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Згідно Указу Президента України № 69/2015 «Про вшанування подвигу 

учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» в 

нашій країні встановлено особливий пам’ятний день - День Героїв Небесної 

Сотні, який відзначається щорічно 20-го лютого.  
Майдан ридав. А сотня в небо йшла, 

Один за одним, наче янголята… 

Боліли рани та вже не болять, 

Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло. 

Один за одним шикувались в ряд, 

Героїв сотня в небо полетіла… 

Історична довідка: 

 

21 листопада 2013 року, за кілька днів до укладання Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом, український уряд радикально повернув курс держави від 

євроінтеграційного до курсу, спрямованого  на розвиток співпраці з державами-членами СНД. 

30 листопада 2013 року обурена таким рішенням уряду молодь виходить на Майдан 

Незалежності у Києві, всіляко підкреслюючи мирний характер своєї акції. Невдоволення 

підтримують по всій Україні. Це був початок Революції Гідності. Та злочинна влада вчинила 

замах на мирний протест і на декларовані цими молодими людьми загальноєвропейські 

цінності. Десятки протестувальників були жорстоко побиті спецпідрозділами міліції і у 

важкому стані потрапили до лікарень, а доля багатьох з них невідома і до сьогодні. 

Події 30 листопада стали переломним моментом в українських подіях кінця 2013 року, 

змістивши акцент протестів із проєвропейського на антиурядовий. Два місяці мирних 

протестів завершились злочинним наказом тодішньої влади на чолі з Януковичем зробити 

«зачистку» Майдану, застосувавши зброю. Події у Києві 18-20 лютого  2014 року стали 

найбільш драматичним етапом революції: в центрі міста розгорнулись справжні бої, тисячі 

людей були поранені і майже 100 вбито снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції. Кров 

цих людей стала вироком для  злочинної диктатури. Ця «Небесна Сотня» своїм життям 

викупила свободу для мільйонів українців і дала шанс збудувати нову демократичну правову 

державу. 

 

 

 

 

Вітер В.  Літопис революції гідності. Львів : 

Піраміда, 2017, 296 с. 

Євромайдан уже стає історією, відходить на другий 

план на тлі російської військової агресії. Існує 

небезпека, що ця велика подія в житті нашої епохи з 

часом втратить свою значимість, буде по-іншому 

трактована різними псевдоісториками. Так вже було з 

багатьма визначними сторінками історії України. Тому 

дуже важливо зберегти і передати нащадкам правду про 

події, настрої, трагедії і перемоги того часу. 

 

 



 

 

Небесна сотня. / уклад.: О. Трибушна, І. 

Соломко  Харків: Фоліо, 2014. 208 с. 

«Небесна сотня» - книжка про справжніх патріотів: 

простих людей, яких щодня бачиш на вулицях, їздиш 

із ними в транспорті, дихаєш одним повітрям. Людей, 

яких поєднало спільне прагнення жити по-новому, 

звільнитись від ярма, стати з колін, бути незалежними, 

самостійно обирати шлях свого розвитку. У цій 

хроніці висвітлений трагічний, і водночас 

символічний та сповнений надій відрізок з історії 

нашого народу. Подані біографічні дані Героїв 

Небесної Сотні, спогади родичів та близьких загиблих 

борців за світле майбутнє України, багато фотографій 

та фактів трагічних подій лютого 2014 року. Книжка користується величезним 

попитом, але придбати її можна, попередньо звернувшись до інтернет-магазину 

Yakaboo. Ця література - такий собі реквієм за тими, хто не відцурався, хто не 

лишився осторонь, не побоявся відстояти свої погляди, виступити проти 

фактично тоталітарного режиму і поплатився за це своїм життям. Вона нагадує 

про те, яка ціна свободи та права обирати свій шлях розвитку. Важкі події тієї 

зими повинні назавжди залишиться в наших серцях. У пам’ять про полеглих 

Героїв революції Гідності. На славу Україні! Така книжка має бути в домашній 

бібліотеці кожного свідомого українця. 

 

 

Герої Небесної Сотні / уклад.: І. М. Шоробура, 

Н. В. Казакова, Н. А. Сівак. Хмельницький, 2014. 

122 с. 

У цьому виданні йдеться про події, які не залишили 

байдужим жодного українця – революцію Гідності, про 

людей, які безпосередньо брали участь у житті 

Євромайдану, які змінили історію України ціною 

власного життя – Героїв Небесної Сотні. 

Це видання – німе нагадування нам усім про те, якою 

ціною ми отримали свободу і новий шанс для своєї 

країни стати справжньою європейською державою. 

Герої не вмирають! 



 

Гук Н. Євромайдан [звичайні герої]. Київ, 2015. 140 с. 

