6 грудня - День Збройних Сил України.
6 грудня в Україні відзначається
загальне професійне свято всіх
українських військовослужбовців День Збройних Сил України.

6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла Закони "Про оборону
України" та "Про Збройні Сили України". Рівно через два роки - 6 грудня 1993
року – Верховна Рада України заснувала дату для проведення Дня Збройних Сил
України. Вона була приурочена до дня прийняття Закону "Про Збройні Сили
України". Тому саме вона увійшла в історію сучасної Української держави як
професійне свято української армії.
Збройні сили України – це військове формування, на яке відповідно до
Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності та недоторканності. Збройні сили України
забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону
повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального
моря України.
Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України є Президент
України. Безпосереднє керівництво Збройними силами України в мирний та
воєнний час здійснює Головнокомандувач Збройних Сил України.
За останні роки докорінно змінились не лише Збройні Сили України , а й
ставлення українців до власного війська.
Події 2014 року показали гостру необхідність проведення реформ і
укріплення обороноздатності нашої країни, і цей рік став переломним в історії
української армії.
Навесні 2014-го українські війська були приведені в повну бойову
готовність, в березні було оголошено мобілізацію, а на територіях Донецької та
Луганської областей почалася антитерористична операція. Українська армія
виявилася непідготовленою до агресивних військових дій з боку Росії. Але
українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини, захистити
власний народ від агресора. Саме вони – українські воїни, віддані до останнього
присязі, є обличчям нової української армії з її незнищенним духом мужності,
пам’яттю про героїчне минуле та орієнтацією на майбутнє.
Протягом 2015 року ЗСУ відновили свою боєздатність, набули досвіду, був
істотно збільшений парк військової техніки. Україна відмовилася від
позаблокового статусу і оголосила про свої наміри про вступ до НАТО.
Сьогодні у лавах української армії відбуваються позитивні зміни. Такі ж
зміни відбуваються і в психології українських воїнів.

Патріотизм, самовідданість, мужність, стійкість, сміливість, бажання
стояти до кінця за кожен клаптик рідної землі – риси, які характеризують
сучасне українське військо.
Українські
воїни
шаленими
темпами відроджують славні традиції
княжих дружин Русі, Запорізьких
козаків, воїнів повстанських армій, які
протягом
тисячоліть
нарощували
бойову славу України.
Саме тому український воїнзахисник є найбільшим предметом
гордості в українському суспільстві,
адже свою місію вони виконують з честю, а народ відповідає на це любов’ю та
пошаною.
Підготувала Руслана Ониськів
провідний бібліограф

