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Warszawa, 11.03.2014
Ukraina: w czasie wszystkich konfrontacji zginęło ponad 100 osób, około 300 jest uważane za
zaginione
Ukraińska rewolucja, która rozpoczęła się od pokojowych manifestacji popierających europejską
integrację (Еuromajdan), później przekształconych w masowe antyrządowe protesty - zakończyła
się zbrojnym starciem pomiędzy demonstrantami a milicją. Do ludzi biorących udział w w
antyrządowych protestach w sposób świadomy został otwarty ogień z broni palnej. Dokładna
liczba zabitych wciąż nie jest znana.
Masowe akcje popierające europejską integrację Ukrainy rozpoczęły się 21.11.2013. Po
spacyfikowaniu aktywistów na placu Niepodległości w nocy z 30.11.2013 na 31.11.2013 rozpoczęły
się masowe antyrządowe protesty. Pryncypialnia niechęć władz do zaakceptowania warunków
stawionych przez protestujących doprowadziła do stopniowego zaostrzenia konfliktu.
Szczyt konfrontacji przypadł na 18-20.02.2014 – wtedy w Kijowie zginęło dziesiątki ludzi, zarówno ze
strony demonstrantów, jak i organów ścigania. Należy zwrócić uwagę na istotne różnice, jeśli chodzi o
okoliczności w jakich ginęli demonstranci. O ile w dniach 18-19.02.2014 odnotowywano przypadki
śmierci na skutek pobić i licznych ran postrzałowych, to 20.02.2014 wielu aktywistów zostało zabitych
w wyniku pojedynczych strzałów z broni palnej, oddanych w okolice głowy, szyi lub serca. Świadczy to
o tym, że ogień do aktywistów został otwarty z premedytacją. Strzelano, aby zabić. Wykorzystano w
tym celu snajperów. Celując strzelano do bezbronnych demonstrantów, a nawet do medyków.
Wymownym przykładem w tym kontekście jest przypadek 21 letniej wolontariuszki Olesi Zhikovskiej
niosącej pomoc medyczną. W dniu 20.02.2014 snajper postrzelił ją w szyję. Dzięki na czas udzielonej
pomocy dziewczynę udało się uratować1.
W chwili obecnej prowadzone jest śledztwo, mające wyjaśnić, kto ponosi odpowiedzialność za
strzelanie do demonstrantów Kijowie, w tym także 20.02.2014. O wynikach śledztwa na razie
oficjalnie się nie informuje. Obecnie istnieją co najmniej trzy wersje wydarzeń:
1. Ludowy deputowany Ukrainy, generał-lejtnant milicji Gennadiy Moskal oznajmił, że według jego
informacji, odpowiedzialność za strzelanie do demonstantów ponoszą funkcjonariusze z
jednostki do zadań specjalnych wojsk wewnętrznych Ukrainy i jednostki specjalnej „Omega”. W
przygotowaniu specoperacji pomagał były pierwszy zastępca GRU Federacji Rosyjskiej. „Pomocy w
przygotowaniu specoperacji MSW i SBU udzielał były pierwszy zastępca GRU Federacji Rosyjskiej,
który mieszkał w hotelu „Kijów” (jego zakwaterowanie i wyżywienie opłacała SBU). Ukraińska
władza zaangażowała specjalistę z Rosji. Wszystkie dane Rosjanina zostaną przekazane
Prokuraturze Generalnej, a stopień jego winy niech ustala śledztwo”2, - poinformował Gennadiy
Moskal.
2. O tym, że w strzelaniu do demonstrantów w Kijowie miała swój udział trzecia (nie ukraińska)
strona, poinformował obecny szef ministerstwa spraw wewnętrznych Arsen Avakov. „Trwa duże
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poważne śledztwo. Myślę, że przyjdzie czas, kiedy ogłosimy fakty: kto strzelał, kiedy strzelał, na
czyj rozkaz. Te fakty są teraz zbierane w jedną całość. Mogę tylko powiedzieć jedno: kluczowym
czynnikiem w tej konfrontacji, zamienionej w krwawą bitwę w Kijowie, która przewróciła kraj
od stóp do głów i wprowadziła go w stan szoku, była trzecia siła. I ta siła nie jest ukraińska”3, oznajmił minister. Genadiy Moskwal zaprzecza tej wersji. Według niego, obecne kierownictwo
MSW i SBU próbuje „wybielić” reputację swoich resortów i dlatego wygłasza oświadczenia na
temat ewentualnego udziału „trzeciej strony”4.
3. Według wersji opartej na śledztwie przeprowadzonym przez ukraińskich dziennikarzy,
odpowiedzialność za użycie broni przeciwko demonstrantom w Kijowie ponoszą przedstawiciele
ukraińskich OPG (Zorganizowane Ugrupowania Przestępcze), snajperzy-najemnicy, byłe
kierownictwo MSW a nawet FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa) Rosji. Przypuszcza się, że
związek z krwawymi wydarzeniami w Kijowie ma między innymi Aleksey Chebotarev – lider
zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się na wielką skalę nielegalną produkcją wyrobów
spirytusowych. Według informacji dziennikarzy, to właśnie ludzie Chebotareva sprowokowali
pacyfikację Majdanu 30.11.2013 i wydarzenia na ulicy Bankowej 01.12.2013.
Chebotarev zajmował się także wypłatą „premii” dla funkcjonariuszy jednostki specjalnej „Berkut”
i wojsk wewnętrznych za wykonaną pracę. W czasie krwawych wydarzeń w Kijowie (w czasie
wszystkich trzech miesięcy trwania konfrontacji) posiadał on pełnomocnictwa do koordynowania
działaniami „Berkutu” i „tituszek” (najemni prowokatorzy), a kierownictwo milicji otrzymywało od
niego premie. Chebotarev pozostaje w bezpośrednich przyjacielskich kontaktach z byłym
ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy Vitaliyem Zakharchenko. Wcześniej syn polityka
Anatoliya Gritsenko, jeden z liderów Automajdanu, pisał na Facebooku, że to właśnie banda
Chebotareva ma związek z z porwaniami ludzi na Majdanie i wynajmowaniem „tituszek”. Aleksey
Chebotarev posiadał „przykrycie” w Służbie Bezpieczeństwa (SBU) Ukrainy – naczelnik
departamentu obrony narodowej generał Sergey Ganzha.
20.02.2014 na ulicy Instytuckiej, na której snajperzy zabili najwięcej uczestników demonstracji,
aktywiści Majdanu dokonali zatrzymania Sergeya Pankova. Jak się okazało wchodzi on w skład
OPG Alekseya Chebotareva, i prawdopodobnie, właśnie on mógł być jednym ze snajperów
strzelającym do demonstrantów5,6.

