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за що ти готовий 
віддати життя?



– Я прийшов сьогодні спеціально на Майдан, щоб згадати ті події, які має 
пам’ятати кожен українець. Небесна Сотня принесла себе в жертву, щоб ми 
надалі жили краще. Я хочу, аби винні у розстрілах були покарані. А так за 
ці чотири роки багато що змінилося. Але не знаю, чи на краще, чи на 
гірше. В країні війна, стан економіки погіршився, влада не виправдовує 
сподівання. Але я вірю, що все не даремно, і колись ми будемо 
жити краще,  – вважає студент Дмитро.

Я, якщо чесно забула, що сьогодні річниця трагічних подій. 
Ми живемо не у Вінниці, ми живемо в Немирові, і біля 
нашого будинку стоїть меморіал Небесній Сотні. Зранку 
сьогодні я побачила, що там кладуть квіти, і тоді згадала. Але 
думаю всі пам’ятають про річницю, просто я вдома з дитиною 
сиджу постійно та й забула. Тепер мені боляче думати про це, але нічого за 
чотири роки не змінилося. Тільки людей більше гине… - зізналася молода мама 
Людмила. 

Чотири роки тому, під час цих подій сама ледь не загинула в Маріїнському парку. 
Мене врятував янгол-охоронець. Я забути про жертву Небесної Сотні не можу і 
ніколи не забуду. Але за ці чотири роки нічого не змінилося, стало тільки гірше. 
Влада, яка прийшла на крові загиблих героїв Майдану, зробила набагато гірше 
життя в країні, - обурюється громадська активістка Джина.

Зранку побачив по телевізору, що сьогодні річниця розстрілів на Майдані 
і одразу пригадався весь той жах, який був чотири роки тому. Я тоді був 
шокований тим, що сталося. А зараз шокований тим, що не відбулося жодних 
змін. Так, я думаю, що жодних позитивних змін немає. І ще питання: коли 
притягнуть винних до відповідальності? – не розуміє монтажер Олександр.

Інтерв’ю провела «Інформаційна Вінниччина»

«Їхня жертва була недаремною», 
«але того, за що боролися, немає», 

- чи згадують вінничани Небесну сотню?

Протягом 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності у Києві 
силові підрозділи режиму Януковича розстріляли понад сотню мирних 

протестувальників. Їх потім назвали Небесною Сотнею. Серед убитих є троє 
мешканців Вінницької області. 18 лютого куля влучила в спину жмеринчанину 

Валерію Брезденюку; 20 лютого були вбиті мешканець Вінниці Максим Шимко та 
уродженець Жмеринки Леонід Полянський, які намагалися відтягти з-під обстрілу 

загиблих протестувальників.



Патріотиз́м (грец. Πατριώτης - співвітчизник, грец. Πατρίς та лат. Patria - 
батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини 

і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї; відданість своєму 
народові, гордість за надбання національної культури; особливе емоційне 

переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, 
традицій; готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі 

необхідності.

Звичайно, ми згадуємо ці події, ми не можемо не згадувати. Зараз я 
навчаюся на першому курсі юридичного факультету ДонНУ. Сьогодні разом 
з одногрупниками провидимо виховний захід, під час якого пригадаємо події 
розстрілів і взагалі події Революції Гідності. Подібні заходи в нас були, коли я 
навчалася в школі. Ми маємо про це пам’ятати і нагадувати владі, щоб вони 
виконували свої обіцянки. Я переконана, що теперішня влада хотіла змін на 
краще, але особливих зрушень немає, - розчаровано каже студентка Софія.

Я пам’ятаю все так, ніби це було вчора. Мій син був тоді на Майдані під час 
розстрілів. Слава богу, він живий. Але того, за що боролися, немає. Краще не 
стало точно. Війна продовжується, люди бідують, підприємства закриті. Була 
надія на Президента, коли ми його обирали. Я розумію, що зараз всім важко, і 
Президенту також, але зміни мали б бути, - зазначила вчителька Олена.

