternopilskyj-plastun-ta-zhurnalist/


Тернопільщина втратила ще одного свого 
Героя: пластун, журналіст та воїн 
 

29 Травня 2022р.  

 

 
 

Маємо ще одну болючу втрату. Вчора, 28 травня, у ході бою у 

Бахмутському районі загинув Віталій Мирославович Дерех – пластун-

скоб Тернопільський Пласт, лицар Ордену залізної остроги, молодший 

сержант. 



 

 

Пластував у куренях ч.29 та ч.77 ім. Івана Гавдиди, після закінчення 

юнацької програми – став виховником. Багато разів був учасником та, 

згодом, інструктором військово-патріотичного табору “Легіон”. 



 

 

Був журналістом, одним із найвпізнаваніших репортерів газети «20 

хвилин», зокрема їздив у редакційну експедицію у Південну Африку в 

2013. 

В 2013-2014 брав участь у Революції Гідності, у складі 15-ї сотні 

Самооборони Майдану. Рятував людей на Інститутській 20 лютого.  



 

Весною 2014 вступив добровольцем в батальйон “Айдар”, де воював до 

липня 2015. Відзначений Орденом за мужність ІІІ ступеня, Пластовим 

Бронзовим хрестом за геройський чин (Віталій врятував життя 

побратима). 

 



У кінці лютого 2022 року знову пішов захищати Україну – березні брав 

активну участь у боях під Києвом, опісля на Луганщині.  

 

Керував розрахунком протитанкових засобів, з яким ліквідував не одну 

одиницю ворожої техніки та особового складу. 

Тихо спи, друже… 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-plastun-zhurnalist-

ta-voyin/  

 

 

 

https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-plastun-zhurnalist-ta-voyin/
https://www.gazeta1.com/statti/ternopilshhyna-vtratyla-shhe-odnogo-svogo-geroya-plastun-zhurnalist-ta-voyin/


“Спалив не один російський танк”: на війні загинув 

відомий журналіст з Тернопільщини (Фото) 
  

 29.05.2022 

  

 
 

Тернопільщина та вся журналістська спільнота у невимовній 

скорботі. У запекло у бою з окупантами загинув журналіст, безстрашний 

мандрівник, пластун, командир протитанкового відділення Віталій 

Дерех. Сумну звістку повідомив Назар Зелінка на Фейсбук-сторінці. 

Віталій на вперше пішов захищати Україну. Він пройшов Майдан, 

витягував поранених з Інститутської в Києві. З 2014 року декілька років 

воював на Донбасі. 24 лютого пішов знову боротися за Україну. Вчора, 28 

травня, в самому пеклі цієї війни загинув 

Віталій Дерех… не зрадив своїх присяг… тихо спи, без тривог, друже 

Сало Дерех – легенда Пласту, журналіст, безстрашний мандрівник та 

філософ. З 6 років і до загибелі активний в Пласт – український скаутинг. 

Пластун-скоб. Співзасновник та виховник в пластовому курені ч.77 імені Івана 

Гавдиди. Лицар куреня Орден Залізної Остроги. Пройшов Майдан, витягував 

поранених з Інститутської, з 2014 року декілька років воював на Донбасі 

захищаючи Україну. 24 лютого пішов знову захищати Україну. Спалив не 

одного русского танка і купу іншої техніки. Був командиром протитанкового 

відділення. Вчора в самому пеклі цієї війни загинув ….Важко коли йдуть 

близькі друзі… друзі з яким ти виростав… з 2000 року разом пластували … 

таборували … мандрували …дуркували … друзі з якими мільйон божевільних 

історій … Передавай вітання Вітьку… дивіться за нами вдвох згори будь 

ласка …Пам‘ятаємо! Вічна пам‘ять тобі друже! Тихо спи, без тривог… 
– пише Назар. 

https://fainemisto.tv/news/40760-spalyv-ne-odyn-rosijskyj-tank-na-vijni-zagynuv-vidomyj-zhurnalist-z-ternopilshhyny-foto
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/img_20220529_105338.jpg
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/img_20220529_105338.jpg
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VaYWRsG2pBR98Aww7qxeuPWRXns4iDH4MZvAC72uqqijiwNtMifW4swZPd2MQ2Zql&id=100000617348291
https://fainemisto.tv/wp-content/uploads/2022/05/img_20220529_105338.jpg


Віталій – пластун, яким пишаються всі скаути 
Пластун Юрій Юзич зазначає, що 34-річного Віталія вбили під 

Попасною. Скаут з болем згадує, що прожив разом з загиблим. 