Obecnie znanych jest 112 nazwisk ludzi, którzy zostali zabici w Kijowie i regionach Ukrainy w
wyniku wydarzeń związanych z Euromajdanem (w tym także funkcjonariuszy struktur siłowych). Aż
101 z nich to uczestnicy antyrządowych protestów (załącznik 2). Aktywiści obywatelscy mówią, że
zabitych jest znacznie więcej, zwłaszcza że na chwilę obecną około 300 osób uczestniczących w
antyrządowych protestach jest uważane za zaginione7. Tak, więc liczba zabitych uczestników
protestów może znacznie się zwiększyć. Warto też uwzględnić, że w czasie starć w mediach pojawiły
się informacje na temat niezidentyfikowanych zabitych:
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Według niepotwierdzonej informacji, 22.01.2014, obok ciała Yuriya Verbitskiego w lesie pod
Kijowem zostały znalezione jeszcze jedne zwłoki noszące ślady tortur8.
21.01.2014 zmarł demonstrant, który spadł z kolumnady na stadionie „Dynamo”9.
Według danych dowództwa i służby medycznej Euromajdanu, 22.01.2014 na ulicy
Hruszewskiego zostało zabitych jeszcze dwóch aktywistów (oprócz Sergeya Nigoyana i
Mikhaila Zheznevskiego). Ich ciała zostały zabrane przez funkcjonariuszy milicji10.
18.02.2014 w centrum Kijowa zostały znalezione oskalpowane zwłoki11.
W wyniku pożaru w Domu Związków Zawodowych, jaki miał miejsce 19.02.2014 w Kijowie,
zginęły 2 osoby. Jedną z nich udało się zidentyfikować dzięki przeprowadzonej ekspertyzie.
Okazało się, że osobą tą jest Vladimir Topiy. Tożsamość jeszcze jednego zabitego pozostaje
nieznana12.

