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День Героїв Небесної Сотні

Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні встановлено указом Президента України Петра
Порошенка № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 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
(листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права
і свободи людини, європейське майбутнє України».

«Небесна Сотня» - прийнята в Україні збірна назва загиблих учасників акцій протесту
(Революції Гідності) у грудні 2013 - лютому 2014 року. Це протестувальники, які мали
безпосередній стосунок до ідеї та акції Майдану.

21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих
мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулось прощання із загиблими
повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною сотнею».

Гімн «Небесної Сотні» Під час прощання із загиблими зі сцени Майдану 21 лютого 2014
року звучала жалобна пісня «Пливе кача…», що стала неофіційним гімном «Небесної
Сотні».

Назва «Небесна Сотня». Уперше Небесною сотнею полеглих учасників акцій протесту
назвала поетеса Тетяна Домашенко у вірші «Небесна сотня воїнів Майдану», який вона
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написала 21 лютого 2014 року.

Назви вулиць і площ. Впродовж зими-весни 2014 року щонайменше 30 вулиць і площ у
різних населених пунктах України були названі на честь Героїв Небесної Сотні. Площа
Героїв Євромайдану в Тернополі (раніше - майдан Мистецтв) отримала нову назву 23
січня 2014 року, наступного дня після перших жертв зіткнень - Сергія Нігояна, Юрія
Вербицького та Михайла Жизневського. Протягом лютого 2014 площі та вулиці Героїв
Майдану з'явились у Вінниці, Дніпропетровську, Козятині, Кіровограді, Луцьку, Ніжині,
Каневі, Олевську та Знам'янці. 20 листопада 2014 року Київська міська рада
перейменувала відрізок вулиці Інститутської, де 20 лютого відбувалися розстріли
учасників Майдану, на Алею Героїв Небесної Сотні.

Орден Героїв Небесної Сотні. 26 червня 2014 Президентом України було ініційовано
заснування нової державної нагороди - Орден Героїв Небесної Сотні, який був
затверджений Верховною Радою України 1 липня 2014. Орден встановлено для
відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних
засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську
діяльність в Україні, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час
Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), інших подій, пов'язаних із
захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Впродовж
місяця було розроблено статут і малюнок Ордена і 6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів
України схвалив проект Указу Президента України «Про Орден Небесної Сотні», Статут
та малюнок Ордену Героїв Небесної Сотні. Указ Президента вийшов двома місяцями
пізніше - 3 листопада 2014 року.

Музей Гідності. У березні 2014 року було анонсовано проведення міжнародного
відкритого конкурсу на концепцію оновленого громадського простору ядра міста Києва із
матеріалізацією подій революції гідності, який згодом отримав назву «Територія
гідності». Конкурс тривав протягом року, а його результати були оголошені 16 червня
2015. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, у 2016 році заплановано
утворити державний заклад «Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей
Гідності» і віднести його до сфери управління Українському інституту національної
пам'яті.

За матеріалами інтернет видань
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