Я знав його більшість його життя, ще коли він був юнаком гуртка «Сірі 

воки». До цього ж гуртка належав і Герой України (посмертно) Viktor 

Gurniak, який загинув на Луганщині у 2014 році. Віталій і Віктор обоє 

починали пластувати у 29 курені імені Ю. Старосольського. Разом створили 

новий курінь у Тернополі – 77-й ім. І. Гавдиди. Віктор був курінним, а Віталій 
– курінним писарем (див. на фото – воно авторства Гурняка), – пише Юрій. 

Віталій у 16 років став учасником Помаранчевої революції, славного 

маршу сумських студентів на Київ (тоді їх побили і заарештували). Під час 

Революції Гідності – знову серед перших. 20 лютого 2014 року витягував 

поранених на вулиці Інститутській, повзаючи з медичними ношами «по-

пластунськи» у першій лінії. 

Міг стати відомим режисером чи письменником, 

але обрав військову справу 
«Сало» (юнацьке пластове псевло Віталія) міг одинаково стати 

визначним фотографом, режисером, журналістом чи письменником. Але його 

не цікавили гроші. Можливо тому став сапером, розвідником та штурмовиком. 

З дитинства цікавився саперною справою. 

Пригадую, як шукав і купляв для нього спеціальну літературу щодо 

теорії і практки застосування вибухових речовин. Від «кухонної книги» до 
методичних посібників МВС. 

Сказати, що Віталій був креативним це не сказати нічого. Пригадую, 

як в одному обласному центрі комунальники довго не забирали центральну 

ялинку. Не помагали ніякі нагадування (а йому, працівнку комунальної 

структури, чомусь залежало щоб її прибрали). Одного ранку запустив фейк, 

який моментально розлетівся в місцевій пресі та потрапив на центральні 

ЗМІ. Що ялинку підпалили. Новина була з картинкою… Того ж дня ту ялинку 
комунальники зняли, – згадує Юрій. 

Віталія знають як людину, котра могла одразу побачити те, що не 

помічали інші. Він говорив коротко, але так, що жити хотілось. Місцями це 

виглядало похмуро, але завжди по суті. В ньому було щось від британської 

аристократії та барона Мюнхаузена водночас, яким не сиділось в дома. Ну і 

ще трохи від його пластових вихованців: Андрій Буда та Микола Бігус. 

https://www.facebook.com/100000827443319/posts/pfbid0tBwUcj1v7JSqk8nSGTVxhgunPHfbDRbfMYhok8pnmPd93EJfmCC2bmAB7w1wdFbdl/


Невибагливий в житті – міг місяцями жити зимою в неопалюваній 

домівці (палити дровами) без водопроводу, вмиваючись лише холодною водою. 

Одягався охайно і чисто, хоч при його стилю життя це точно було не просто. 

При цьому був крутим естетом, любив екстравагантний одяг із, наприклад, 

метеликом на шиї включно. Свої фото робив переважно для себе. Із своїх 

легендарних мандрівок туди, куди ніхто й не подумає ходити, – зазначає 
Юзич. 

Захищав Україну в 2014-му, не залишився 

осторонь і в 2022-му 
Весною 2014 одним із перших пішов добровольцем захищати 

Донеччину. Був командиром першого відділення першої роти цього 

легендарного батальйону. Здобув ступінь молодшого сержанта. Його 

відзначили державним орденом “За мужність” ІІІ ступеня, Пластовим 

Бронзовим хрестом за геройський чин (врятування життя). 