Znane są także nazwiska 11 zabitych przedstawicieli milicji oraz wojsk wewnętrznych (załącznik 2).
Jednak liczba ta też może być zaniżona. 21.02.2014 służba prasowa MSW Ukrainy poinformowała o
16 zabitych przedstawicielach resortów siłowych. W resorcie poinformowano także o tym, że 130
funkcjonariuszy organów sił wewnętrznych zostało postrzelonych z broni palnej. Razem, poczynając
od dnia 18.02.2014, hospitalizowanych zostało 410 funkcjonariuszy MSW13.
Łącznie w czasie konfrontacji sił w Kijowie i regionach Ukrainy zginęło co najmniej 113 osób, z
pośród których zidentyfikowano 112. Wśród zabitych znalazło się 5 obywateli innych państw
(Gruzja – 3, Federacja Rosyjska – 1, Białoruś - 1). Największa liczba osób zabitych pochodziła z
obwodu lwowskiego (19 osób) i kijowskiego (15). Ze szczegółową infografiką dotyczącą zabitych
można zapoznać się pod następującym adresem:
https://www.facebook.com/EvromaidanSOS/photos/a.335318776609138.1073741827.335278196
613196/385107068296975/?type=1&theater
Fundacja „otwarty Dialog” apeluje do władz Ukrainy o obiektywne i kompleksowe
przeprowadzenie śledztwa w sprawie przestępstw popełnionych przez wszystkie strony konfliktu w
czasie jego trwania. W celu zapewnienia transparentności i obiektywizmu śledztwa należy
zaangażować ekspertów ze strony ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz
międzynarodowych specjalistów.
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Załącznik Nr 1
Lista zabitych uczestników protestów:
Lp.

Imię i nazwisko

Data śmierci

Dodatkowe informacje

1

Mazurenko Sergey

22.11.2014

41 lat, programista z Kijowa. Zmarł
w szpitalu na skutek pobicia przez
funkcjonariuszy organów ścigania

2

Zhiznevskiy Mikhal

22.01.2014

25 lat, obywatel Republiki
Białorusi, mieszkał z miejscowości
Biała Cerkiew (Belaya Tserkov
obwód kijowski). Zginął podczas
szturmu na ulicy Hruszewskiego,
został ranny w serce, które zostało
przeszyte na wylot kulą z broni
myśliwskiej.

3

Nigoyan Sergey

22.01.2014

20 lat, obwód dniepropietrowski.
Zginął podczas szturmu na ulicy
Hruszewskiego, trzykrotnie
postrzelony z kartacza – w głowę,
szyję i pierś.
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4

Verbitskiy Yuriy

21/22.01.2014

49 lat, kandydat nauk fizycznomatematycznych ze Lwowa.
Porwany przez nieznanych ludzi ze
szpitala Aleksandrowskiego w
Kijowie. Ciało ze śladami tortur
zostało odnalezione 22.01.2014 w
lesie pod Kijowem.

5

Senyk Roman

25.01.2014

44 lata, obwód lwowski. Zmarł w
szpitalu w Kijowie. W czasie
szturmu na ulicy Hruszewskiego
22.01.2014 został ciężko ranny z
broni palnej w ramię, stracił wiele
krwi.

