
Ковельчанин Володимир Мов-
чан, поранений снайпером 

під час штурму Майдану, разом 
із іншими потерпілими укра-
їнцями доставлений в один із 
шпиталів Кракова. 36-річний чо-
ловік перебуває у важкому стані, 
однак рідні та земляки Володи-
мира не втрачають віри в його 
одужання. 

В колективі пасажирського 
вагонного депо «Ковель», де пра-
цював потерпілий, про хлопця 
говорять лише позитив. Кажуть, 
був мовчазний, тому про його 
наміри бути на Майдані більше 
здогадувались, аніж знали. 
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Януковича і Ко судитимуть у Гаазі 

Пораненого 
снайпером 
ковельчанина 
лікують у Кракові 

Польща закликає заморозити 
всі активи оточення Януковича
Глава зовнішньополітичного відомства Польщі Радос-
лав Сікорський запропонував заморозити іноземні ак-
тиви людей із оточення екс-президента України Віктора 
Януковича. Про це міністр закордонних справ заявив у 
ефірі «Польського радіо». За його словами, йдеться про 
відповідальність окремих держав ЄС, які Польща вже 
багато тижнів закликає «робити щось зі статками, які 
зберігаються на західних рахунках», передає ІТАР-ТАРС. 

Підприємці пропонують 
допомогу постраждалим 
на Євромайдані 
До міського голови Микола Романюка звертаються 
керівники комерційних установ із пропозиціями надати 
матеріальну допомогу сім’ям волинян, які загинули або 
отримали поранення на Євромайдані. За його доручен-
ням, координувати цю роботу буде перший заступник 
міського голови Святослав Кравчук. Усі, хто бажає долу-
читися до допомоги цим родинам, можуть телефонувати 
за номером: (0332) 777-910. 

1,68
стільки мільярдів доларів із 
загального боргу за спожитий 
газ у 3,3 млрд дол. виплатила На-
ціональна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» російському 
газовому монополісту «Газпро-
му». 

Едуард ГриневичСергій Байдовський
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Волиняни «Небесної сотні» «СКФ Україна» 
надала допомогу 
пораненим 
і сім’ям загиблих 
на Майдані 

Активістів Майдану вбивали од-
ними з найбільш точних і доро-

гих на сьогодні снайперських гвин-
тівок. 

Снайпери, які стріляли в про-
тестувальників 20 лютого на вулиці 
Інститутській у центрі Києва, пра-
цювали з будівлі Кабміну, готелю 
«Україна» та інших. У людей, екіпі-
рованих касками, бронежилетами 
і щитами, не було жодного шансу 
захиститися від снайперських по-
стрілів. 

Журналісти програми «Гроші» 
запитали думку збройових експертів 
щодо гвинтівок, якими були озброє-
ні снайпери в урядовому кварталі. 

«Це дорога снайперська гвинтів-
ка високого класу. Зовні дуже схожа 
на серію англійських снайперських 
гвинтівок АV, АЕ. Це одна з най-
більш точних і дорогих на сьогодні 
снайперських гвинтівок», — сказав 
експерт. 

Народний депутат від партії 
«Батьківщина» Геннадій Москаль 
вважає, що крім спецзагону «Аль-
фа», був ще один, назва якого «Тінь». 
Він був створений спеціально для за-

безпечення порядку при проведенні 
чемпіонату з футболу Євро-2012. 

«Він називався підрозділом із 
проведення спеціальних операцій», 
— повідомив Москаль. 

Саме для цього підрозділу на 
бюджетні кошти були придбані осо-
бливі снайперські гвинтівки. Так, 
для внутрішніх військ закупили 
спецтехніки на 106 млн грн. Окрім 
бронежилетів і прицілів, 80 британ-
ських гвинтівок АV по $10 тис. кож-
на. Саме такі рушниці були помічені 
у бійців біля Адміністрації Прези-
дента 20 лютого. 

На думку Москаля, керував спе-
цоперацією досвідчений полков-
ник Сергій Асавалюк, який раніше 
служив снайпером у спецпідрозділі 
СБУ «Альфа». Батьківщинівець пе-
реконаний у тому, що, найімовірні-
ше, в Асавалюка був наказ не просто 
вбивати, а розгорнути громадянську 
війну. «Повинні були бути вбиті мі-
тингувальники, але також повинні 
були бути вбиті і з боку правоохо-
ронних органів. Це за сценарієм», — 
додав нардеп. 

Зокрема, біля Жовтневого пала-

цу в Києві, ймовірно, був помічений 
саме Асавалюк. Він лежав на землі й 
стріляв зі снайперської гвинтівки. 