У лютому 2022 року знову на передовій. Брав участь в боях за Київ, 

вступив до Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана 

Богуна. Керував розрахунком протитанкових засобів, з яким ліквідував не 

одну одиницю ворожої техніки та особового складу. 28 травня його не стало… 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним, друзям, 

близьким і побратимам Віталія. Розділяємо біль і скорботу з приводу 

непоправної втрати разом з вами. Вічна слава і пам’ять відважному Героєві! 
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На війні з окупантами загинув 
відомий тернопільський журналіст 
Віталій Дерех 
 

 29.05.2022 

  

Вчора, 28 травня 2022 року, під час боїв з російськими окупантами 

в районі Попасної, внаслідок авіаудару загинув за волю України мій 

пластовий побратим Віталій Дерех. Уродженець Тернополя, знаний у 

Тернополі журналіст, митець, пластун, член куреня «Орден Залізної 

Остроги». 

Сумну новину повідомий в мережі Назар Зелінка.  

 

 

Пройшов Майдан, витягував поранених з Інститутської, з 2014 року 

декілька років в складі Айдару воював на Донбасі захищаючи Україну. 

Справжній патріот і пластун. Не міг жити без війни. З 2014 року, з 

перервами бив москалів на фронті. Воював в «Айдарі». Якось подзвонив до 

мене і питає: «Що робиш? Не хочеш разом зі мною поїхати на курси зі стрільби 

з без відкатної гармати?». Він запропонував це так, ніби це була пропозиція 

поїхати покататись у горах на лижах, або з‘їздити на екскурсію. Таким був наш 

https://gazeta-misto.te.ua/na-vijni-z-okupantamy-zagynuv-vidomyj-ternopilskyj-zhurnalist-vitalij-dereh/
https://www.facebook.com/vitalij.dereh?__cft__%5b0%5d=AZWuRqciFwrdICUtFIe1TU1grFU9jceHYqGOAHet_HkYE-8rxEckiIhpOgST0zjTMZbL9mxrxsICWld5OZqyb8MFZiuq-Or90plzpxZolctjcp0gvNdvOiVwyoC2T_8HIEHHEOGpZIN77zOIhUi7lyxCVN-DbQaewQlQ2SuLRaLNLQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/n.zelinka
https://gazeta-misto.te.ua/wp-content/uploads/2022/05/284898134_8404706439554977_8276277410736192989_n.jpeg


Дерех. Любив Україну, не зломив пластової присяги і до смерті залишався 

вірним своїй присязі на вірність українському народу – пише у своєму дописі 

Andriy Kovalov. 

24 лютого пішов знову захищати Україну. Спалив не одного русского 

танка і купу іншої техніки. Був командиром протитанкового відділення. 

 

 

 

Віталій – легенда Пласту і журналістики Тернополя, безстрашний 

мандрівник та філософ. З 6 років і до загибелі активний в Пласті. Пластун-

скоб. Співзасновник та виховник в пластовому курені ч.77 імені Івана 

Гавдиди. Лицар Ордену Залізної Остроги. 

https://www.facebook.com/andriy.kovalov
https://gazeta-misto.te.ua/wp-content/uploads/2022/05/dereh-vitalij.jpeg


 
 

Віталій Дерех… не зрадив своїх присяг… тихо спи, без тривог, друже 

Сало. Важко коли йдуть близькі друзі… друзі з яким ти виростав… з 2000 року 

разом пластували … таборували … мандрували …дуркували … друзі з якими 

мільйон божевільних історій … Передавай вітання Вітьку… дивіться за нами 

вдвох згори будь ласка … Пам‘ятаємо! Вічна пам‘ять тобі друже! Тихо спи, 

без тривог… – написав Назар Зелінка 

 

https://gazeta-misto.te.ua/na-vijni-z-okupantamy-zagynuv-vidomyj-ternopilskyj-zhurnalist-vitalij-

dereh/#  
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У всьому був перший: спогади 
тернополян про журналіста Віталія 
Дереха 
·31 травня 2022 

· 

 
 

На Луганщині загинув тернопільський журналіст Віталій Дерех. 