Це збірка розповідей про звичайних і водночас 

неймовірних людей, які створили революцію 2013–2014 

років. Тут усього потрошку: долання меж і страхів, 

шалена любов до Батьківщини, рішучість діяти, бажання 

залишити нащадкам єдину та квітучу Україну, 

переосмислення буття й відкриття нового себе, сміливість 

відстоювати свободу, перемога над байдужістю, буденні 

дива. Але основа всіх подій єдина – прагнення змінити 

світ на краще та віра, яка не знає слова «неможливо». 

 

 

Люди Майдану. Хроніка. Київ : Українська 

прес- група, 2014. 240 с. 

Майдан – це крайня межа, коли народ змушений 

брати долю країни у власні руки. Так, люди  мусять 

виходити на вулиці, коли політична еліта не справляється 

зі своїм завданням. Вони просто зобов'язані це робити. І 

яке щастя, що українці саме такі. Майдан – це «висока 

температура», це свідчення того, що «організм» бореться. 

І водночас – це знак: викристалізовується наше бачення 

правдивої історичної долі України. Її справжніх героїв, її 

майбутнього. 

 

 

Капустин В. В. За сценой Майдана. Киев : Велес, 

2014. 160 с. 

У книзі українська Помаранчева революція 

розглядається як складова частина світового 

демократичного процесу, аналізуються ключові моменти 

революцій в інших європейських країнах. 

Знання історичних закономірностей дозволило 

автору фактично передбачити Революцію Гідності 2013–

2014 років за півроку до її початку. 

 



 

Стражний О.С. Менталітет Майдану: Хроніка 

подій – свідчення очевидців. Київ, 2016. 192 с. 

У цій книзі подано огляд подій, що відбувалися в 

Україні у листопаді 2013 – лютому 2014 років. 

Ретроспектива Революції Гідності розгортається на фоні 

голосів її учасників, а також на тлі аналізу схожих 

революцій в інших країнах світу. 

Розгляд, зроблений не просто учасником Руху 

спротиву, але й психіатром, надає фактам неочікуване 

осмислення. Менталітет Майдану виведено в динаміці і 

суперечностях – він, як організм, зароджується, 

дорослішає, усвідомлює себе і, врешті решт, діє. 

Аналізуючи поведінку учасників руху спротиву і пересічних громадян, що 

підтримали або не підтримали Майдан, автор робить висновки про те, які саме 

риси української ментальності під час екстремальної ситуації виявили себе 

найбільшою мірою, а які залишилися «незадіяними». Завершується книга 

підсумком, яким чином змінилося світосприйняття українців після Майдану, і 

що може чекати на Україну в майбутньому. 

 

Майдан і Церква. Київ:Техніка, 2015. 656 с. 

     Книга є наслідком моніторингу подій зими 2013–  

2014 рр. –     Українського ЄвроМайдану чи Революції 

Гідності. Книга розкриває суть духовного Майдану, 

зміст Революції Гідності, показує роль релігії і Церкви в 

становленні громадянського суспільства та сучасних 

соціально-політичних процесах. 

 

 

 

 

 

 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ОЧИМА ОЧЕВИДЦІВ 

 

Війна очима ТСН: 28 історій по ту сторону камери. 

Київ : Основи, 2015. 422 с. 

 «Війна очима ТСН. 28 історій по той бік 

камери» – спроба показати без прикрас, що дійсно 

зараз коїться на фронті. 28 історій з абсолютно 

реальними, живими людьми 

– журналістами, які їздять у відрядження в зону АТО. 

Це не чергова спроба достукатись до сердець людей. 

Зафіксована фотокореспондентом мить розкаже 

більше, ніж будь-які статті та щемливі заклики. А 

висновки нехай кожен робить сам. 



 

Золотухина И. В. Война с первых дней. Харьков : 

Фолио, 2015. 222 с. 

Інна Золотухіна – один із кращих воєнкорів в 

Україні, вела репортажі з найнебезпечніших гарячих 

точок планети. Але війна в чужій країні і війна на 

Батьківщині – це дві різні речі. Жоден, навіть 

найдосвідченіший військовий журналіст не може 

відсторонено спостерігати, що відбувається – він стає 

учасником подій. 

Інна не просто пише про події, очевидцем яких 

була, вона знаходиться поряд з людьми, які стали 

героями її книги– бійцями, лікарями, волонтерами. Це 

книга про  людей, яких об’єднала війна і бажання відстояти Батьківщину. 

 
Торба В. Я – свідок. Записки з окупованого 

Луганська. Київ: Українська прес-група, 

2016. 384 с. 