«Його можна ідентифікувати — 
всі були в касках, а він — без. Він ні-
коли не надягав каску», — зазначив 
народний депутат. 

Нагадаємо, керівництво МВС 
порушило кримінальну справу щодо 
масового вбивства людей у центрі 
Києва. У причетності до цього зло-
чину підозрюються десятки чинов-
ників. 

Події

Минулих вихідних Волинь була 
чорною від горя і траурних стрічок: 
люди прощались із земляками з 
«Небесної сотні». Їх було четверо. 
Четверо молодих, гарних, сміливих, 
справжніх. 

Іван Тарасюк. 28 січня йому ви-
повнився 21 рік. Жив із батьками в 
селі Залісоччя поблизу Олики Ківер-
цівського району. Закінчив Олицьку 
школу. Вступив у медичний коледж 
«Монада». Готувався стати медиком. 
Відслужив в армії — в інженерних 
військах у Дніпропетровську. Грав 
за місцеву футбольну команду, сто-
яв на воротах. Був єдиним сином у 
батьків, єдиною їхньою опорою. На 
Майдан поїхав у ніч із вівторка на 
середу, коли надійшла інформація 
про штурм. Мамі й татові нічого не 
сказав. Лише у середу зі столиці за-
телефонував батькові й пояснив: 
«Хто ж поїде, якщо не я?». Просив не 
говорити матері. Наступний дзвінок 
від Івана був уранці в четвер. Остан-
ні слова, сказані батьку: «Все, тату, 
ми йдемо у наступ». 

Іван Тарасюк був одним із пер-
ших, у кого влучила куля снайпера. 

Василь Мойсей. 23 березня 
йому могло б виповнитися 22 роки. 
Родом із Ківерців. Навчався в Луць-
кому інституті розвитку людини 
Університету «Україна» на 4-му 
курсі факультету соціальних кому-

нікацій і реабілітації. Обрав благо-
родний фах — допомагати людям 
поправляти здоров’я. Мав активну 
громадянську позицію, був активіс-
том Ківерцівської міської організа-
ції ВО «Свобода». Приїхав на Май-
дан до Києва в ніч із 18 на 19 лютого.

На своїй сторінці у соціальній 
мережі незадовго до смерті написав: 
«Краще вмерти вовком, ніж жити 
псом». Уранці 20 лютого 2014 року 
на вулиці Інститутській у Василя 
влучив снайпер. Його не врятувало 
те, що був у цивільному бронежиле-
ті. Куля пошкодила важливі крово-
носні судини. 

Помер у 17-й столичній лікар-
ні від вогнепального поранення у 
грудну клітку. В хлопця залишилися 
мама, сестра. 

Був похований 23 лютого в Луць-
ку на Меморіалі Слави. Провести в 
останню путь Василя вийшли десят-
ки тисяч людей. Вони скандували: 
«Герої не вмирають!». 

Сергій Байдовський. Йому було 
лише 23. Родом хлопець із Ново-
волинська. Жив у 15 мікрорайоні, 
закінчив школу та Луцький інсти-
тут розвитку людини Університету 
«Україна». Працював на магістраль-
них нафтопроводах «Дружба» в Дро-
гобичі. У нього велика родина. 

На Майдані був не один раз. 
Востаннє поїхав зі Львова у ніч на 
20 лютого. Його проводжала дівчи-

на Світлана, з якою планував одру-
житись одразу після революції. Мрі-
яв про свою сім’ю і був би гарним 
батьком. Не встиг... Він багато чого 
не встиг. На барикадах пробув лише 
кілька годин. 

Світлана так написала про ко-
ханого у соцмережі: «Наша зустріч 
була загадковою: він стояв на пе-
роні Львівського вокзалу, а я при-
їхала пасажиркою дизель-поїзда 
Ковель — Львів. Так почалося моє 
студентське життя. Кожну річницю 
наших відносин ВІН приводив мене 
на те місце і дякував. Дякував за те, 
що ми разом, і за те, що я його терп-
лю... Завжди говорив, що я сильна. 
І заради НЬОГО я старатимусь та-
кою бути... Хотів, щоб я захистила 
кандидатську дисертацію. Хотів ку-
пити машину, житло. Одного разу 
КОХАНИЙ мені сказав, що колись 
у нас буде свій дім за містом. Прий-
шовши з роботи, ВІН гратиметься 
з нашими дітьми, а я пектиму йому 
сирники, піцу та варитиму червоний 
борщ... Планів і мрій було багато. 
Але в якусь одну мить усе пропало 
безслідно...». 

Сергія Байдовського вбила куля 
снайпера 20 лютого. 

