
 

 

Боротьба українського народу за незалежність тривала багато століть. Національна 

пам'ять українців зберігає спомини про подвиги та жертовність наших пращурів на 

цьому важкому, политому українською кров'ю шляху, що лише наприкінці ХХ ст. 

призвів до проголошення незалежності України і створення власної самостійної 

держави. 

Від 2014 року уособленням захисників України стали Герої Небесної Сотні, вірні 

присязі військові з анексованого Кримського півострова, учасники Антитерористичної 

операції та Операції Об’єднаних Сил на Сході України. Українські воїни та 

добровольці зруйнували міф про непереможність російської армії. Звитяга 

українського вояцтва під час російсько-української війни дала країні нових героїв — 

чоловіків та жінок української армії і силових структур, що воюють на Сході. 

Указом Президента України Володимира Зеленського №621/2019 від 23 серпня 

2019 року 29 серпня встановлено День пам’яті захисників України, які загинули 

в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У цей 

день згадуємо подвиг Героїв України та вшановуємо пам'ять 

військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в 

боротьбі за незалежність України. 



 

День пам’яті Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з 

Указом Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні». 

 

У нашому рідному Житомирі встановили пам’ятник Героям Небесної Сотні, його 

виконано у вигляді об’ємного площинного триптиху та скульптури. Елементи 

триптиху із металевих листів (кортенової сталі – так званого «вічного» металу) 

розміром 2х8м. Скульптура Героя, що стоїть на бетонному постаменті попереду 

триптиха, виготовлена із листів напівпрозорого акрилу.  Площини та скульптура вночі 

підсвічується. Він увічнює пам'ять героїв, загиблих за волю і незалежність України під 

час Революції Гідності. Авторами проекту «Герої не вмирають» виступили Юлія 

Герез-Гладка та Петро Герез. 



 

Багато матерів залишилися без синів, дружини втратили чоловіків, а діти залишилися 

без батьківської турботи та любові. Протягом довгих 242-х днів наші бійці стійко й 

відважно захищали стратегічно важливий об'єкт. 

16 січня з ініціативи самих Кіборгів, в Україні відзначають День пам’яті 

«кіборгів», які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року до 22 січня 

2015 року. Прізвисько «кіборги» українським захисникам терміналів дали бойовики, 

які ніяк не могли повірити у стійкість та безстрашність наших воїнів, що люди можуть 

так довго й відчайдушно захищати об'єкт. 

 

29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 



В цей день також вшановують річницю Іловайської трагедії. Саме на ці серпневі дні 

2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським 

військам, українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.  

Як відомо, бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу – місто Іловайськ, тривали з 

середини серпня. В цілому за весь період боїв за Іловайськ, із 7 серпня по 30 вересня, 

за офіційними даними, загинули 366 українських військових, 429 було поранено, 128 

потрапили у полон і 158 зникли безвісти.  

 

 

 


