


Хто ж вони, справжні 
пат ріот и і герої? Хт о т і люди, 

які віддали найдорожче, що 
має кожен з нас, – своє 
жит т я. Вони гинули на  

вулицях Києва , на  барикадах 
Майдану. Гинули за  чест ь, 
гідніст ь, волю укра їнців, за  

свою Б ат ьківщину. 
Ось вони перед вами, юні 

ангели Небесної Сот ні



Навчався у Тернопільському 
кооперативному коледжі 

на дизайнера. Любив живопис, 
цікавився козаччиною. Приїхав 
на Майдан 20 лютого 2014 року. 
Загинув на вул. Інститутській 

від снайперської кулі, 
що влучила в око.

Він був наймолодшим серед 
загиблих. 

Йому було лише 17 років…

(Тернопільська область)





Навчався у Київському 
фінансово-економічному коледжі 
в м. Ірпінь. Був срібним та 
бронзовим призером з дзюдо 
на Параолімпійських іграх у 
Софії 2013 року. 18 лютого 
прийшов відстоювати українську 
державу. Від вибуху бойової 
гранати йому відірвало руку, 
помер у Будинку профспілок  
від втрати крові. 
Максимову Дмитру було 19 
років…

(Київ)





Був студентом філософського 
факультету у Прикарпатському 
університеті.
Загинув 20 лютого на передовій 
під час зіткнень на вулиці 
Інститутській від кулі снайпера 
у скроню.
Похований у Меморіальному 
сквері в Івано-Франківську, 
поряд із могилами Січових 
Стрільців.
Роман Гурик пішов із земного 
життя, маючи лише 19 років…

(Івано - Франківськ)





Сергій любив своє місто 
Нововолинськ і був патріотом 
України. Однією з останніх цитат 
на сторінці “ВКонтакті” він 
написав слова Левка Лук’яненка: 
“Нація, яка не готова посилати 
синів на смерть, не виживе…” 
Навчався у Нововолинській школі № 
12, потім – в університеті 
«Україна» в Луцьку. Неодружений. 
Працював на магістральних 
нафтопроводах «Дружба». Часто 
приїздив на Майдан, востаннє 
приїхав 20 лютого. Того ж дня 
загинув від пострілу в груди на 
вулиці Інститутській.
Сергію було 23 роки…

(Волинська область)





Навчався у Кам’янець-
Подільському аграрно-
технічному університеті. 
Працював на автомийці та 
цікавився мототехнікою.
Був учасником мирного 
протесту біля будівлі СБУ в 
Хмельницькому. Загинув 
унаслідок вогнепального 
поранення під час стрілянини 
з автомата Калашникова зі 
сторони СБУ. 
Дмитрові було  22 роки…

(Хмельницька область)





Упродовж 2008-2011 років 
навчався у Львівському 
державному ліцеї 
з посиленою військово-
фізичною підготовкою імені 
Героїв Крут. Пізніше у 
Бережанському агротехнічному 
інституті.
На Майдані від листопада 2013 
р.
Під час нападу силовиків 30 
листопада був сильно побитий,
але згодом знову повернувся
на Майдан. Помер внаслідок 

вогнепального поранення в 
голову, отриманого на вул. 
Інститутській.
Устиму було 19 років…

(Тернопільська область)





Навчався на географічному 
факультеті Львівського 
національного університету
ім. І. Франка. Журналіст 

видання «Спортаналітика». Був 
активним дописувачем 
української Вікіпедії.
До Києва приїхав 19 лютого 
разом з товаришами й одраз
у 
вирушив на Майдан. До ранку 
допомагав будувати барикади, 
перебував на передовій. 
Був убитий на вулиці 
Інститутській біля «Жовтневого 
палацу». У нього влучила куля 
снайпера, яка пройшла вище 
серця Героя.

   

(Тернопільська область)





Навчався в Університеті 
розвитку людини «Україна» у 
Луцьку 
на 4-му курсі. Був активістом 
організації ВО «Свобода». 
Василь був щирим патріотом, 
мріяв про гідне майбутнє для 
своєї країни. На Майдан їздив 
із самого початку. Друг «Крук» 
– так його називали у 
Волинській сотні Самооборони. 
Вранці 20 лютого на вулиці 
Інститутській отримав 
вогнепальне поранення 
снайперською кулею в грудну 
клітку. 
Василю Мойсею був 21 рік…

(Луцьк)





Навчався в Луцькому 
медичному коледжі «Монада», 
відбув строкову службу в 
армії. Грав у футбольному 
клубі «Олика». Іван був 
єдиною дитиною у батьків. 
20 лютого приїхав на Майдан 
уперше. Вранці вирішив 
повісити державний прапор 
на одному з об’єктів 
Євромайдану. Снайперські 
кулі влучили у голову  та 
пробили легені.
Тарасюку Івану був 21 рік…

(Волинська область)








Студент 5 курсу 
архітектурного факультету 
Київського національного 
університету будівництва та 
архітектури. 
Захоплювався танцями.
Помер у 17-й лікарні 
м. Києва внаслідок 
кульового поранення в 
голову. Не дожив лише два 
дні до вручення йому 
диплома бакалавра.
Олександру було 22 роки…

(Київ)





І вже сердець немає молодих, 

Що билися за волю разом з нами. 

Лиш чути материнський плач за 

них, Який блукає довгими ночами. 

На небі спокій їх чекає вже; 

І Вічна Пам`ять на землі настала. 

За них ми Богу молимось лише, 

Та промовляєм: Слава! Слава! 

Слава! 
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