
Щиро вітаємо всіх із справжнім чоловічим святом,  

історія якого сягає початку минулого століття –  

Днем захисника Вітчизни! 

 

23 лютого – визначна дата для всіх чоловіків, хто колись мав честь носити погони і 

військову форму, а також – для всіх жінок, які з тривогою і гордістю чекали на повернення 

з лав Збройних сил своїх синів, братів, коханих. 

Ми виросли з цим святом, дорослішали й мужніли, беручи за приклад історію свого 

народу та його найкращих представників. 

Попри зміну часів і політичних систем, нині 23 лютого, як і десятиліття тому, 

асоціюється насамперед з мужністю та стійкістю людського характеру, силою духу та 

відданістю Батьківщині. 

В усі часи героїзм і мужність воїнів, потужність і слава зброї були невід'ємною 

складовою величі будь-якої держави. 

23 лютого - це день військової слави України, яку її жителі здобули собі на полях 

битв: починаючи від Великої Вітчизняної війни і закінчуючи війною в Афганістані. 

День захисника Вітчизни – це свято і ветеранів Великої Вітчизняної війни, і 

нинішніх військовослужбовців та працівників збройних сил України, яким випала доля 

вписати нові сторінки в літопис української армії. Адже служіння Батьківщині та 

готовність самовіддано її захищати вони зробили справою свого життя. 

В той же час, будь-яка війна - це трагедія, яка у жодному випадку не повинна 

повторитися.  

Сьогодні над нами чисте небо і мир на українській землі. В першу чергу в цьому 

заслуга тих поколінь, які боролися з фашизмом, і тих, хто з честю виконував свій 

громадянський обов'язок на території інших держав. 

Хай ваше життя освітлює слава перемог, сила і потужність української зброї, любов 

і відданість своїй Батьківщині! 

 

 



 
День захисника Вітчизни. Історія свята 

(Вікіпедія. http://uk.wikipedia.org/) 

 
 
У Радянському Союзі цього дня відзначався День Радянської Армії та Військово-

Морського Флоту. 
10 лютого 1995 року Державна Дума Росії ухвалила федеральний закон «Про дні 

воєнної слави Росії», в якому 23 лютого зазначено як День захисника Вітчизни з 
мотивацією, що «23 лютого 1918 року Червона Армія здобула перемогу на кайзерівськими 
військами Німеччини». 

Через чотири роки — 23 лютого 1999 року — Президент України видав Указ «Про 
День захисника Вітчизни», в якому зазначено: «Враховуючи численні звернення 
громадських організацій, ветеранів війни, та з метою сприяння патріотичному вихованню 
молоді постановляю установити в Україні свято — День захисника Вітчизни, яке 
відзначати щорічно 23 лютого». 

 
 

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ 
 
23 лютого традиційно, вже багато років, відзначається у нас як свято чоловіків - 

мужніх і хоробрих, надійних оборонців. Свято виникло ще за Радянських часів. 21 лютого 
1918 року Рада Народних Комісарів - новостворений уряд тодішньої Росії (до складу якої 
входило і більшість українських земель) - проголосила, власне, загальну мобілізацію 
робітників, селян, колишніх солдатів та матросів до лав щойно сформованої Червоної 
Армії. У цей час ще йшла Перша світова війна, і війська кайзерівської Німеччини 
наступали на Петроград - столицю держави. Загони Червоної Армії зупинили тоді 
інтервентів, не дали їм захопити місто. У пам'ять про перші перемоги молодої армії день 
23 лютого став відзначатися як день народження Радянських Збройних Сил. 

З часом з карти світу зникла держава СРСР, а значить, не стало і Радянської Армії. 
Кожна з незалежних держав, які утворилися, має свої Збройні Сили і відзначає день їх 
сформування. В Україні це 6 грудня - професійне свято українських військових. 

А 23 лютого так і залишилось всенародним святом захисників Батьківщини, і 
відзначається воно повсюди на теренах колишнього СРСР. Та це і не дивно: у кожній 
родині є чоловіки, які мужньо захищали державу в часи Вітчизняної війни, чесно 
виконували військовий обов'язок в Афганістані та інших "гарячих точках", куди посилала 
їх країна, несли і несуть військову службу, охороняючи землю, небо і моря Батьківщини. 
Тому 23 лютого - свято не тільки і не стільки військових, це свято всіх захисників - 
минулих років, теперішніх і майбутніх. Хай вистачає їм сил, здоров'я і терпіння, мужності і 
мудрості захищати тих, хто потребує їхньої допомоги. 

 


	(Вікіпедія. http://uk.wikipedia.org/)

