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Василь Мойсей. Короткий життєпис. 
 
Василь Мойсей був мешканцем міста Луцька Волинської області. Народився у с. Зубрець 
Тернопільської області. На Волинь приїхав навчатися, бо тут живе його брат. Навчався в 
Університеті розвитку людини «Україна» у Луцьку на 4-му курсі. Був активістом 
організації ВО «Свобода». Був щирим патріотом, націоналістом. Мріяв про гідне майбутнє 
для своєї країни. “Краще вмерти вовком, ніж жити псом”, – це статус Василя Мойсея у 
соціальній мережі.  
 
На Майдан Василь їздив із самого початку. Друг Крук – так його називали у Волинській 
сотні Самооборони. Останній раз він приїхав у Київ разом зі своїми побратимами в ніч з 18 
на 19 лютого. Вранці 20 лютого на вулиці Інститутській отримав вогнепальне поранення 
снайперською кулею в грудну клітку. Хлопця не врятувало навіть те, що він був у 
цивільному бронежилеті. Куля пошкодила важливі кровоносні судини. Друг Звіробій, 
Сергій Мерчук, який витягнув Василя Мойсея з бою, коли в нього потрапила ворожа куля, 
не стримуючи сліз, передав останні слова Друга Крука: “Вибачте… Я вас всіх люблю”. 
Помер у 17-й лікарні м. Києва. 
 22 лютого його тіло привезли до Свято-Троїцького собору міста Луцька. У неділю, 23 
лютого, після чину відспівування у соборі Василя Мойсея проводжали до місця його 
вічного спочинку. Ліцеїсти з блакитно-жовтим стягом, волинське козацтво, духовий 
оркестр, молодь з квітами та вінками, священики, побратими Друга Крука з домовиною на 
плечах, рідні, друзі і майже двадцять тисяч лучан прийшли розділити горе сім’ї та віддати 
шану Герою України. Здавалося похоронній процесії немає кінця-краю. І знову ж Гімн у 
виконанні багатотисячного люду. І знову ж: “Слава Україні!”, “Василь – Герой України!”, 
“Слава Небесній сотні”, “Слава батькам!”. Перед стелою на луцькому Меморіалі слави рідні 
та близькі попрощалися із Василем Мойсеєм. Молодий, вродливий, встелений квітами, 
зліва на грудях – передчасна весільна квітка, а поряд, на встеленому червоно-чорним стягом 
вікові, – коровай. “Вася, братику рідненький, ти став героєм там, на барикадах, але якою 
ціною… Ціною власного життя. Я горджуся тобою, бо ти справжній патріот України, я 
люблю тебе, братику”, – написала сестра у прощальному листі. Вона не змогла приїхати на 
похорон, бо перебуває далеко на чужині і у неї народилася маленька дитина. З Італії 
прилетіла на останнє побачення з сином згорьована мати. 
 
Поховали Героя на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» в Луцьку. 
 
Василю Мойсею був 21 рік… 
http://nebesnasotnya.com/storinky-geroyiv/vasyl-mojsej.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мойсей Василь Михайлович  1992-2014  
 
Прізвище: Мойсей 
Ім'я:  Василь 
По батькові:  Михайлович 
Місто:  Київ. Майдан 
Місце поховання:  Луцьк 
Дата народження:  23-3-1992 
Дата смерті:  20-2-2014 
 
                     
 
Громадський активіст. Приїхав на 
Майдан до Києва в ніч з 18 на 19 
лютого. Навчався в Університеті 
розвитку людини «Україна» у 
Луцьку на 4-му курсі. 
 
На своїй сторінці у соціальній 
мережі, незадовго до смерті, 
написав: «Краще вмерти вовком — 
ніж жити псом.» 
 

Помер у 17-й лікарні місті Києва від вогнепального поранення у грудну 
клітку. Вранці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у нього влучив 
снайпер. Хлопця не врятувало те, що він був у цивільному бронежилеті. Куля 
пошкодила важливі кровоносні судини.  
 
У Луцьку провели в останню путь Героя Майдану Василя Мойсея 
 
 Домовину із загиблим Героєм Майдану Василем Мойсеєм пронесли 
вулицями Луцька до місця поховання на Меморіалі Слави. 
Хода розпочалася на Театральному майдані після відспівування загиблого 
майданівця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку приблизно о 
12:30 у неділю, 23 лютого. 
Людей, які прийшли вшанувати пам’ять Героя Майдану Василя Мойсея, було 
так багато, що вони повністю зайняли усю центральну площу міста. У руках 
– квіти із чорними стрічками, на очах – сльози. 
Коли домовину винесли з собору Святої Трійці, громада утворила живий 
коридор для того, щоб хода могла пройти Театральним майданом. На чолі 
процесії йшли курсанти військового ліцею: попереду – хлопець із Прапором 
України із пов’язаном жалобною стрічкою, за ним – юнаки, що несли 
великий український стяг. 
Наступними йшли люди із вінками загиблому майданівцю. Після них – 
священнослужителі та військовий оркестр, який час від часу грав 
похоронний марш. Уже за церковниками хлопці із короваєм, кришкою від 
домовини із хлібом на ній. 
 
 'ВолиньPost'.http://pamjat.org/memory/46-mojsej.html 



Мойсей Василь Михайлович, 
 

студент 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки «Здоров’я людини» 
Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 
Народився:  27 березня 1992 року 
Помер:   20 лютого 2014 року 
Герой України 

 
Мойсей Василь Михайлович жив у 

Луцьку, хоча родом із села Зубрець 
Бучацького району Тернопільської області. 

Вступив до Луцького інституту 
розвитку людини Університету «Україна» 
на напрям підготовки «Здоров’я людини» у 
2010 році. За час навчання зарекомендував 
себе як здібний та старанний студент. 
Варто відмітити такі його якості, як 
ініціативність, пунктуальність, 
наполегливість, відповідальність та 

комунікабельність. 
Василь активно займався спортом, любив подорожувати та організовував 

туристичні походи. Найдужче любив мандрувати Карпатами. Був 
працелюбною, оптимістичною, далекоглядною людиною, ніколи не сумував і 
не жалівся на свої проблеми. 

Василь брав участь у студентському житті інституту. У спілкуванні з 
викладачами був скромний, уважний, на зауваження відповідав посмішкою. 
Допомагав у підготовці студентських дозвіль, спортивно-масових заходів. 
Серед одногрупників та студентів користувався повагою і авторитетом. 
Ніколи не був байдужий до проблем своїх друзів та знайомих.  

Василь завжди переживав за майбутнє своєї країни і був її відданим 
патріотом. Кредом його життя була цитата: «Краще бути вовком, ніж вмерти 
псом». Був членом політичної партії «Свобода» та членом українського 
реєстрового козацтва. 

До Києва поїхав разом зі своїми побратимами в ніч проти 19 лютого. 
Василеві Мойсею 27 березня мало виповнитися 22 роки. 
ДУЖЕ БОЛЯЧЕ І ВАЖКО… 

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ І ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ! 
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