6

Khomyak Viktor

27.01.2014

55 lat, obwód wołyński. Jego ciało
zostało znalezione powieszone na
metalowej
konstrukcji
„noworocznej choinki” ustawionej
na placu Niepodległości. Według
zeznań naocznych świadków na
ciele
widoczne
były
ślady
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stosowania tortur.

7

Kalynyak Bogdan

28.01.2014

52 lata, prywatny przedsiębiorca,
obwód iwano-franowski. Zmarł na
zapalenie płuc z powodu
wyziębienia organizmu na placu
Niepodległości.

8

Synenko Sergey

13.02.2014

Aktywista Automajdanu, m.
Zaporoże. Spalony żywcem w
swoim samochodzie. Według
wstępnych danych, samochód
zapalił się po tym, jak bak
samochodu został trafiony
strzałem oddanym przez
nieznanego sprawcę, na skutek
czego doszło do zapalenia się
samochodu.

32 lata, programista z obwodu
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9

Bondarev Sergey

18.02.2014

donieckiego. Zginął w Kijowie,
otrzymał 4 rany postrzałowe z
broni palnej.

10

Bokiv Vladimir

18.02.2014

59 lat z Kijowa. Zginął w Kijowie od
ran postrzałowych.

11

Bruzdnyuk Valeriy

18.02.2014

50 lat, artysta, obwód winnicki.
Zabity strzałem w plecy na placu
Niepodległości w Kijowie.
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12

Veremiy Vyacheskav

18.02.2014

32 lata, dziennikarz gazety „Vesti”
z Kijowa. Zabity przez nieznanych
sprawców w centralnej części
Kijowa.

13

Goroshinin Maksim

18.02.2014

25 lat, obwód czerkaski. Zginął w
Kijowie na skutek zatrucia gazem i
wybuchu granatu.

14

Dvoryanets Antonina

18.02.2014

62 lata, obwód kijowski. Zginęła w
Kijowie
pobita
przez
funkcjonariuszy milicji.

15

Didych Sergey

18.02.2014

44 lata, deputowany
gorodenkowskiej rady rejonowej,
obwód iwano-frankowski. Zginął w
Kijowie – granat eksplodował w
pobliżu jego szyi i rozerwał arterię
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16

Zayko Yakov

18.02.2014

73 lata, ludowy deputowany
Ukrainy 1 kadencji, m. Żytomierz.
Zmarł na skutek zawału serca,
uciekając przezd
funkcjonariuszami „Berkuta” na
ulicy Instytuckiej.

17

Kishchuk Vladimir

18.02.2014

57 lat, prywatny przedsiębiorca,
obwód kijowski. Zginął w Kijowie,
złamana szyja u nasady głowy.

www.odfoundation.eu

18

Korchak Andrey

18.02.2014

49 lat, obwód lwowski. Zmarł w
kijowskiem szpitalu w wyniku
pęknięcia
narządów
wewnętrznych, do którego doszło
na skutek pobicia.

19

Kulchitskiy Vladimir

18.02.2014

64 lata. Zginął w Kijowie, otrzymał
dwie rany postrzałowe – w serce i
brzuch.

20

Naumov Vladimir

18.02.2014

43 lata, aktywista Samoobrony
Majdanu, Kijów. Jego ciało zostało
znalezione rano 18.02.2014 na
wyspie Truchanowskiej w Kijowie.
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21

Kapinos Aleksandr

18.02.2014

29 lat, obwód tarnopolski. Zginął
w Kijowie na ulicy Hruszewskiego,
na skutek eksplozji granatu
hukowego doszło rozerwania
arterii.

22

Maksimov Dmitriy

18.02.2014

19 lat, srebrny i brązowy medalista
paraolimpiady w w Sofii (2013), z
Kijowa. W czasie starć w Kijowie
granat oderwał mu rękę. Zmarł na
skutek utraty krwi.

23

Plekhanov Aleksandr

18.02.2014
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22 lata, student. Zmarł nw szpitalu
Nr 17 w Kijowie a skutek
doznanych ran.

