
28 ЖОВТНЯ - ДЕНЬ 

ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД 

ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ 



28 ЖОВТНЯ УКРАЇНА СВЯТКУЄ ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ 

ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ. 

 
«Внесок українців у справу визволення народів 

Європи від нацизму та спільну перемогу у Другій 

світовій війні – беззаперечний, – наголошує 

Президент України Петро Порошенко. – Навіть не 

будучи незалежною державою, Україна де-факто 

виявилася важливим учасником Антигітлерівської 

коаліції і заслужено стала країною-співзасновницею 

ООН». 

 



 В ході Другої світової війни саме на території України відбулися ключові 

битви за визволення Європи від фашизму. Після Сталінградської битви 

(листопад 1942 року – лютий 1943 року) хід війни докорінно змінився. 

 

Перші населені пункти України на східному Донбасі були звільнені в грудні 

1942 року. Остаточне визволення українських земель почалося в ході 

Курської битви (5 липня – 23 серпня 1943 року). 23 серпня війська Степового 

фронту звільнили Харків. Протягом вересня-жовтня 1943 року тривала 

героїчна битва за Дніпро, уздовж якого німці намагалися створити 

неприступну лінію стратегічної оборони. Кульмінацією битви за Дніпро 

стало визволення Києва від фашистів. 

 

У ході визволення України силами чотирьох Українських фронтів, які 

налічували понад 2,3 млн. осіб, протягом січня 1943 року – жовтня 1944 року 

було проведено серію блискучих наступальних операцій. Найважливішими з 

них були: Воронезько-Харківська (13 січня – 3 березня 1943 року), Донбаська 

(13 серпня – 22 вересня 1943 року), Чернігівсько-Полтавська (26 серпня – 30 

вересня 1943 року), Корсунь-Шевченківська (24 грудня 1943 р. – 17 лютого 

1944 року) та Львівсько-Сандомирська (13 липня – 29 серпня 1944 року). 

Завершила визволення України Карпатська операція, що розпочалася 9 

вересня 1944 року. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород, 28 жовтня 

радянські війська вийшли на сучасний кордон нашої держави. 
 

 



В цей день традиційно вшановують пам’ять воїнів, які 

загинули в боях за визволення України, та населення, яке 

постраждало від дій фашистських окупантів. За 

підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території 

України загинуло близько трьох мільйонів радянських воїнів, 

понад два мільйони українців було вивезено для примусової 

праці до Німеччини під час окупації. На території республіки 

цілком чи частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч 

сіл, близько 10 мільйонів людей залишились без даху над 

головою, знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. 

 

В ході Другої світової війни бойовими нагородами було 

відзначено близько 2,5 млн. воїнів-українців. 

Сьогодні хочеться пригадати імена наших співвітчизників, 

які своєю мужністю і безкорисною любов’ю до Батьківщини, 

усіма силами, інколи ціною власного життя, наближали день 

звільнення України від фашистської окупації. 
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