Йому було 34 роки. Він – учасник Революції Гідності, рятував поранених 

під час обстрілів на Майдані. У 2014 році добровольцем пішов на фронт. 

Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ, Віталій 

знову, не вагаючись, поїхав на передову. 

"У всьому був перший і хотів будувати нову Україну", – так Віталія 

Дереха згадують у Галицькому коледжі імені В'ячеслава Чорновола. Тут він 

навчався журналістській майстерності. Про це розповіла Суспільному 

директорка цього закладу Марія Баб'юк. 



 
 

Марія Баб'юк, директорка Галицького коледжу імені В. 

Чорновола. Суспільне Тернопіль 

"Як тільки ми відкрили спеціальність, тоді вона називалась "Видавнича 

справа та редагування", він був серед перших студентів. Віталій – виходець із 

"Пласту", керував одним із його куренів. Його там любили, поважали, дуже 

цінували. Він був людиною, яка ніколи не сиділа на місці. Його неможливо 

було зупинити, він жив створенням нової України: мав надзвичайно сучасні 

проукраїнські і проєвропейські погляди. Коли з ним спілкувався, то 

складалося враження, що він був на 10 років старший, ніж багато його 

однолітків", – каже Марія Баб'юк. 



 
Віталій Дерех на Майдані у 2014 році. Фото: Тернопільський Пласт 

Після закінчення навчання Віталій почав працювати у газеті "20 хвилин". Його 

колега Андрій Вацик пригадує, він старанно виконував роботу і був уважний 

до деталей. 

 
Андрій Вацик, колега Віталія Дереха. Суспільне Тернопіль 



"Тоді це був просто журналіст-виручалочка, тому що "20 хвилин" – це була 

щоденна газета, і часом досить пізно могла трапитись якась подія, і треба було 

людину "на вже", а це могла бути година 7-8, а в 9 годині газету вже здавали в 

друк. Дзвониш до нього: "Віталіку, виручай, сталась там якась пожежа чи 

ДТП". Він був безвідмовний, не зважав, що то вже вечір, неробочий час. 

Творча і яскрава людина, завжди мав багато ідей, робив багато всіляких 

колоритних речей. Надзвичайна особистість, на жаль, повністю ще не встиг 

себе реалізувати. Це був талантище". 

 
Віталій Дерех під час журналістського відрядження. Фото: Тернопільський 

Пласт 

У 2013 році Віталій їздив від редакції в експедицію у Південну Африку та 

Мадагаскар. А згодом, коли повернувся, в країні почалась Революція Гідності. 

Віталій, не вагаючись, поїхав на Майдан. Там допомагав рятувати людей під 

час розстрілів на Інститутській. А в 2014-му пішов добровольцем на фронт, 

розповідає його друг Андрій Шкула. 

"Два роки воював в "Айдарі", про це не знали ні його далекі родичі, ні частина 

колег. Він завжди шукав якісь способи, щоби всіх заспокоїти. Казав, що в 



нього все гаразд, що він десь на завданні, в якомусь відрядженні. Знаю, що 

Віталік пережив різні ситуації: був поранений, мав нагороди, хоронив друзів. 

Тобто, в нього важке було життя. Декілька років тому помер його батько. Це 

була ще одна трагедія для нього. І всі ми сподівалися, що він не поїде більше 

на Схід, бо, насправді, він своє відвоював. Але, коли почалася 

повномасштабна війна, він зумів. Попри те, що його не мобілізовували, не 

викликали, він поїхав туди і почати воювати". 

 
Андрій Шкула, друг Віталія Дереха. Суспільне Тернопіль 

Андрій Шкула каже, товаришували з Віталієм більше 20 років, він був 

хрещеним його сина, вони часто спілкувалися. Востаннє говорили по телефону 

приблизно за тиждень до загибелі. Андрій пригадує, Віталій, як і завжди, 

казав, що в нього все добре. 

