
Зупинив ворога ціною власного життя: військовий з 

Тернопільщини підірвав Генічеський міст (ФОТО) 
  
25 лютого 2022 

 

 
 

Український військовий на Херсонщині вчинив справжній геройський 

вчинок - підірвав міст ціною власного життя, щоб зупинити прорив ворога. Як 

з'ясувалось молодий військовий Віталій Скакун родом із Бережан. 

Інформацію підтвердила однокласниці героя. 

Як інформує Генеральний штаб ЗСУ. 

Одним із найважчих місць оборони України став Кримський перешийок, 

де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Щоб 

зупинити просування танкової колони, було ухвалене рішення підірвати 

Генічеський автомобільний міст. 

Виконати це завдання зголосився інженер окремого батальйону матрос 

Віталій Скакун. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами 

побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. 

"Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний 

вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу 

передислокуватись та організувати оборону", - йдеться в повідомленні. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1072473029999881&id=100017115825001
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua


 

 

Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим 

командуванням про присвоєння героєві державної нагороди. 

 

https://www.0352.ua/news/3337869/nimi-zmozut-koristuvatis-lise-silovi-vidomstva-

u-ternopoli-ne-pracuvatimut-kameri-videosposterezenna  

 

https://www.0352.ua/news/3337869/nimi-zmozut-koristuvatis-lise-silovi-vidomstva-u-ternopoli-ne-pracuvatimut-kameri-videosposterezenna
https://www.0352.ua/news/3337869/nimi-zmozut-koristuvatis-lise-silovi-vidomstva-u-ternopoli-ne-pracuvatimut-kameri-videosposterezenna


Звання Героя України присвоять Віталію Скакуну з Бережан, 

який ціною власного життя зупинив російські війська 

 
26 лютого 2022  
 

 

Президент ухвалив рішення про присвоєння званням Героя України 

Скакуну Віталію Володимировичу. 

Матрос Скакун Віталій Володимирович з міста Бережани, що на 

Тернопільщині, щоб зупинити ворога, підірвав разом із собою Генічеський 

автомобільний міст. 

Йому було 26 років і він ціною власного життя зупинив російські 

війська.  
Героїчний вчинок Віталія Скакуна значно уповільнив просування ворога, 

що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону. 

«Всім, хто захищає Україну сьогодні, – слава! Ви – герої! Я ухвалив рішення 

про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, 

сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного 

життя він підірвав міст», - зазначив президент України Володимир 

Зеленський. 
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67255-zvannia-heroia-ukrainy-prysvoiat-vitaliiu-

skakunu-z-berezhan-iakyi-tsinoiu-vlasnoho-zhyttia-zupynyv-rosiiski-viiska  

 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/7a2ffb6c6043bb8df9985c570d98b728_XL.jpg
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67220-yomu-bulo-26-rokiv-urodzhenets-berezhan-tsinoiu-vlasnoho-zhyttia-zupynyv-rosiiska-viiska
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67220-yomu-bulo-26-rokiv-urodzhenets-berezhan-tsinoiu-vlasnoho-zhyttia-zupynyv-rosiiska-viiska
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67255-zvannia-heroia-ukrainy-prysvoiat-vitaliiu-skakunu-z-berezhan-iakyi-tsinoiu-vlasnoho-zhyttia-zupynyv-rosiiski-viiska
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67255-zvannia-heroia-ukrainy-prysvoiat-vitaliiu-skakunu-z-berezhan-iakyi-tsinoiu-vlasnoho-zhyttia-zupynyv-rosiiski-viiska


02 березня на Тернопільщині поховають Героя України - Віталія 

Скакуна 

 
01 березня 2022  
 

 

 

Завтра, 2 березня, на Тернопільщині поховають 25-річного Героя 

України - Віталія Скакуна, мешканця Бережан. 

Нагадаємо, матрос Скакун Віталій Володимирович з міста Бережани, що 

на Тернопільщині, щоб зупинити ворога, підірвав разом із собою 

Генічеський автомобільний міст. 

Згодом, президент України заявив про присвоєння йому відзнаки - Герой 

України. 

Завтра, 2 березня, о 12-ій годині, в місті Бережани Віталія похоронять... 

Вічна пам'ять Герою... 

