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14 жовтня - значуща дата, яка щорічно переповнює гордістю та хвилюваннями серця 
мільйонів громадян нашої України.

Сьогодні українці святкують День захисника України – свято звитяги українського лицарства, 
а також день пам’яті та пошани всіх, хто впродовж століть боровся за державний суверенітет 
України.

14 жовтня українці відзначають чотири великі свята:

- День святої Покрови Пречистої Богородиці

- 74-а річниця створення Української повстанської армії (УПА) - 1942 р.

- День Українського козацтва

- День захисника України (від 14 жовтня 2014).

Свято 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 у суспільстві та на підтримку ініціативи 
української громадськості».

До цього дня Україна йшла довгим і тернистим шляхом. Нагальна потреба у такому 
загальнодержавному святі і саме цього дня особливо гостро постала після російської анексії 
Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей.

Безпрецедентні зразки мужності та відваги, явлені нашими солдатами на передовій новітньої 
російсько-української війни, сотні відданих життів за Батьківщину потребували гідного 
вшанування з боку суспільства й держави.
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