












     

Вони не гинули, щоби зробити когось депутатами", - батьки 
загиблого Героя з Тернопільщини 
 

 
  

Батьки наймолодшого Героя Небесної сотні – 17-річного Назара 

Войтовича, студента Тернопільського кооперативного коледжу, уродженця села 

Травневе Збаразького району - не вірять у справедливість. 

Хлопця вбили 20 лютого. Поки що офіційне слідство нової інформації не 

надало. 

- Ми самі, певне, більше з’ясували, як слідчі, - каже батько Назара, пан 

Юрій. – Знайшли через Інтернет свідка, жителя Красного. Він був із Назаром на 

тому місці, де його вбили. Спочатку чоловік подумав, що вистрелили гумовою 

кулею. А потім побачив купу крові і зрозумів, що стріляють по-справжньому. 

Що слідство збирається знайти того, хто стріляв, чоловік не вірить. Каже, 

що куля тоді пішла навиліт. То що ж там зараз можна знайти, дивується чоловік. 

- Нікого з тих, хто стріляв, не зловили, - додає пан Юрій. – Може, якісь 

підозри і мають, але... Там був один, на якого списали 39 людей, і що? Йому 

дозволили втекти. 

Назар у Войтовичів був єдиною дитиною. Увесь час після загибелі сина 

родину підтримують родичі, односельці та психологи. Певний час допомагали 



люди, матеріальну допомогу дала держава. Єдине, чого хочуть батьки, - 

поставити пам’ятник. Однак чужих грошей, кажуть, їм не треба. 

- Мій син із дитинства був патріотом, - каже батько. – Я сам дивувався, як 

так може бути. Вже у п’ять чи шість років він любив національну символіку. Її 

зображував на багатьох своїх малюнках. Назар вчився на дизайнера. Ще рік мав 

учитись. З ним ми планували, оскільки я будівельник і також малюю, зробити 

наш будинок особливим. Хотіли мозаїку викласти. А тепер не знаю... 

 

Найбільше болить Войтовичам те, що молоді хлопці, які гинули на Майдані, 

ішли туди, щоби врятувати Україну. Вони не гинули, щоби зробити когось 

депутатами. 

- Після подій на Майдані не можна сказати, що нічого не змінилось, - додає 

Юрій Войтович. – Ми, прості люди, змінились. А ті, хто у владі, не дуже. 

 
Світлана Гривас, "20 хвилин". 
http://www.vision.ternopil.ua/index.php/2014-03-08-15-47-49/zhyttia-mista/item/1677-vony-ne-
hynuly-shchoby-zrobyty-kohos-deputatamy-batky-zahybloho-heroia-z-ternopilshchyny 
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У Травневому вшанують пам’ять Героя 

України Назара Войтовича 
09 Лют 2015 

 

13 лютого, в п’ятницю, у Травневській ЗОШ І-ІІ ступенів о 9.00 год., 

відбудеться відкриття та освячення музею Героя України Назарія Войтовича, а о 

10.30 год.,у храмі Покрови Святої Богородиці відбудеться поминальна служба з 

нагоди річниці загибелі наймолодшого Героя Небесної сотні. 

Крім цього, Травневська школа імені Назарія Войтовича запошує творчу 

учнівську молодь Збаражчини 19 лютого долучитися до літературно-музичної 

композиції “Дзвони слави праведним героям”. Цього ж дня на базі школи 

відбудеться конкурс мистецької майстерності “На крилах надії” за номінаціями: 

графіка, живопис, склульптура, художній дизайн на тему: “Україна – понад усе” 

Переможці будуть нагороджені грошовими преміями. Початок о 10.00 год., час 

виконання конкурсної роботи – 3 години. Підвіз учасників зі Збаража о 9.00 год. 

У п’ятницю, 13 лютого, 0 9.00 год.,біля майдану Івана Франка у Збаражі 

на усіх, хто хоче вшанувати пам’ять Назарія Войтовича, чекатиме автобус, який 

вирушить у с.Травневе. 
http://narodne-slovo.te.ua/2015/02/09/u-travnevomu-vshanuyut-pamyat-heroya-ukrajiny-nazara-

vojtovycha/ 
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На Тернопільщині відкриють музей наймолодшого Героя 
Небесної сотні 
 
08:4510.02.2015 

13 лютого, в п’ятницю, у Травневській ЗОШ І-ІІ ступенів о 9.00 год., 

відбудеться відкриття та освячення музею Героя України Назарія Войтовича, 

а о 10.30 год., у храмі Покрови Святої Богородиці відбудеться поминальна 

служба з нагоди річниці загибелі наймолодшого Героя Небесної сотні. 

