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Рибак Володимир Іванович (30.11.1971-17(18).04.2014)

Герой України, український політик, депутат Горлівської міськради від 

партії "Батьківщина". З появою бойовиків у Горлівці став на чолі 

антісепаратістского руху і закликав до єдності України. Володимир Рибак під 

час мітингів відкрито вів агітацію за Україну.

17 квітня 2014 він хотів встановити прапор України на будівлі міськради за 

що був затриманий проросійськими бойовиками. 18квітня тіло Володимира 

було знайдено в річці Торець під Слов'янськом. Посмертно присвоєно звання 

Герой України.

http://www.profi-forex.org/wiki/rybak-vladimir-vasil-evich.html


Дмитро Чернявський (05.03.1992-13.03.2014, м. Артемівськ)

Народився в м. Донецьк. Навчався в магістратурі у Львівському

національному університеті. 13 березня Дмитро був одним з учасників

мітингу за єдність України в Донецьку. У зіткненнях з проросійськими

радикалами отримав тяжкі поранення. Отримані травми виявилися не

сумісними з життям. Посмертно присвоєно звання Герой України.



Іван Вікторович Гутник-Залужний (18.12.1990-10.08.2014)

Іван родом із Запоріжжя. 10.08.2014 під час обстрілу в районі Амвросіївки,

Донецької області був смертельно поранений. 23-річний молодший лейтенант

ціною свого життя врятував 48 бойових товаришів. Іван посмертно нагороджений

орденом «За мужність» ІІІ ступеню



Юрій Поправко (19 років, с. Морозівка, Київська обл.)

Герой України Юрій Поправко, студент Київського політехнічного інституту.

Учасник Революції Гідності. Разом з товаришами по "Правому сектору" поїхав до

Слов'янська, щоб зібрати інформацію про події на Сході та про незаконні збройні

формування. У хлопців не було зброї, вони не мали військової підготовки. Юрія

викрали 17 квітня та намагалися змусити відректися від товаришів і від України, але

він відмовився. Після жорстоких тортур замучений на смерть 19 квітня 2014 року.

Посмертно присвоєно звання Герой України.



Олександр Миколайович Бадера

(01.01.1948-28.01.2014)

Герой України Олександр Бадера.

Олександр з перших днів перебував на

Евромайдані. Під час нічних чергувань

піднімав патріотичний дух, ділився

досвідом, розповідав про козацтво. Ще

одним його захопленням була народна

медицина, він готував відвари і настої

для хворих та поранених.

22 січня він був сильно побитий, в ході

протистояння з українськими

силовиками, біля стадіону «Динамо» в

Києві. Олександр перебував у

свідомості і спілкувався зі своїми

рідними, але в лікарню не звертався,

тому що боявся бути заарештованим.

28 січня він помер від отриманих

численних травм. Посмертно

присвоєно звання Герой України,

нагороджений медаллю «За

жертовність і любов до України».



Юрій Д´яковський (25 років, м. Старе, Львівська обл.)

Герой України Юрій Д´яковський, студент Івано-Франківського

інституту нафти і газу. У грудні 2013-го перервав навчання, щоб взяти

участь в Революції Гідності. На майдані вступив в "Правий сектор". Разом

з товаришами з "ПС" виїхав в Слов'янськ без зброї, щоб на місці зібрати

відомості про незаконні збройні формування. Був схоплений 17 квітня. У

полоні відмовився відректися від своїх поглядів і від України, був

замучений до смерті. Посмертно присвоєно звання Герой України.


