
Збережемо світлу пам'ять про героїв нашої землі 
(до 78- ї  річниці створення УПА та до Дня захисника України) 

 

   Нема   життя  без  України, бо  Україна –       це доля, яка випадає раз на віку, 

бо Україна – це мати, яку не   

вибирають,  як   і   долю, 
   бо Україна – це пісня, яка вічна  

на цій землі. 
 

14 жовтня – визначна дата, яка 

щорічно переповнює гордістю та 

хвилюваннями серця мільйонів 

громадян нашої України, адже українці в цей день відзначають чотири 

великі свята: 
– Покрови Пресвятої Богородиці (старовинне християнське свято, встановлене 

на честь явлення Пресвятої Богородиці у 910 році у Константинопольському 

Влахернському храмі (де зберігалася риза Пресвятої Діви Марії, її головний покров і 

частина поясу, перенесені з Палестини у V ст.). Під час облоги Константинополя 

ворогами 910 року святий подвижник Андрій Юродивий побачив у небі над містом Матір 

Божу із сонмом святих. Пресвята Богородиця з’явилася жителям міста та опустила 

додолу омофор (покривало у вигляді широкого шарфа, котре звичайно жінки носили 

навколо шиї), прийнявши їх під свій захист. Після цього війська противника відступили, а 

місто було врятовано) 

– створення Української Повстанської Армії (УПА) - 1942 р. ( згідно зі 

свідченнями істориків, саме на Волині, в урочищі Вовчак Турійського району Волині, 14 

жовтня 1942 року, на Покрову, зародилась Українська Повстанська Армія) 

– День Українського козацтва (День Українського козацтва. Це свято 

встановлено Указом Президента України від 07.08.1999 р. № 966, враховуючи історичне 

значення й заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий 

внесок у сучасний процес державотворення. 

Із давніх-давен Богородиця є покровителькою українського козацтва й усіх українських 

збройних формувань. Богородиця була заступницею козаків у походах, її зображення було 

вибите на хрестах, які вони носили. На Покрову козаки проводили загальновійськову Раду, 

де переобирали кошового отамана і старшину. Першу церкву на честь Покрови 

запорожці побудували у 1659 р. на Чортомлицькій Січі. За 

час існування Січей збудовано 13 церков Покрови Богородиці) 

– День захисника України (у Конституції України 

вказано, що    Українська держава        спирається «на 

багатовікову історію українського державотворення».  

Саме з огляду на традиції та глибокий історичний зміст 

цього дня, Президент України встановив 14 жовтня свято – 

День захисника України)   

    День захисника України офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року  Указом 

Президента «…З метою вшанування мужності та героїзму захисників 

незалежності і територіальної цілісності    України, військових традицій і 

звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в 

суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості». 

https://www.volynnews.com/news/society/den-zakhysnyka-ukrayiny-vidznachatymetsia-14-zhovtnia/


У лютому 2014 р. в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних 

знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, 

Керченську поромну переправу  та  інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії 

українських військ. 16 березня 2014 р. на території Криму і 

Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу 

«референдум» про статус півострова, за результатами 

якого Росія включила Крим до свого складу.  

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію 

Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу 

запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це 

«відновленням історичної справедливості».  

Російська  анексії Криму дала  початок  воєнним  діям  на території Донецької та 

Луганської областей. Після окупації Криму росіяни почали реалізовувати активну 

фазу «російської весни»  на Сході України. Сепаратистські мітинги з російськими 

прапорами та георгіївськими стрічками відбувалися в багатьох містах Донецької, 

Луганської областей та Півдня України. 

Спочатку вони почали захоплювати органи місцевої влади донбаських міст, а 

згодом перейшли і до прямих військових дій.  

У відповідь на вторгнення диверсійних загонів 14 квітня 2014 р. Указом  в.о. 

Президента України Олександра Турчинова було введено в дію рішення Ради 

національної безпеки та оборони України (РНБОУ) про 

проведення антитерористичної операції (АТО). Протидія 

збройній агресії Росії у форматі АТО тривала до 2018 

року, коли її було змінено на операцію Об’єднаних сил. 

Військові дії тривають і досі… 

Тому День захисника України  – це  свято звитяги 

українського лицарства, а також день пам’яті та пошани 

всіх, хто впродовж століть боровся за державний суверенітет України. 

Довголітня боротьба учасників українського визвольного руху за створення 

Української самостійної соборної держави тривала близько двох десятиліть. 

«Здобудеш Українську державу, або загинеш у боротьбі за неї» – під таким 

гаслом кращі сини й дочки боролися доступними їм засобами за самостійну і 

соборну українську державу. 

14 жовтня 1942 року є офіційною датою створення Української 

Повстанської Армії. 
На жаль, історія визвольної боротьби УПА багато літ 

замовчувалась і всупереч історичним фактам висвітлювалась 

не об’єктивно. УПА – не бандити, не вороги народу, як це 

висвітлювала більшовицька пропаганда, це повстанці, які не 

зазіхали на чуже, а обороняли своє. 

5 березня 1950 року загинув Головний командир УПА – 

Роман Шухевич, а через чотири роки його наступник Василь Кук був 

заарештований радянською держбезпекою. Станом на 1954 рік переважна 

більшість провідників та рядових вояків загинули або були ув’язнені. Здавалося, 

що боротьба українського визвольного руху із комуністичним режимом 

завершилась. Та все-таки поодинокі групи українських націоналістів та 

підпільники-одинаки продовжували боротись ще й після 1954 року. 

 

 



І ось настав час справедливості. Воскресла велика європейська держава – 

Україна, де вперше є можливість відзначати ювілеї УПА і на основі колишніх 

секретних документів, літератури, спогадів учасників визвольної боротьби 

відтворити діяльність УПА. 

З 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ 

столітті. 

Слова «Слава Україні! – Героям слава!» перестали бути просто вітанням, це 

вже віддання шани найкращим синам, котрі у найважливіший момент нашої 

держави пожертвували собою заради своєї Батьківщини, а також є засвідченням 

справжнього патріотичного подвигу. 

Слава Україні! Слава нації! Україна – понад усе! 
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