У книжці зібрано спогади, фрагменти щоденника та 

статей у «Дні», які із окупації для автора стали вікном в 

Україну. Інколи без світла, інколи без надії на 

звільнення, інколи без можливості повідомити про себе 

з тенет заблокованого міста, яке перетворилося на 

пастку. Та він був переконаний, що читачі в Києві чи 

Одесі, Харкові чи Львові мають зсередини бачити, як 

зло розпинає Схід нашої країни. Не лише заради 

фіксації, не тільки для розсмоктування гарячих 

подробиць, а насамперед для правильних висновків. Це та книга, типографська 

фарба якої пахне кров’ю і просякнута  слізьми. Вона розповість про втрату і 

біль,  про героїзм і безпорадність, про те, що довелося пережити українцям на 

Донбасі і що ще доведеться нам винести. Зрештою до чого ми маємо бути 

готові... 

 

      Положія Є. Іловайськ : Розповідь про справжніх 

людей. Харків: Фоліо, 2015. 378 с. 

«Іловайськ» – книга про мужність, неймовірний 

героїзм і людяність українських солдат і офіцерів, бійців 

добровольчих батальйонів, батальйонів тероборони, 

всіх тих, хто опинився вкінці серпня 2014 року в 

«Іловайському котлі», що став найбільшою поразкою 

української армії в процесі війни на Сході. Це чесна 

книга про війну, яка, як відомо, нікого ще не зробила 

кращим, натомість, серед крові, вогню та заліза люди 

залишаються людьми. Автор почув історії близько сотні 

учасників Іловайської трагедії, книга побудована на 

реальних подіях. 



 
Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв. 

Київ : Українська прес-група, 2016. 296 с. 

Ця книга про тих, хто пішов боронити нашу землю  

та зберігає єдність країни. Про тих, хто робив героїчні 

вчинки, добре виконуючи свою роботу і залишаючись 

вірним присязі. Книга про силу, волю, мужність, про 

Героїв. Тих, хто загинув, і тих, хто вижив, пройшов, 

пережив. За час війни на Сході «День» зібрав і 

опублікував стільки історій, що вистачило б на кілька 

томів. І ми продовжуємо їх записувати. Тут ви можете 

прочитати знакові історії про знакові події цієї 

неоголошеної війни на Донбасі. Можливо не всі вони 

припадуть вам до душі, але ви вже ніколи не 

бачитиме війну абстрактною і далекою, навіть якщо живете за тисячі 

кілометрів від неї. 

 

Волонтери. Мобілізація добра. Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. 

256 с. 

Люди для людей! Під цим девізом працюють сотні 

волонтерів у зоні АТО. Сповнені болю та обурення, 

віри та гіркоти, суму та надії історії про тих, хто, 

забувши про спочинок, допомагає біженцям і бійцям 

АТО, ризикуючи власним життям, намагається 

зберегти чуже життя. 

До книжки увійшли твори відомих українських 

авторів: С. Жадана, І. Карпи, М. Кідрука, Г. 

Вдовиченко, Л. Денисенко, І. Роздобудько, І. 

Славинської, Г. Шиян,  А. Любки, К. Бабкіної. 

 

ГЕРОЇ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ТА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ 

ВІЙНИ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

Голосом Майдану. Твори про Майдан і 

путінсько-українську війну 2014 року : поезія і 

проза. Вінниця, 2014. 80 с. 

До збірки увійшли поетичні та прозові твори 

хмельничан про революційні події 2013–2014 років та 

АТО на Сході України. У цих творах – патріотизм, 

воля, сила духу, вірність, любов, надія та величезна 

скорбота за безсмертними героями України. 

 

 

 



 

     Гуменюк Б. Вірші з війни: поезії. Київ Ярославів    

Вал, 2015. 136 с. 

Про війну і душу сьогодні можна писати 

тільки так, як пише Борис Гуменюк. Саме таким 

поетам віриш, адже автор має за своє кредо «життя, 

як творчість, творчість, як життя». 

Збірка  написана  під   свист   ворожої  

артилерії  в  с. Піски, де Борис тримає лінію оборони 

у складі добровольчого батальйону ОУН. 

 

 

 

 

 

Дацюк Г. І. Янголи Небесної Чоти. Чернівці: Букрек, 

2016. 320с. 

Друга частина книжки присвячена митцям, які 

живуть та творять культурний простір України і стали 

добровольцями, волонтерами АТО, героями 

Революції гідності. 

 

 

 

 

Рудневич М. Я з небесної сотні: повість. Київ, 2014. 

182 с. 

У своїй книжці «Я з Небесної Сотні» Марко 

Рудневич розповідає про три вирішальні доби на 

Майдані, про ті тривожні лютневі дні і ще довго 

пам’ятатимемо простого дев’ятнадцятирічного хлопця зі 

щирою душею – Макса зі Сміли. У повісті описані 

останні сім днів його життя. Умовно твір можна поділити 

на дві частини: «до Майдану» та «на Майдані». 

