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Євромайдан, Революція Гідності, барикади на столичному Хрещатику, 
палаючі шини, кров поранених і вбитих на Майдані – усі ці події змінили 
нас, ми виросли в своїй національній самосвідомості. Ми відчули свободу 
і хочемо знати правду. Зокрема, правду про те, чому до сьогодні більшість 
злочинів, пов’язаних зі згаданими подіями, доcі не розкриті, а злочинці пере-
бувають на волі. Чому так сталося і хто в цьому винен? Саме на ці питання і 
пробує дати відповідь автор книги «Як вмирає правда про Майдан…»  Олек-
сій Баганець, професійний юрист, який після Революції Гідності, будучи за-
ступником Генерального прокурора України, організовував та координував 
роботу перших слідчих груп із розслідування цих справ, до свого звільнення 
з ГПУ. Це статті, написані ним на цю тему протягом кількох останніх років.

Головною з причин неефективності розслідування справ Майдану, то-
го, що реальні злочинці, які розстрілювали протестувальників, гуляють на 
волі, автор називає непрофесійність і кадрові прорахунки попереднього й 
нинішнього керівництва Генпрокуратури, а ще спротив вищого керівництва 
МВС та загалом незацікавленість нинішньої української влади в швидкому 
розкритті цих злочинів.

Книга цікава своїми подробицями, роздумами та висновками автора. 
Тож видання буде цікавим як для звичайних громадян, так і для представ-
ників професійної юридичної спільноти та студентів і науковців.
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