24

Prokhorskiy Vasiliy

18.02.2014

33 lata, z Kijowa. Zginął w Kijowie
na skutek postrzelenia w głowę.

25

Prokhorchuk Viktor

18.02.2014

39 lat. Brał udział w masowych
protestach. Został znaleziony
martwy ze śladami gwałtownej
śmierci na jednym z podworców
niedaleko placu Niepodległości.

26

Serdyuk Igor

18.02.2014
40 lat, obwód połtawski. Zabity w

www.odfoundation.eu

Kijowie, w czasie budowania
barykady strzelono w mu twarz z
obrzynu.

27

Topiy Vladimir

18-19.02.2014

58 lat, obwód lwowski. Zginął w
Kijowie w czasie pożaru w Domu
Związków Zawodowych.
Tożsamość została ustalona na
podstawie ekspertyzy DNA.

28

Khurtsiya Zurab

18.02.2014

53 lata, obywatel Gruzji. Zginął w
Kijowie, jego ciało zostało
znalezione na barykadzie przy ulicy
Instytuckiej.

29

Shapoval Sergey

18.02.2014

45 lat, z Kijowa. Zginął w Kijowie
od dwóch ran postrzałowych.
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30

Vasiltsov Vitaliy

19.02.2014

36 lat, architekt krajobrazu. Zabity
w Kijowie przez nieznanych ludzi z
broni palnej na ulicy Bolszaja
Żytomirskaja
(Bolshaya
Zhitomirskaya).

31

Gurik Roman

19.02.2014

19 lat, student, m. IwanoFrankowsk. Zginął w Kijowie od
rany postrzałowej w głowę.

32

Pagor Dmitriy

19.02.2014

21 lat, obwód chmielnicki. Zginął
obok budynku SBU skąd otwarto
ogień. Został postrzelony w głowę,
zmarł w szpitalu.

www.odfoundation.eu

33

Paskhallin Yyuriy

19.02.2014

29 lat, obwód czerkaski. Zginął w
Kijowie, otrzymał trzy strzały z
broni palnej w plecy i jeden z broni
pneumatycznej.

34

Shvets Viktor

19.02.2014

62 lata, obwód kijowski. Zginął w
Kijowie od ran postrzałowych.
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35

Chernenko Andrey

19.02.2014

35 lat. Zginął w Kijowie

36

Chernets Viktor

19.02.2014

36 lat, obwód czerkaski. Zginął w
miejscowości Podibna w obwodzie
czerkaskim. Nieznani sprawcy
potrącili go samochodem, kiedy
ochraniał
społeczny
punkt
kontrolny znajdujący się na trasie.

37

Arutyunyan Georgiy

20.02.2014

50 lat, obywatel Gruzji, m. Równe
(Ukraina). Zginął w Kijowie.

38

Baydovskiy Sergey

20.02.2014

23 lata, obwód wołyński. Zginął w
Kijowie.
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39

Bondarchuk Sergey

20.02.2014

44 lata, nauczyciel fizyki, obwód
chmielnicki. Zginął w Kijowie.

40

Bratushka Aleksey

20.02.2014

38 lat, m. Sumy. Zginął w Kijowie.
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41

Vayda Bogdan

20.02.2014

48 lat, obwód lwowski. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej.

42

Voytovich Nazar

20.02.2014

17
lat,
student,
obwód
tarnopolski. Zginął w Kijowie od
rany postrzałowej w głowę.

43

Vatenytsa Roman

20.02.2014

35
lat,
obwód
lwowski.
Zastrzelony przez nieznanych
sprawców w Kijowie na ulicy
Bolshaya Zhitomirskaya
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44

Golodnyuk Ustym

20.02.2014

19 lat, obwód tarnopolski. Zginął
od rany postrzałowej w głowę.