Едуард Гриневич. 31 травня 
йому мало виповнитися 29 років. 
Народився й останній рік жив у 
селі Деревок, що на Любешівщині. 
Закінчив Рівненський гуманітар-

ний університет за спеціальністю 
«Комп’ютерні технології». Навчання 
оплачував сам. Працював у Луцьку 
в «Інтертелекомі», потім приїхав у 
рідне село. Ремонтував односельча-
нам мобільні телефони, проводив 
Мережу. Всім помагав. Хотів поїхати 
на заробітки за кордон. Як розповіла 
його добра подруга і сестра Наталя, 
на Майдан Едик їздив тричі. Востан-
нє вирушив у неділю, 16 лютого. І 
вже не повернувся. 

«Поки не почнуть стріляти, вони 
на компроміс не підуть», — сказав 
хлопець у телефонній розмові. А в 
соцмережі написав: «У пошуках кра-
щого майбутнього ми зобов’язані 
підтримати революцію! Дорослі, не 
будьте байдужими: якщо не ви, тоді 
хто — ваші діти будуть захищати 
свободу… Я впевнений, що найго-
ловнішою метою революції є не до-
зволити Януковичу і його «общаку» 
залишитися при владі». 

У четвер вислав Наталі щоден-
ник, у якому описав те, що робилося 
на Майдані в останні дні. 

20 лютого його не стало: вбито 
снайперським пострілом у голову. 

Вічна пам’ять Героям! А за-
вдання живих — не забувати їхніх 
рідних і покарати винних. Суспіль-
ство втратило своїх кращих си-
нів. А батьки, сім’ї — найдорожче, 
що тільки може бути, — дітей. 

Верховна Рада просить Між-
народний кримінальний суд 

притягнути до відповідальності 
Віктора Януковича, Віталія Захар-
ченка, Віктора Пшонку та інших 
посадових осіб за злочини проти 
людяності. 

Відповідну заяву 324 голосами 
проголосували у парламенті. 

Депутати прийняли заяву в 
Міжнародний кримінальний суд 
про визнання Україною юрисдик-
ції цієї судової інстанції та ско-
єння злочинів проти людяності 
вищими посадовими особами 
держави, що призвели до осо-
бливо тяжких наслідків і масових 
убивств українських громадян 
під час мирних акцій протесту в 
період із 21 листопада 2013-го по 
22 лютого 2014 року. 

Під час бурхливого обговорен-
ня окремі нардепи наполягали на 
доданні до заяви списку прізвищ 
винних чиновників, які віддавали 
злочинні накази, зокрема Клюєва, 
Арбузова, Азарова й інших. 

Однак єдності щодо кількості 
прізвищ у парламенті не спостері-
галося. 

Спікер ВР Олександр Турчи-

нов наголосив, що перелік потім 
буде поповнений прізвищами тих 
людей, провину яких буде доведе-
но. 

Разом із тим Верховна Рада 
досі не ратифікувала Римський 
статут міжнародного криміналь-
ного суду. Відповідний законопро-
ект раніше зареєстрував депутат 
від «Батьківщини» Геннадій Мос-
каль. 

Турчинов зазначив, що цей до-
кумент опрацьовується і на най-
ближчих засіданнях буде внесений 
на розгляд. 

Василь Мойсей

На Інститутській снайпери розстрілювали людей із британських 
гвинтівок 

Рада директорів АТ «СКФ 
Україна» прийняла рішен-

ня надати фінансову допомогу 
молодим хлопцям, які отрима-
ли вогнепальні поранення на 
Майдані у Києві. Зокрема, пере-
рахувати 10 тис. грн на рахунок 
Луцької міської клінічної лікарні 
для придбання медикаментів 
для Дмитра Новосада та Юрія 
Бойка, котрі перебувають тут 
на лікуванні, та перерахувати 
на рахунок Тетяни Запотоцької 
20 тис. грн для лікування луча-
нина Артема Запотоцького, який 
20 лютого отримав дуже важке 
поранення й зараз перебуває в 
реанімації у м. Києві та потребує 
лікування за кордоном.

«АТ «СКФ Україна» і надалі 
буде надавати допомогу тим, хто 
отримав поранення в боротьбі 
за гідність, і сім’ям загиблих. Як 
голова Об’єднання роботодавців 
області, планую скликати за-
сідання його правління та Раду 
підприємців і звернутися до всіх 
працедавців із пропозицією до-
лучитися до справи фінансової 
підтримки сімей загиблих на 
Майдані», — сказав директор 
АТ «СКФ «Україна» Володимир 
Цибульський. 

Іван Тарасюк