Жертва Небесної Сотні не була даремною. Я вважаю, 
що завдяки їм ми живемо в демократичній державі. Ми 
зобов’язані їм. Єдине, від чого потерпає держава зараз, це 

від відсутності фінансів. Потрібно подолати корупцію, 
щоб життя стало кращим, - сказав лікар 
Назар.

Мені не по собі від того, що такі молоді люди 
загинули від куль тієї влади. Винні досі не 

покарані, і це жахливо. Та й краще жити ми 
не стали. Але ми погано живемо не тільки через 

війну, а й через те, що владі не хочеться змінити все 
на краще. Я можу сказати, що кращого життя я вже не 
дочекаюся. Це сумно, бо я бачив розстріли, бачу війну, 
але, коли будуть всі щасливі, не побачу, - розчаровано 

зітхає пенсіонер Петро Юхимович.

Про Небесну Сотню я думаю щохвилинно. Мені так шкода цих хлопців. Герої 
пожертвували собою недаремно. Вони боролися і подарували нам можливість 
жити інакше. Але я вважаю, що за ці роки зроблено дуже мало. Нашій владі та й 
нам всім має бути соромно перед Небесною Сотнею, - підкреслила продавчиня 
Юлія.



Перебіг Події
16 лютого 2020 р. буде інформація до даної події.
ЖЕСТ на Літургії 18-20 лютого: Після Служби Божої підемо до пам’ятника Героїв 
Небесної Сотні, щоб помолитись і запалити лампадки. 

Сьогодні все частіше можна почути, що Герої Небесної Сотні віддали 
своє ЖИТТЯ на марне, їхня жертва була надаремною, бо ЖИТТЯ українців 
не змінилося на краще. Віддане ЖИТТЯ нічого не дало… зараз війна, люди 

зневірилися у владі, того, за що боролися, на Майдані немає…
За свободу й оновлення України заплачено велику ціну - ЖИТТЯ. Герої 

Небесної сотні були простими людьми – не депутатами, не політиками, не 
начальниками. У вирішальний час не змогли байдуже сидіти біля телевізора та 

дивитися на те, що коїться на вулицях столиці. 
ЗАОХОЧУЄМО в днях 18-20 лютого поставити свічку вдома на видному 

для сусідів місці та помолись за Героїв, які віддали своє життя за вільність 
України. Прочитай фрагмент Книги Товита 1, 15-22 та розкажи про даний уривок 

знайомим, друзям, родичам. 

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

«Хіба приносять світло на те, щоб 
поставити його під посудом або під 

ліжком, а не на те, щоб поставити 
його на свічнику? Немає бо нічого 

схованого, що не мало б стати явним, 
ані немає нічого тайного, що у 

наявність не вийшло б. Хто має вуха 
слухати, хай слухає» Мк. 4, 21-23
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ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Хочемо, щоб приклад Героїв світлої пам’яті Небесної сотні, був постійно прикладом 
відваги і жертовності в житті. Т. Шевченко в передмові до «Гайдамаків» написав, що 
наші предки помилялися, коли ворогували, що слов’янські народи повинні дружити 
між собою, жити мирно. Хочемо, не помилятися, але постійно пам’ятати, що ми гідні 
жити за законами Божими і державними. Хочемо жити, як Свідома частина українців, 
яка вимагає, щоб закон був один для всіх. Хочемо усвідомити, що жертва Небесної 
Сотні не є марною, бо, як кажуть, закрутилося колесо історії і цей період не на рік-
два, він буде тривати десятиріччя, їхнє ЖИТТЯ буде плодоносити постійно.
Незважаючи на жахливі жертви і втрати попередніх років, які увійшли героїчною 
сторінкою в літопис священної боротьби українського народу за свою незалежність і 
державність. Герої України засвідчили нескореність нації і невмирущість національної 
ідеї - суверенітет та незалежність України. 


