
21 листопада – початок Революції Гідності. Кабінет Міністрів

України вирішив призупинити процес підготування до укладання Угоди про

асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

ВИКЛИКИ ІСТОРІЇ: РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

На Майдані Незалежності почали збиратися перші учасники

мітингу, їх чисельність нараховувала близько 1500 осіб.



24 листопада - відбулася велика хода та мітинг на Майдані

Незалежності,  які зібрали більше ніж 100 тисяч прихильників євроінтеграції.

Перші сутички із міліцією.



30 листопада - перший силовий розгін мітингувальників.

Кривавою виявилася ніч на 30 листопада. Тоді начальник ГУМВС

України в Києві Валерій Коряк віддав безпосередній наказ про застосування

сили у розгоні Євромайдану.



1 грудня - півмільйонне Всеукраїнське народне віче на Майдані

Незалежності. Захоплення КМДА і Будинку профспілок.

Розпочався штурм біля будівлі Адміністрації Президента – група

молодих людей закидала працівників міліції бруківкою і фаєрами.



8 грудня - «Марш мільйонів»

На Майдані Незалежності зібралося близько мільйона громадян

України, яким була не байдужа доля їх держави.

Того ж дня в Києві було повалено пам’ятник Леніну. Так, по

всій Україні був започаткований «ленінопад».



9 грудня з настанням темряви внутрішні війська та 

спецпризначенці розпочали атаки на блокпости та барикади Євромайдану.

В ніч на 11 грудня силовики здійснили спробу штурму 

Євромайдану.



15 грудня - "День гідності". Євромайдан прийняв резолюцію, яка

забороняє Президентові підписувати угоду про вступ України в Митний

союз. В «День гідності» (15 грудня) протестувальники висунули вимогу

Президенту України Віктору Януковичу звільнити усіх політв'язнів.



22 грудня на Майдані Незалежності в Києві відбулося четверте за

рахунком народне віче. За різними даними, на Євромайдані було до 100

тисяч людей. Було ухвалено резолюцію про створення

загальнонаціональної організації Всеукраїнське об'єднання «Майдан»



Новий рік на Майдані Незалежності зустрічали сотні  тисяч українців.



16 січня - прийняття Верховною Радою "Диктаторських Законів".

У Верховній Раді України з порушеннями було прийнято 10 законів, 

направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян.



19-22 січня - криваві сутички між мітингувальниками і "Беркутом".

У Києві на народному вічі зібралось кілька десятків тисяч

мітингувальників, поступово мирна акція переросла в жорстке

протистояння з міліцією та внутрішніми військами. Було поранено близько

100 мітингувальників.



22 січня - перші жертви Революції Гідності.

Смерть Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.



22-27 січня - захоплення Державних Адміністрацій в областях України.



28 січня - Верховна Рада України скасувала "диктаторські закони

16 січня". У цей же день Микола Азаров та весь уряд пішов у відставку.

29 січня - Верховна Рада ухвалила законопроект щодо амністії 

учасників акцій протесту.



15 лютого учасники акцій протесту на Майдані Незалежності

розпочали процедуру звільнення Київської міської державної адміністрації.



19 лютого.   

Підпал Будинку профспілок.

Силовиками з вогнепальної

зброї було вбито більше 20 осіб.

Запеклі сутички в центрі Києва. 

Проведення антитерористичної операції 

на Майдані Незалежності.



18-20 лютого - пік Революції.

Смерть багатьох євромайданівців ("Небесна Сотня").



20 лютого. Головна площа.

Протестувальники у Києві перейшли у наступ, на дахах готелів

розташувались снайпери, що відкрили прицільний вогонь по

протестувальниках на ураження, число загиблих досягло 35 осіб, а

надвечір - 60 загиблих.



20 лютого - Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження 

застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян 

України».

22 лютого 2014 р. - Кінець режиму

Януковича: Верховна Рада України 328-ма

голосами народних депутатів підтримала

Постанову про усунення Віктора Януковича

з посади Президента України. Завершення

Революції Гідності - першого етапу у

боротьбі українського народу за

збереження своєї незалежності.

21 лютого - Лідери опозиції

підписали з В. Януковичем угоду, але

Євромайдан не визнав її і вирішив йти до 

кінця.

Ніч з 21 на 22 лютого - втеча

В. Януковича.



Події 21 листопада 2013 р. – 22 лютого 2014 р. стали етапом

прояву українцями неабиякої сили, мужності, гідності, віри та міцності

духу. Вони показали усьому світу, що вищою метою для українського

народу є збереження людських цінностей та основ демократії. Проте за

відстоювання цих ідей довелося заплатити дорогою ціною –

кров’ю «Небесної Сотні» – патріотів, які поклали своє життя на вівтар

для захисту рідної Батьківщини.