"Віталік завжди був на позитиві, ніколи не впадав у відчай, не говорив, що все 

пропало, що нас десь там бомблять. Тобто, він намагався своїх рідних і друзів 

вберегти від тієї інформації. Він скидав різні фотографії і казав, що все буде 

добре. Любив Україну і знав, що ми переможемо". 
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У Тернополі поховали 34-річного 
журналіста Віталія Дереха 
  

2 Червня 2022 
 

У Тернoпoлі пoхoвали 34-річнoгo журналіста Віталія Дереха. 

Сьoгoдні, 2 червня, у Тернoпoлі на Микулинецькoму кладoвищі прoвели 

в oстанню путь 34-річнoгo журналіста, кoмандира прoтитанкoвoгo відділення 

– Віталія Дереха.  

Віталій загинув 28 травня на фрoнті, внаслідoк вoрoжoгo авіанальoту.  

У Тернoпoлі Віталій навчався у Галицькoму кoледжі імені В’ячеслава 

Чoрнoвoла за спеціальністю – “Видавнича справа та редагування”, далі 

працював журналістoм видань “20 хвилин Тернoпіль” та “RIA плюс”.  

Під час ревoлюції Гіднoсті рятував українців з Інституськoї, а згoдoм 

пішoв вoювати у складі батальйoну “Айдар”.  Загинув 28 травня 2022 рoку.  

Дoвідкoвo, Віталій Мирoславoвич Дерех нарoдився 3 вересня 1987рoку 

у місті Тернoпіль — загинув 28 травня 2022, біля міста Пoпасна, Луганська 

oбласть, Україна — український журналіст, митець, пластун, лицар куреня 

«Oрден Залізнoї Oстрoги», військoвoслужбoвець, мoлoдший сержант 

Збрoйних сил України, учасник рoсійськo-українськoї війни. Кавалер oрдена 

«За мужність» III ступеня (2016). 

Співчуваємo рідним та близьким … 

Вічна пам’ять Герoю. 
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У Тернополі попрощалися з журналістом, 
командиром протитанкового відділу – Віталієм 
Дерехом 

03.06.2022  

 

У Тернoпoлі відбулoся прoщання з Віталієм Дерехoм – журналістoм 

і кoмандирoм прoтитанкoвoгo відділу. Він загинув бoрючись за нашу 

свoбoду під Пoпаснoю на Схoді України. 

Церемoнія пoхoвання прoйшла через 5 днів після тoгo, як сталo відoмo 

прo це – 2 червня. Чoлoвікoві булo лише 34 рoки. 

Рідними вoїна вручили пластунську відзнаку 

Прoвести Герoя в oстанню путь прийшли йoгo рідні, друзі та пoбратими. 

Такoж були члени oрганізації Пласт, дo якoї вхoдив кoлись і сам Віталій. Вoни 

вручили рідним захисника Залізний пластoвий хрест. 

“Віталій Дерех… не зрадив свoїх присяг. Легенда Пласту, журналіст, 

безстрашний манlрівник та філoсoф. З 6 рoків і дo загибелі – активний в 

oрганізації “Пласт – український скаутинг”. Пластун-скoб. Співзаснoвник та 

вихoвник в пластoвoму курені імені Івана Гавдиди”, – згадує тoвариш 

загиблoгo Назар Зелінка. 

Щo відoмo прo Віталія Дереха 

Чoлoвік завжди дoтримувався принципів відданoсті батьківщині, які 

спoвідує Пласт. Ще в 16 рoків він став учасникoм Пoмаранчевoї ревoлюції. 

Згoдoм прoйшoв і Майдан, а oдразу після ньoгo відправився на війну. Від 2014 

рoку бoрoвся з вoрoгoм на Дoнбасі у складі батальйoну “Айдар”. Після пoчатку 



пoвнoмасштабнoгo втoргнення вступив дo лав oкремoї Бригади Спеціальнoгo 

Призначення імені Івана Бoгуна. 
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