45

Gorodnyuk Ivan

20.02.2014

29 lat, prywatny przedsiębiorca,
obwód rówieński. 19 lutego
wracał do domu z Majdanu, gdzie
w trakcie starć został pobity przez
milicję i oblany wodą z armatki
wodnej. Zmarł na skutek
komplikacji powstałych po
pobiciu.

28 lat, obwód wołyński. Zginął w
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46

Grinevich Eduard

20.02.2014

Kijowie od rany postrzałowej.

47

Dzyavulskiy Nikolay

20.02.2014

54 lata, nauczyciel geografii,
obwód chmielnicki. Zginął w
Kijowie na ulicy Instytuckiej od
rany postrzałowej.

48

Digdalovich Andrey

20.02.2014

40 lat, obwód lwowski. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej w
serce.
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49

Dmytriv Igor

20.02.2014

30 lat, obwód iwano-frankowski.
Zginął w Kijowie.

50

Zhalovaga Anatoliy

20.02.2014

33 lata, obwód lwowski. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej.

51

Zherebnyy Vladimir

20.02.2014

28 lat, obwód lwowski. Zginął w
Kijowie od ran postrzałowych w

www.odfoundation.eu

głowę i szyję.

52

Zakarov Vladimir

20.02.2014

57 lat, specjalista IT. Zginął w
czasie pożaru w biurze Partii
Regionów w Kijowie.

53

Zubok Vladimir

20.02.2014

28 lat, obwód czernihowski. Zginął
w Kijowie.

54

Kemskiy Sergey

20.02.2014

32 lata, ekspert polityczny, obwód
żytomierski. Zginął w Kijowie.

55

Korneyev Anatoliy

20.02.2014

53 lata, sołtys we wsi Gavrilivtsi
obwód chmielnicki. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej w
serce.

www.odfoundation.eu

56

Kostenko Igor

20.02.2014

22
lata,
student,
obwód
tarnopolski. Zginął w Kijowie od
ran postrzałowych.

57

Kotlyar Yevgeniy

20.02.2014

33 lata, m. Charków. Zginął w
Kijowie.

31 lat, m. Lwów. Zginął w Kijowie

www.odfoundation.eu

58

Kotsyuba Vitaliy

20.02.2014

od rany postrzałowej.

59

Melnychuk Vladimir

20.02.2014

39 lat, Kijów. Zginął od rany
postrzałowej w głowę.

60

Movchan Andrey

20.02.2014

34 lata, Kijów. Zginął w Kijowie.

www.odfoundation.eu

61

Moysey Vasiliy

20.02.2014

21 lat, student, obwód wołyński.
Zginął w Kijowie od rany
postrzałowej.

62

Mykhaylovich Sergey

20.02.2014

24 lata, obwód sumski. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej w
głowę.

www.odfoundation.eu

63

ОOpanasyuk Valeriy

20.02.2014

42 lata, obwód rówieński. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej.

64

Pavlyuk Vladimir

20.02.2014

40 lat, obwód iwano-farnkowski.
Zginął w Kijowie, otrzymał cztery
rany postrzałowe.

65

Panteleyev Ivan

20.02.2014

32 lata, muzyk, obwód doniecki.
Zginął w Kijowie na ulicy
Instytuckiej, otrzymał ranę
postrzałową w serce.

66

Pankiv Nikolay

20.02.2014

39 lat, obwód lwowski. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej w
serce.

www.odfoundation.eu

67

Parashchuk Yuriy Grigoryevich

20.02.2014

47 lat, obwód czerkaski. Zginął w
Kijowie na ulicy Instytuckiej od
rany postrzałowej.

68

Pekhenko Igor

20.02.2014

Obwód kijowski. Zginął w Kijowie
od ran postrzałowych.

69

Polyanskiy Leonid

20.02.2014

38 lat, obwód winnicki. Zginął w
Kijowie.

www.odfoundation.eu

70

Sayenko Andrey

20.02.2014

51 lat, obwód kijowski. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej.

71

Semisyuk Nikolay

20.02.2014

27 lat, m. Chmielnicki. Zginął od
rany postrzałowej w głowę.

