
20 лютого в Україні щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні згідно з
Указом Президента від 11 лютого 2015 року “Про вшанування подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні”.

Цього дня вшановуємо пам’ять про тих громадян, завдяки яким змінено перебіг
історії нашої держави.



21 листопада 2013 року, в 
дев’яту річницю Помаранчевої
революції, зібрався Євромайдан. 

Ним розпочались події, відомі
нині як Революція Гідності. 

Його основною метою було
повернення України до 
європейського шляху розвитку, 
долучення держави до правового й
економічного простору 
Європейського Союзу шляхом 
укладення угоди про асоціацію з
ЄС, яку Віктор Янукович відмовився
підписати.

30 листопада вночі відбувся
кривавий розгін майданівців.      
Брутальні дії влади викликали
потужний масовий спротив. 
Вже наступного дня, 1 грудня, на 
Народне віче зібралося понад
мільйон учасників. 



Найбільш жорстокі протистояння
українців із силовиками відбулися 18-20 
лютого 2014 року на вулиці Інститутська,  
де від куль снайперів загинули більше
сотні мітингувальників – Героїв України, 
Героїв Небесної Сотні, для яких
«справедивість», «гідність», «свобода», 
«Україна» були не просто словами, а 
сенсом їхнього життя. 

Протистояння учасників Революції Гідності
та представників режиму Януковича тривало
понад три місяці. За цей період середмістя
столиці стало осередком масового спротиву
громадян, що виступали проти чинної влади й
антидержавницької політики, яку  та 
провадила.  

Майданівці облаштували наметове
містечко, пункти обігріву, медичні пункти, 
сцену, побудували барикади, організували
загони самооборони тощо.                

Територія Євромайдану перетворилася на 
центр опору силовикам як важелям впливу
чинної на той час влади.



Сумний список Небесної Сотні почав
складатися 22 січня 2014 року, коли від
вогнепальних поранень під час сутичок
у центрі столиці загинули активісти
Майдану вірменин Сергій Нігоян та
білорус Михайло Жизневський. Того ж
дня в лісі під Києвом було знайдено тіло
львів'янина Юрія Вербицького зі
слідами тортур. До 18 лютого 2014 року
вже налічувалося 9 загиблих. У період із
18 до 20 лютого загинуло та отримало
травми та смертельні поранення
найбільше протестувальників – 80 осіб:
20 – 18 лютого, 12 – 19 лютого, 48 – 20
лютого. Після 20 лютого – ще 20. Усі
вони ввійшли до пантеону борців за
незалежність України.

Небесна Сотня стала для всієї України
не лише символом жертовності,
героїзму та патріотизму, а й
прикладом та джерелом натхнення
для наших воїнів, які гідно захищають
територіальну цілісність України,
утверджуючи право людини на вільне
життя.



Події того дня назавжди
вкарбувалися в історію України і в
серце кожного українця. Герої,
котрі віддали своє життя за краще
майбутнє, захищаючи ідеали
демократії, відстоюючи права і
свободи людини, європейське
майбутнє України допомогли
усвідомити нам, якою високою може
бути ціна за це.

Ми пам’ятаємо і віддаємо шану
патріотизму і мужності Героїв Небесної
Сотні, вклоняємося кожному, хто
виступив проти авторитарного режиму,
і всім тим, хто зараз захищає нас від
російської агресії, не втрачає гідність
на усіх рівнях в щоденному житті задля
кращого майбутнього.



Інформаційні матеріали до Дня Героїв Небесної Сотні
https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/zhurnalistam/informaciyno-
metodychni-materialy-do-dnya-geroyiv-nebesnoyi-sotni-rozrobleni-
nacionalnym-muzeyem-revolyuciyi-gidnosti

20 лютого — День пам’яті Героїв Небесної Сотне
https://armyinform.com.ua/2021/02/20/20-lyutogo-den-geroyiv-nebesnoyi-sotni

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні –
Музей Революції Гідності http://maidanmuseum.org

Відеоматеріали на тему Майдану та про діяльність Національного
музею Революції Гідності можна знайти на музейному YouTube каналі: 
https://www.youtube.com/channel/UCtbhvvtL8TUazkrqvrs_eRw/featured-
nebesnoyi-sotni
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