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Вічна пам'ять Віталію Мамунько! Фотоколаж: Файне місто 

 

Скала-Подільську громаду сколихнула трагічна звістка. В бою за 

Батьківщину загинув солдат Віталій Мамунько. Сумну новину повідомив 

начальник другого відділу Чортківського РТЦК та СП підполковник 

Богдан Вербіцький. 

48-річний Віталій Миколайович родом з села Іванків Скала-Подільської 

територіальної громади. Вірний присязі захисник загинув під час мінометного 

обстрілу на Сході України. 

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює найщиріші 

співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця, 

глибоко сумуємо разом з родиною. ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СЛАВА МУЖНЬОМУ 

ЗАХИСНИКУ! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!!! – йдеться у повідомленні. 

Студія “Файне місто” висловлює щирі співчуття рідним і близьким 

Віталія. Розділяємо біль і скорботу з приводу непоправної втрати разом з вами. 

Вічна пам’ять і слава Герою! 
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На Тернопільщині попрощалися з 
бійцем Віталієм Мамуньком 
·9 травня 2022 

· 

Фото:  Тернопільська  обласна  військова  адміністрація 
У Скала-Подільській громаді попрощалися з військовим Віталієм 

Мамуньком. Він загинув під час мінометного обстрілу. Про це розповіла 

селищна голова Надія Бартків. 

За її словами, чоловікові було 48 років, у нього залишилось двоє дітей. 

Прощання з бійцем Віталієм Мамуньком 



Воїна поховали в рідному селі Іванків. 

Прощання з бійцем Віталієм Мамуньком 

 

Надія Бартків каже, у Скала-Подільській громаді 8 та 9 травня оголосили 

днями жалоби за військовослужбовцем. У ці дні в громаді приспустили 

державні прапор, також заборонили проводити розважальні заходи. 

Прощання з бійцем Віталієм Мамуньком 
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На Тернопільщині провели в останню дорогу 

захисника України Віталія Мамунька 
09.05.2022 

 

  

Борщівський край знову у скорботі. Під час мінометного обстрілу біля 

Сєвородонецька на Луганщині загинув житель села Іванків Скала-Подільської 

громади Віталій Мамунько. Про це повідомив начальник другого відділу 

Чортківського РТЦК та СП підполковник Богдан Вербіцький. 

 

1 березня воїну виповнилося 48 років. У Героя сучасності сиротами 

залишилися двоє дітей – син Андрій і донечка Яна. Ще 1 травня Віталій 

поговорив з рідними, а наступного дня його не стало. 

У Віталія не було досвіду бойових дій. У мирному житті чоловік їздив на 

заробітки за кордон. Та коли отримав повістку, пішов захищати Батьківщину 

від російських окупантів. 

   Відповідно до розпорядження селищного голови, на території Скала-

Подільської громади 8-9 травня оголосили траур на знак скорботи за загиблим 

земляком. 



Сотні людей прийшли віддати останню шану воїну, який віддав найдорожче – 

своє життя за Україну, за нас з вами. Висловлюємо щирі співчуття рідним, 

близьким, односельцям, побратимам. 

Поховали бійця у рідному селі Іванків. Спи спокійно, захиснику України! 

Вічна пам’ять та вічна слава Герою!        
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Тернопільщина попрощалася зі ще одним своїм 

Героєм: такі воїни, як Віталій, нині ціною власного 

серця і тіла, боронять не тільки Українську державу, 

а й всю Європу 
 

10 Травня 2022р.  

 

 

 



9 травня мешканці Скала-Подільської громади відправили в 

останню життєву путь воїна Збройних сил України, уродженця 

Іванкова Віталія Мамунька. 
На початку березня він пішов добровольцем на війну, 

щоби  виконати  найвищий громадський та патріотичний обов’язок. 

Військова частина, де служив солдатом Віталій, виконувала завдання у 

районі бойових дій з російським агресором. Під час мінометного 

ворожого обстрілу українських позицій солдат Віталій Мамунько 

героїчно загинув. Йому  було всього 48 років… Ті, котрі знали Віталія 

Миколайовича, запам’ятають  його як великого життєлюба. 

 

Панахиду за  полеглим  відслужив  єпископ Бучацької єпархії 

Української греко-католицької церкви владика Дмитро (Григорак) із 

священниками Борщівського деканату та здійснив обряд 

поховання  Героя. У прощальному слові він щиро дякував батькам Віталія 

Мамунька  за достойне виховання, мужність та відповідальність   сина. 

Такі воїни, як Віталій,  нині ціною власного серця і тіла, боронять не 

тільки Українську державу, а й всю Європу. 



 

Мешканці громади щиро співчувають батькам, рідним загиблого з 

приводу непоправної втрати і сумують разом з вами. Герої не вмирають! 

Вони живуть у нашій пам’яті. Віримо, що Бог вже  зачислив Віталія 

до  сонму Воїнів Світла. Слава Україні! 
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