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Шановні користувачі! 
        Пам’ятаючи подвиг людей, які відстоювали гідність народу, його 
прагнення приймати доленосні рішення, до останньої краплі крові 
захищати свої переконання, кожен долучається згадкою про загиблих зі 
словами – нехай земля буде пухом. 
 

  
 
 



   «Небесна Сотня» - прийнята в Україні збірна назва загиблих учасників 
акцій протесту (Євромайдану) у грудні 2013 - лютому 2014 року. Це мирні 
протестувальники, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції 
Майдану.  
   21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала 
жертвами загиблих мітингувальників Майдан. Цього дня на Майдані 
відбулось прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних 
промовах назвали «Небесною сотнею». 

До Вашої уваги тематичний список з цієї тематики. 

Довідково-інформаційний сектор завжди з Вами! 
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