Крім цього, Травневська школа імені Назарія Войтовича запошує творчу 

учнівську молодь Збаражчини 19 лютого долучитися до літературно-музичної 

композиції “Дзвони слави праведним героям”. Цього ж дня на базі школи 

відбудеться конкурс мистецької майстерності “На крилах надії” за номінаціями: 

графіка, живопис, склульптура, художній дизайн на тему: “Україна – понад усе” 

Переможці будуть нагороджені грошовими преміями. Початок о 10.00 год., час 

виконання конкурсної роботи – 3 години, пише Народне слово. Підвіз учасників 

зі Збаража о 9.00 год. 

У п’ятницю, 13 лютого, 0 9.00 год., біля майдану Івана Франка у Збаражі 

на усіх, хто хоче вшанувати пам’ять Назарія Войтовича,  чекатиме автобус, який 

вирушить у с.Травневе. 
http://www.0352.ua/article/735721 
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Назар Войтович — наймолодший Герой 
Небесної сотні. Відео 
Posted on 18.02.2015 by svetik in Місцеві, Новини, Суспільство with 0 Comments 
 

З 21 листопада — річниці початку 

Революції Гідності, на телеканалі 

новин «24» стартував проект «100 

хвилин пам’яті». 

Упродовж кількох місяців 

журналісти збирали розповіді і 

свідчення очевидців подій та людей, 

які знали Героїв Небесної Сотні 

особисто або ж ніколи не були з ними знайомі, але мають що сказати хлопцям. 

Так, студент Ігор Руденко, який вчився з Героєм Небесної сотні зі Збаражчини 

Назарем Войтовичем, каже, що товариш навіть не встиг відчути смак життя за 

свої 18 років. 

«Він віддав за нас життя, за те, щоб нам жилося краще. Назар — один з тих герої 

«Небесної сотні», який напевне хотів би побачити більше в своєму житті», — 

каже студент. 

Шкода, що такі люди, як Назар, пішли від нас. Але гордість бере за те, що він 

захотів і зміг віддати своє життя за нас, — наголосив хлопець. 

Ігор додав, що якби була можливість — теж пішов би воювати за країну, бо тут 

родився та зростав на українських піснях та звичаях. 

Нагадаємо, Назар Войтович загинув на Майдані 20 лютого. 17-річний юнак 

приїхав на Майдан зранку «кривавого четверга» і пробув лише годину, 

загинувши від кулі снайпера. Хлопець був студентом третього курсу 

тернопільського кооперативного коледжу. 

http://infoprostir.te.ua/?p=78494 
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Новини Тернополя|24.02.2015 

“Я сам дав йому гроші на дорогу”, – батько Героя Небесної 
сотні з Тернопільщини 
 

 

Село Травневе на Тернопільщині 

– у скорботі. Односельчани разом з 

іншими мешканцями краю 

вшановують пам’ять 

наймолодшого героя Небесної 

Сотні – Назарія Войтовича. Його 

життя обірвалося на 17-му році. 

У рідному селі героя побував кореспондент Укрінформу. 

Хата Войтовичів – поблизу сільського храму. І щораз, коли звучать дзвони, 

у батьків Назарія стискається від болю серце. 

– Не вірю й досі, що його вже нема. Б’ють дзвони, а мені здається, що то 

все за Назарієм споминають і тужать. То була чиста, світла душа, єдина наша 

дитина… – каже батько Назарія – Юрій Петрович. 

Розмовляємо у садибі Войтовичів. Двоповерхова, добротно збудована і 

затишна, вона, водночас, віє пусткою. Відчувається, що тут чогось, чи точніше, 

когось, не вистачає. 

– Все що бачите, я своїми руками робив. Назар охоче допомагав. І ці сходи 

на другий поверх, і перила, стіл у верхній хаті, підлогу – все робив сам і тішився, 

що до цього Назар долучається. Все для нього робив, для сина, – розповідає 

згорьований батько. 

Заходимо у невеличку Назарову кімнату. Столик, полиці з книгами, 

мольберт, за яким любив сидіти юний господар цієї оселі. Книг багато. 

Переважно – про історію України. 

– Він дуже багато читав. Захоплювався малюванням, хотів стати 

дизайнером, тому пішов вчитися у Тернопіль, в кооперативний коледж. Він часто 

мене запитував, чи я знаю, який нині день і що було знаменного цього дня в 

історії України. Знав чимало фактів, подій. Зачитувався історичними книгами, 

http://poglyad.te.ua/category/podii/
http://http/www.gazeta-misto.te.ua/news/molytva-za-najmolodshoho-heroya-z-ternopilschyny-foto/


збирав старовинні речі, монети, ходив у походи рідним краєм», – продовжує пан 

Юрій. 

