
торгівлі з ЄС товарообіг із країнами 

Європи стало зростає. 

   Герої Небесної Сотні є прикладом 

для кожного студента, для кожного 

українця. Вони є борцями за волю 

України і символом незборимості 

української нації, вони загинули у 

боротьбі з ворогом та залишилися 

нескореними. Їх імена назавжди 

вкарбовані в серця українців. 
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Літературу на дану тему Ви 
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   День Героїв Небесної Сотні — 

пам'ятний день, що відзначається 

в Україні 20 лютого.  

Пам'ятний день встановлено указом 

Президента України Петра 

Порошенка 11 лютого 2015 року з 

метою увічнення великої людської, 

громадянської і національної відваги 

та самовідданості, сили духу і 

стійкості громадян, завдяки яким 

змінено хід історії нашої держави, 

гідного вшанування подвигу Героїв 

Небесної Сотні, які віддали своє 

життя під час Революції гідності , 

захищаючи ідеали демократії, 

відстоюючи права і свободи людини, 

європейське майбутнє України.  

   Боротьба українських громадян за 

свої права, одержала назву 

"Євромайдан", а згодом Революція 

Гідності, була наймаштабнішою    

подією в новітній історії України і 

логічним продовженням 

відстоювання прав людини та 

громадянина. 

21 листопада 2013 року півтори 

тисячі людей вийшли на площу в 

знак протесту проти того, що 

проросійський президент Віктор 

Янукович відмовився підписувати 

документ, до якого держава йшла 

роками: угоду про асоційоване 

членство України в Європейському 

Союзі. Вночі 30 листопада на вулиці 

продовжували залишатися кілька 

сотень активістів, переважно 

студентів. Їх жорстоко розігнала 

поліція, в відповідь на що 1 грудня в 

центр Києва з’їхалися сотні тисяч 

людей. Міліцейське свавілля 

скликало людей, обурених 

корупцією, узурпацією влади, 

політикою русифікації та зближення з 

Росією. 

Євроінтеграційні гасла дали 

безперервному мітингу назву 

Євромайдан. Перетворившись на 

проект повного оновлення державної 

системи, він отримав назву 

Революція гідності. Люди вимагали 

покарати винних у погромі 

мітингарів. 

Після жорстокого побиття молоді 

спецпідрозділами силовиків на 

головній площі Києва – майдані 

Незалежності, протестний рух 

перетворився на тривалу кампанію 

громадянської непокори владному 

режиму, корупції та порушенням 

прав людини. 

Кампанії солідарності та підтримки 

українських мітингарів пройшли у 

понад 20 країнах. Найбільші 

відбулися у різних містах Канади, 

США, Німеччини, Польщі, 

Великобританії, Італії та Франції. 

Місцеві активісти влаштовували акції 

протесту в Австрії, Австралії, Бельгії, 

Грузії, Естонії, Іспанії, Португалії, 

Литві, Норвегії, Швеції, Чехії та 

багатьох інших країнах світу. 

На 61-ий день Майдану на місці 

протестів застрелено перших двох 

активістів. На той час уже було двоє 

загиблих за межами місць 

протистояння. Ще рівно місяць влада 

намагатиметься зачистити центр 

міста від протестувальників. Аж у ніч 

на 22 лютого 2014 року президент 

Янукович чартерним рейсом втік у 

Росію. Офіційно встановлено 108 

жертв Революції Гідності. Більшість 

героїв “Небесної сотні” померли від 

вогнепальних поранень 20 лютого 

2014 року. 

Тактично Євромайдан домігся втечі 

президента-диктатора, відставки 

уряду. Після виборів Україна обрала 

європейський вектор розвитку - стала 

асоційованим членом ЄС, громадяни 

отримали право безвізового в’їзду в 

Євросоюз, внаслідок Зони вільної  
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