72

Smolyanskiy Vitaliy

20.02.2014

29 lat, obwód czerkaski. Zginął w
Kijowie.

73

Solchanyk Bogdan

20.02.2014

28 lat, wykładowca na Ukraińskim
Uniwersytecie Katolickim, obwód
lwowski. Zginął w Kijowie.

74

Tarasyuk Ivan

20.02.2014

23 lata, obwód wołyński. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej.

www.odfoundation.eu

75

Tkachuk Igor

20.02.3014

38 lat, obwód iwano-frankowski.
Zginął w Kijowie od rany
postrzałowej.

76

Tochin Roman

20.02.2014

45 lat, obwód lwowski. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej w
głowę.

77

Tur (Blek) Ivan

20.02.2014

40 lat, prywatny przedsiębiorca,
obwód lwowski. Zginął w Kijowie

www.odfoundation.eu

od rany postrzałowej.

78

Ushnevich Oleg

20.02.2014

32 lata, m. Lwów. Zginął w Kijowie
od rany postrzałowej.

79

Khrapachenko Aleksandr

20.02.2014

26 lat, reżyser teatralny, m.
Równe. Zginął w Kijowie od rany
postrzałowej w głowę.

54 lata, obwód kijowski. Zginął w

www.odfoundation.eu

80

Tsaryok Aleksandr

20.02.2014

Kijowie od rany postrzałowej.

81

Chaplinskiy Vladimir

20.02.2014

44 lata, obwód kijowski. Zginął w
Kijowie.

82

Chmilenko Viktor

20.02.2014

52 lata, rolnik, obwód
kirowogradzki. Zginął w Kijowie od
rany postrzałowej.

61 lat, emeryt, obwód lwowski.

www.odfoundation.eu

83

Shiling Yosif

20.02.2014

Zginął w Kijowie od
postrzałowej w głowę.

rany

84

Shimko Maksim

20.02.2014

33 lata, m. Winnica. Zginął w
Kijowie.

85

Shcherbanuyk Aleksandr

20.02.2014

53 lata, m. Czerniowce. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej w
serce.

www.odfoundation.eu

86

Kipiani David

21.02.2014

33 lata, obywatel Gruzji. Zginął w
Kijowie od ran postrzałowych.

87

Kurach Anatoliy

21.02.2014

32 lata, m. Równe. Zginął w
Kijowie.

88

Tsepun Andrey

21.02.2014

35 lat, obwód kijowski. Zabity
przez nieznanych sprawców pod
Kijowem.

89

Ilkiv Bogdan

22.02.2014

51 lat, obwód lwowski. Zabity w
Kijowie.

www.odfoundation.eu

90

Mashkov Maksim

22.02.2014

Zmarł w szpitalu.

91

Sheremet Lyudmila

22.02.2014

75 lat. Zginęła w m. Chmielnicki.
Postrzelona w głowę obok
budynku SBU.

92

Oleg (nazwisko nieznane)

23.02.2014

Obwód połtawski. Zginął w Kijowie
od rany postrzałowej.

93

Bachinskiy Igor

25.02.2014

30 lat, obwód kijowski. Zmarł na
skutek urazów doznanych w czasie
starć w Kijowie.

www.odfoundation.eu

94

Kostyshkin Mikhail

26.02.2014

42 lata, obwód iwano-frankowski.
Został ranny 27.01.2014 w Kijowie.
Lekarze prawie przez miesiąc
usiłowali uratować mu życie,
niestety nie zdołali.

95

Zubenko Vladislav

28.02.2014

23 lata, m. Charków. Został
postrzelony w Kijowie 20.02.2014
na ulicy Instytuckiej.

96

Khomenko Igor

02.03.2014

54 lata, sotnik 28 sotni
Samoobrony Majdanu, obwód
kijowski. Zmarł na skutek ataku

www.odfoundation.eu

serca.