– Коли почався Майдан, він зразу казав, що поїде туди. Ми з дружиною 

його відмовляли, але він налаштувався – і все. Він був таким – як задумав щось, 

то вже не переконаєш відмовитися від цього. Навіть із бабцею мало не 

посварилися, бо вона не хотіла його відпускати, плакала. А я думаю – нема ради. 

Сам би поїхав з ним, але велика господарка, треба це все обходити. На базарі 

купив йому теплі речі, добре взуття. Дав гроші на дорогу. Поїхав у середу, 19 

лютого. Прибув у Київ вранці. А вже о 9.45 раптом з його телефона хтось 

дзвонить. Телефонувала якась жінка і сказала, що Назара вже немає у живих. Був 

у перших рядах. Десь трохи вище Жовтневого палацу. 

Ось він – цей мобільний телефон, з якого родині Войтовичів надійшла 

скорботна вістка. Юрій Петрович каже, що вони з дружиною від того дня його ні 

разу не включали, не можуть навіть дізнатися, куди востаннє тоді дзвонив їхній 

єдиний син. Пан Юрій бере мобілку і кладе її у шухляду Назарового письмового 

стола. 

– Увесь час думаю, коли будуть покарані убивці нашого сина та інших 

людей, які загинули під час Революції Гідності? Бачу, що все це затягується, 

відкладається. Ми вже не маємо сили жити в такій атмосфері, коли убивці десь 

ходять на волі. Я себе заставляю щось робити, якось відволіктися. Але світ мені 

немилий. А жінка – то взагалі, більше мовчить, як говрить. То страшна трагедія. 

Але на все Божа воля. Не раз думаю, що от, зараз АТО, це точно, Назар би туди 

поїхав, хоча ще такий юний був… 

Юрій Петрович каже, що односельці їх усіляко підтримують. Сільська 

рада виділила земельну ділянку, пообіцяли посприяти з установленням 

пам’ятника Назарові. 

Того ж дня побував у місцевій школі, яка відтепер носить ім’я Назарія 

Войтовича. На фасаді – меморіальна дошка. У приміщенні – музей юного героя. 

Сюди мати Назара передала особисті речі сина, його фото, малюнки. 

– То була допитлива, доброзичлива дитина. Згадую, як перед випускним 

Назар з однокласниками посадив на пагорбі біля школи сосни. Саме насадження 



має форму тризуба. Вже нинішні випускники посадили в тому контурі тризуба 

ще 100 сосен на честь Небесної Сотні, створили музей Назара Войтовича. То 

своєрідний центр духовної сили і патріотизму як для учнів, так і для всіх 

односельчан, – розповів директор Травневої загальноосвітньої школи Василь 

Оверко. 

Коли покидав Травневе, зупинився на пагорбі. У видолинку, де лежить 

село, у передвечірньому мареві глухо прозвучали дзвони. Вони скликали вірян 

на службу Божу. Там, у церкві лунатиме тиха і щира спільна молитва за 

наймолодшого героя Небесної Сотні, односельчанина Назарія Войтовича. За 

нього і тих, хто віддав життя на столичному Майдані заради тихого надвечір’я і 

світлих ранків у нашій Україні. 

Олег Снітовський 

http://poglyad.te.ua/podii/koly-pochavsya-majdan-vin-kazav-scho-tudy-pojide-ya-sam-dav-jomu-hroshi-na-dorohu-

batko-heroya-nebesnoji-sotni-z-ternopilschyny/#up 
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В Тернополі відкрили меморіальну дошку Назарія Войтовича 
(ФОТО) 
Автор:Сергій Балуцький на Лют 24, 2015 12:22 
 

Кілька хвилин тому біля кооперативного торговельно-економічного 

коледжу відкрити пам’ятну дошку Назарія Войтовича. Серед присутніх були 

його одногрупники, родичі, студенти коледжу та місцеві мешканці. 

Освятив пам’ятку Архієпископ Тернопільсько-Бучацький УПЦ КП 

Владика Нестор. Опісля одногрупниця зачитала вірш присвячений Назарю 

Войтовичу. 

До слова, в коледжі уже є куток пам’яті Назарія Войтовича, де відтворили 

символьні елементи Майдану: шини, ялинку, бруківку, на стендах розмістили 

світлини Назара під час навчання, а також графічні роботи його авторства. 

Також до річниці загибелі хлопця у школі, де навчався юнак, відкрили 

музей пам’яті Героя, де зібрали його картини, атрибути з київського Майдану. 

Батько Назара намалював на всю стіну картину про Майдан. 
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