
"НЕБЕСНА СОТНЯ – АНГЕЛИ, ЯКІ 
ТРИМАЮТЬ УКРАЇНСЬКЕ НЕБО"



День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з
Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу
учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної
Сотні».
20 лютого 2014 р. загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного
дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала
жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані
відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних
промовах назвали «Небесною сотнею», а під час прощання з загиблими
лунала жалобна пісня «Плине кача...», яка стала українським народним
реквіємом.



У період 18-20 лютого 
2014 року в центрі Києва
загинули близько ста 
осіб, кілька десятків
зникли безвісти, більше
тисячі дістали поранення, 
а сотні – були
заарештовані та піддані
тортурам.





Небесній Сотні Шана й молитви, За чисті душі, Що злетіли в небо.
Їм шлях високий Боже, освіти. І в мирі, Господи, Прийми до Себе.



Заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні відбудуться у
Гельсінкі 20, 21 та 23 лютого.
«Посольство України в Фінляндії запрошує на заходи до Дня Героїв Небесної
Сотні, що щорічно відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу
учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв», - йдеться у
повідомленні.
Зокрема, 20-21 лютого біля будівлі посольства буде розміщено меморіальну
дошку; 21 лютого у посольстві відбудеться показ документального фільму
«Перша Сотня»; 23 лютого відбудеться панахида за загиблими Героями
Небесної Сотні.
«Пам'ятаймо тих, хто вийшов на захист демократичних цінностей, прав і
свобод людини, національних інтересів нашої держави та її
європейського вибору», - зазначається у повідомленні.

Українська громада 23 лютого проведе в передмісті Сіднея Лідкомбі Свято
Героїнь та вшанує пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Про це йдеться в анонсі заходу, розміщеному на сторінці українського
часопису Австралії "Вільна Думка" у Facebook.

Як зазначається, у програмі заходу – реквієм та виставка.

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні за кордоном



20 лютого, до Дня Героїв Небесної Сотні вийде телепрем’єра фільму
«Небесна сотня: шість років потому».
Режисерка фільму Марина Бойко розповіла, що ця історія покликана нагадати
про події Революції гідності. За її словами, сьогодні багато людей не знають ні
прізвищ героїв Небесної сотні, ні навіть що це за дата – 20 лютого. У фільмі
нагадають про події шестирічної давності й розкажуть, що відбувається з
родинами загиблих нині.
Творці фільму поспілкувалися з двома родинами загиблих героїв: киян
Кульчицьких і Чаплинських, що мешкають в Обухові. Дізнавалися, як живуть
та що думають люди, котрі втратили близьких під час Революції гідності.
У фільмі також використали кінохроніку подій Майдану. Глядачі побачать
ретроспективу новин про події революції за шість років.
Окрема частина фільму присвячена інтерв'ю з адвокаткою сімей Небесної
сотні Євгенією Закревською, котра оголосила голодування задля відновлення
судових справ. Вона пояснить із юридичного погляду, як триває
боротьба за справедливість та чим можна допомогти.