У першій частині, коли Макс ще живе вдома, в 

звичних обставинах, він схожий на 

середньостатистичного українського студента, який нічим незвичайним не 

виділяється, бо таких в Україні тисячі. Він їздить до інституту, спілкується з 

ровесниками, стикається з такими ж проблемами й турботами, з якими 

стикається більшість із нас кожного дня. 

У другій частині він опиняється на Майдані. Майдан описаний зовсім 

не пафосно, в героїзмі людей немає нічого фальшивого. Просто ті, хто там 

опинився, не могли вчинити по-іншому а справи інших – шукати собі 

виправдання. Саме в цій абсолютній відсутності пафосу, сприйнятті дійсності 



очима звичайного хлопця (нехай із живою уявою) і криється головна 

чарівність повісті. Цей твір з трагічною розв’язкою виявляється справжнім 

звеличенням життя. 

 

 

 

 

 
Майдан. (Р)еволюція духу: мистецько- 

культурологічний проект. Київ: Наш формат, 2015. 

312 с. 

Великий кольоровий альманах і книга – це 

калейдоскоп, в якому зібрані відверті й критичні 

погляди на Українську революцію 2013–2014 років, 

емоції без купюр і деталі, що залишились за кадром 

медіа. Це все є частиною масштабного мистецько-

культурологічного проекту, до якого також входить 

однойменний документальний фільм, присвячений 

героїчним вчинкам бійців, волонтерів, медиків і 

громадських активістів Майдану. 

 

 

 

Бобрищев К. Війна і мип: фотопоема. Полтава, 

2016. 253 с. 

Сам автор про цю книгу говорить так: «Ця книга 

про війну і мир. У ній чорне переплетене з білим, а біле 

з чорним. У пошуках необхідних кадрів, як у зоні 

бойових  дій, де земля змішувалась з небом, вода з 

кров’ю, життя зі смертю, так і в інших куточках країни, 

де люди, в одну мить опинившись втягнутими в цю 

страшну трагедію, продовжували жити безтурботним 

життям, я об’їздив усю Україну. При цьому лишаюсь 

невпевненим, що справився із поставленим завданням 

до кінця, хоч і докладав усіх зусиль, аби кожний 

знятий кадр був максимально правдивим і 

реалістичним. І головне – залишився у пам’яті кожного, хто його бачить, 

назавжди. Щоб потім,через багато років, заглядаючи до цієї книги, читач 

впізнав у ній не лише себе, а й своїх близьких, яким доля послала таке тяжке 

випробування». 

 

 

 

 



 

 

 
Нашим хлопцям: збірка віршів і текстів пісень 

про воїнів і для воїнів у зоні АТО. Львів, 2014. 

72 с. 

У цій невеличкій книжечці зібрано невелику 

краплину віршів і пісень, які український народ зараз 

адресує своїм захисникам. «Є тисячі патріотичних 

віршів… Та тільки кожен третій – про живих». 

 

 

 

 

 

 

 
Брехуненко В. «Братня» навала Війни Росії 

проти України ХІІ–ХХІ ст. Київ, 2016. 248 с. 

 

У книзі в науково-популярному форматі 

розглядаються численні російсько-українські війни 

включно з Вітчизняною війною українців за 

незалежність, яка розпочалася зі вторгнення 

російських окупантів в Україну в лютому 2014 р. 

 

 

 

 

Гуменюк Б. Блокпост: Вірші. Новели. Київ: ВЦ 

«Академія», 2016. 336 с. 

 

У віршах, новелах і публіцистичних одкровеннях 

цієї книжки – пережита автором правда про Майдан і 

війну. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Базів В. Армагеддон на Майдані. Київ: 

Український пріоритет, 2014. 160 с. 

Роман-реквієм «Армагеддон на Майдані», в основі 

якого покладено реальні події, герої і нелюди, – перше 

художнє вербальне полотно про галактичні, за своїм 

масштабом події в Україні, що увійшли у всесвітню 

історію під священною та магічною смислоформою – 

МАЙДАН. В апокаліптичному вимірі на авансцені ХХІ 

століття, якою став майдан посеред сакрального для 

усієї планети Києва, орудують у живій людській плоті 

ангели і демони в транскрипції третього тисячоліття. 

Прототипом головного героя став активіст 

Євромайдану Юрій Вербицький, викрадений 21 січня і 

вбитий після катувань. 

«Юрій Вербицький став першою жертвою режиму Януковича. Він помер 

мученицькою смертю у мирний час і у мирній країні. Це стало шоком для 

суспільної свідомості і для мене також. Юрій – мій земляк. А його тіло знайшли 

у тому місці, де я часто буваю. Його смерть важко переживав. У стані 

збудження зрозумів, що не можу не написати книгу. Довго обдумував і 

виношував її, а написав швидко. Думки накривали, навіть записувати не 

встигав. Вже у березні роман закінчив», – розповідав Василь Базів. 

 