97

Mazur Artyom

03.03.2014

98

Nakonechnyy Ivan

99

Sheremet Vasiliy

07.03.2014

64 lata, obwód iwano-frankowski.
Zmarł od urazów doznanych w
czasie starć w Kijowie.

100

Slobodyan Taras

-

31 lat, m. Tarnopol. Został
porwany w Kijowie przez
nieznanych sprawców. Jego ciało
ze śladami tortur zostało
odnalezione w obwodzie sumskim.

07.03.2014

26 lat, m. Chmielnicki. Zginął w
Kijowie. 18.02.2014 został ranny
na skutek eksplozji granatu. Przez
długi okres przebywał w śpiączce.

83 lata, oficer marynarki ZSRR, m.
Kijów. Zmarł od urazów doznanych
w czasie starć na ulicy Instytuckiej
19.02.2014.

www.odfoundation.eu

Został pochowany 05.03.2014

101

Zhanovachiy Andrey

-

Zginął w Kijowie od rany
postrzałowej w głowę.

www.odfoundation.eu

Załącznik Nr 2
Lista zabitych funkcjonariuszy struktur siłowych:
Lp.

Imię i nazwisko

Data śmierci

Dodatkowe informacje

1

Vlasenko Dmitriy

18.02.2014

31 lat, ARK Krym, starszy lejtnant,
oficer jednostki wojsk
wewnętrznych Nr 4125. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej.

2

Goncharov Vitaliy

18.02.2014

24 lata, ARK Krym, starszy lejtnant,
dowódca kompanii specjalnej
„Tigr”. Zginął w Kijowie od rany
postrzałowej zadanej w szyję.

3

Ivanenko Aleksey

18.02.2014

36 lat, Charków, chorąży, muzyk
koncermistrz. Zginął w Kijowie od
rany postrzałowej.

www.odfoundation.eu

4

Teplyuk Ivan

18.02.2014

20 lat, szeregowy służby
zasadniczej, żołnierz wojsk
wewnętrznych, m. Czernihów.
Zginął w Kijowie od rany
postrzałowej w głowę.

5

Tretyak Maksim

18.02.2014

20
lat,
szeregowy
służby
zasadniczej,
żołnierz
wojsk
wewnętrznych, m. Czernihów.
Zginął w Kijowie od rany
postrzałowej w szyję.

www.odfoundation.eu

6

Bulitko Vasiliy

19.02.2014

27 lat, starszy sierżant milicji,
funkcjonariusz jednostki specjalnej
„Berkut” w Kijowie. Zginął w
Kijowie od rany postrzałowej w
głowę.
42 lata, starszy lejtnant milicji,
funkcjonariusz DPS GAI, Kijów.
Zginął z rąk nieznanych sprawców
w
czasie
pełnienia
służby
patrolowej.

7

Yevtushok Vladimir

19.02.2014

8

Savitskiy Petr

19.02.2014

41 lat, chorąży, funkcjonariusz DPS
GAI, Kijów. Zginął z rąk nieznanych
sprawców w czasie pełnienia
służby patrolowej.

9

Fedyukin Andrey

19.02.2014

41 lat, chorąży milicji,
funkcjonariusz jednostki specjalnej
„Berkut”. Zginął w Kijowie.

10

Tsvigun Sergey

19.02.2014

23 lata, starszy sierżant milicji,
funkcjonariusz jednostki specjalnej
„Berkut”, m. Zaporoże. Zginął w
Kijowie

11

Spichak Sergey

20.02.2014

Berdyansk

www.odfoundation.eu

Źródła wykorzystane podczas przygotowywania tabeli14,15,16,17.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy Państwa o kontakt:
Lyudmyla Kozlovska, Fundacja „Otwarty Dialog”
lyudmylakozlovska@odfoundation.eu

14

https://www.facebook.com/EvromaidanSOS/posts/718183531555849
https://www.facebook.com/nebesnasotnya.com.ua?fref=ts
16
http://life.pravda.com.ua/person/2014/02/21/153011/
17
http://nebesnasotnya.com.ua/
15