До слова,  

Віталій Володимирович Скакун (19 серпня 1996, м. Бережани, Україна — 

24 лютого 2022, Генічеський автомобільний міст, м. Генічеськ, Херсонська 

область, Україна) — український військовик, сапер інженерно-саперного 

відділення окремого батальйону окремої 35-ї бригади морської піхоти імені 

контр-адмірала Михайла Остроградського. Герой України (2022). 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67393-2-bereznia-na-ternopilshchyni-pokhovaiut-

heroia-ukrainy-vitaliia-skakuna  

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/40a4d361563579bc30f2171883713a2c_XL.jpg
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67220-yomu-bulo-26-rokiv-urodzhenets-berezhan-tsinoiu-vlasnoho-zhyttia-zupynyv-rosiiska-viiska
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67255-zvannia-heroia-ukrainy-prysvoiat-vitaliiu-skakunu-z-berezhan-iakyi-tsinoiu-vlasnoho-zhyttia-zupynyv-rosiiski-viiska
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67255-zvannia-heroia-ukrainy-prysvoiat-vitaliiu-skakunu-z-berezhan-iakyi-tsinoiu-vlasnoho-zhyttia-zupynyv-rosiiski-viiska
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67393-2-bereznia-na-ternopilshchyni-pokhovaiut-heroia-ukrainy-vitaliia-skakuna
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67393-2-bereznia-na-ternopilshchyni-pokhovaiut-heroia-ukrainy-vitaliia-skakuna


Бережани на колінах: місто прощається з Героєм, який зупинив 

просування танкової колони російських військ (фото) 

 
02 березня 2022  
 

 

 

Сьогодні на Бережанщині оголошено День жалоби за Героєм України 

Віталієм Скакуном, який відважно загинув, пожертвувавши собою під час 

наступу російського окупанта. Йому було лише 25. 

Сотні бережанців прийшли у центр міста, аби провести в останню путь 

молодого захисника, який назавжди вписав своє ім’я в історію України. 

Український військовик, сапер інженерно-саперного відділення окремого 

батальйону окремої 35-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла 

Остроградського Віталій Скакун народився 19 серпня 1996 року в м. Бережани. 

Закінчив Бережанську загальноосвітню школу № 3, львівське Вище професійне 

училище № 20 (2017), Національний університет «Львівська політехніка». 

24 лютого 2022 року молодик загинув при підриві Генічеського 

автомобільного мосту для зупинення просування танкової колони російських 

військ. У морського піхотинця залишилась матір і сестра. 

За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі 

Указом Президента України від 26 лютого 2022 року удостоєний звання Герой 

України з врученням ордену «Золота Зірка» (посмертно). 

https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/547874c4a5a8c17e0423b02262375681_XL.jpg


 

  

 



  

 

 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67413-berezhany-na-kolinakh-misto-proshchaietsia-

z-heroiem-iakyi-zupynyv-prosuvannia-tankovoi-kolony-rosiiskykh-viisk-foto  
 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67413-berezhany-na-kolinakh-misto-proshchaietsia-z-heroiem-iakyi-zupynyv-prosuvannia-tankovoi-kolony-rosiiskykh-viisk-foto
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/67413-berezhany-na-kolinakh-misto-proshchaietsia-z-heroiem-iakyi-zupynyv-prosuvannia-tankovoi-kolony-rosiiskykh-viisk-foto


Відома художниця намалювала портрет загиблого Героя з 

Тернопільщини 

12.03.2022   

Відома київська мисткиня Марина Соченко продовжує малювати портрети 

новітніх українських Героїв. Її нова робота - портрет загиблого Героя з 

Тернопільщини Віталія Скакуна. 

– Майже 400 робіт вона присвятила діячам доби УНР, Героям Небесної 

Сотні, добровольцям, котрі першими стали на захист України у 2014 році, 

військовослужбовцям ЗСУ. У мистецькому літописі слави української зброї та 

жертовності українських воїнів новий портрет – сапера Віталія Скакуна, який 

ціною власного життя зупинив рух танкової колони російської армії, підірвавши 

Генічеський автомобільний міст, – повідомляє газета Верховної Ради України. 

 
Нагадаємо, уродженець Тернопільщини Віталій Скакун загинув 24 лютого 

2022 року. У морського піхотинця залишились мати, бабуся, сестра. 

Воїна відспівали у церкві Пресвятої Трійці та поховали на кладовищі в 

Бережанах. Посмертно – Герой України. 
 

https://rovesnyknews.te.ua/vidoma-khudozhnytsia-namaliuvala-portret-zahybloho-heroia-z-

ternopil-shchyny/  

 

https://rovesnyknews.te.ua/wp-content/uploads/2022/03/274946057_2993068924356952_8308212220481321959_n.jpg
https://rovesnyknews.te.ua/vidoma-khudozhnytsia-namaliuvala-portret-zahybloho-heroia-z-ternopil-shchyny/
https://rovesnyknews.te.ua/vidoma-khudozhnytsia-namaliuvala-portret-zahybloho-heroia-z-ternopil-shchyny/

