День Захисника України
- це свято усіх героїв
сьогодення,
які
хоробро
боронять кордони України та
усіх тих, хто поклав своє
життя на Сході країни в ім’я
суверенності та єдності нашої
держави.

Силу
нескорених
продемонстрували
українські
воїни,
які
відстоюють незалежність і
суверенітет України у війні
з російським агресором.

Головні події
Звільнено більше 60 населених пунктів, у тому числі: Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка,
Дружківка, Маріуполь, Торецьк, Авдіївка та інші.

Бої за Іловайськ (Іловайський котел), 19.08.2014 – 03.09.2014. Загинуло 459 українських воїнів.
Розпочато оборону Донецького аеропорту, яка тривала з травня 2014 року до січня 2015 року. За
весь період оборони полягло 200 українських воїнів (кіборгів), поранено 564 військових.

Катастрофа MH17. 17.07.2014, збито пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії “Малайзійські
авіалінії”, загинуло 283 пасажири і 15 членів екіпажу, з яких 193 - громадяни Нідерландів.
05.09.2014, після Іловайської трагедії, укладено перші Мінські угоди. Угоду про тимчасове

перемир’я підписано Тристоронньою контактною групою.
Втрати
З 14.04 по 31.12. 2014 в зоні АТО на Донбасі загинуло 1526 українських воїнів, 3507 поранено.

Головні події
Закінчено оборону Донецького аеропорту - 21.01.2015. Ця битва стала найдовшою за всю війну
на Донбасі. За весь період оборони полягло 200 кіборгів, поранено 564 військових.
Дебальцевський котел 18.01.2015 – 20.02.2015. Загинуло 179 українських воїнів.
Підписано мінські угоди, які увійшли в історію як «Мінськ - 2».
Бої за селище Широкине. У ході боїв від лютого 2015 року Широкине майже повністю
зруйновано. Бойовики відступили із селища.
03 червня 2015 року російсько-терористичні війська зробили спробу масштабного наступу на
Мар’їнку, яку українські воїни успішно відбили. До 17 червня було декілька спроб ворога оволодіти
містом. Під час цих атак ворожі сили понесли значних втрат.
Проведено 3 хвилі мобілізації і призову на строкову військову службу.
Фонд «Повернись живим» зібрав понад 50 мільйонів гривень на забезпечення військових.
Бойові дії не вщухали та переважно мали форму обстрілів позицій обох сторін на різних
ділянках лінії розмежування.
Втрати
З 01 січня по 31 грудня 2015 року в зоні АТО на Донбасі загинуло 980 українських воїнів, 4071
поранено.

Головні події

24.02.2016 ЗСУ повністю зайняли с. Широкине.
У лютому 2016 року біля м. Авдіївка відбулось кілька бойових зіткнень, які змінили розташування сил.
Під час однієї з атак бойовики пішли в контратаку і зайняли «промзону». Вже 28 березня 2016 року українські
воїни вибили бойовиків з «промзони» та взяли під вогневий контроль Ясинуватську розв’язку. За «промзону» бої
різної інтенсивності продовжуються дотепер.
Бої на Світлодарській дузі.
Район має стратегічне значення - на підконтрольній Україні території у Світлодарську розташована
Вуглегірська ТЕС, а в сусідньому селищі – Миронівська ТЕС. З іншого боку лінії зіткнення - Дебальцеве, по
прямій до якого трохи більше 10 км. Із зими 2015 року тут продовжуються загострення і обстріли.
З 18 грудня 2016 року Світлодарська дуга стала найгарячішою ділянкою фронту. Бойовики здійснили
спробу атаки позицій українських збройних сил. Вогняні нальоти ворога тривали від трьох до шести годин кожен.
Усього з 18 до 24 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 9 українських військових, 35
поранено.
У 2016 року на більшості ділянок лінії розмежування тривали позиційні бої та обстріли.
Втрати
У 2016 році в результаті бойових дій в зоні проведення АТО загинуло 481 українських воїнів, 1535 поранено.

Головні події
29 січня – початок боїв в Авдіївці. Бойовики обстріляли позиції сил АТО в авдіївській промзоні з артилерії, після чого кілька
штурмових груп бойовиків атакували два опорні пункти ЗСУ. Через обстріли російських бойовиків Авдіївка залишилась без
енергопостачання і тепла. Знеструмлено фільтрувальну станцію, зупинено коксохімічний завод. В ході важких боїв, українські війська
перейшли у контрнаступ, та захопили чимало нових позицій. З початку конфлікту в місті було пошкоджено 1301 житловий будинок, з них
111 – комунальної власності, 1190 – приватної власності. Обстріли біля міста тривають і досі.
28 травня бойовики з “градів” обстріляли Красногорівку. В результаті – розбита школа та лікарня, кілька снарядів впали у
житловому секторі і пошкодили будинки. Вісім місцевих мешканців отримали поранення та травми. Через пошкодження водоводу більша
частина міста залишилась без води.
21 листопада підрозділи 54-ї окремої механізованої бригади та батальйону “Айдар” без бойових дій зайняли села Гладосове і
Травневе на підступах до окупованої Горлівки.
Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ взяли під контроль східні околиці селища Верхньоторецьке
Ясинуватського району.
18 грудня бойовики обстріляли смт. Новолуганське на Світлодарській дузі з РСЗВ «Град» з району окупованої Горлівки. Поранення
отримали вісім цивільних осіб. Були пошкоджені 37 одноповерхових і двоповерхових будинків та 10 п’ятиповерхівок.
27 грудня на КПВВ “Майорськ” біля Горлівки відбувся обмін полоненими й утримуваними особами між Україною та ОРДЛО. З
полону бойовиків було звільнено 74 особи (зокрема 32 військовослужбовці).
Найгарячишими точками зіткнення у 2017 році залишались : Маріупольський напрямок, Піски, Авдіївка, Широкіне, Красногорівка,
смт. Станиця Луганська, Кримське, Докучаївськ.
Втрати
У 2017 році на Донбасі загинуло 306 бійців сил АТО, 1475 поранено.

Головні події:
30 квітня 2018 року на Сході України припинено Антитерористичну операція на Донбасі. На зміну їй в країні почалася
Операція об'єднаних сил (ООС).
У 2018 році Росія розпочала блокаду Азовського моря для українських суден та кораблів. Кораблі Прикордонної
служби ФСБ Росії протиправно затримували транзитні цивільні кораблі, які слідували до українських портів в
Азовському морі. 25 листопада 2018 року Росією була встановлена пряма морська блокада.
Від початку операції Об'єднаних сил 30 квітня 2018 року українська армія взяла під контроль три населені пункти:
Південне та Шуми на Донеччині, а також хутір Вільний у Луганській області,
Основні бої та обстріли ведуться: Піски, Водяне, шахта Бутівка, Талаківка, Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлопіль,
Красногорівка, Торецьк, Світлодарськ.
Втрати
У 2018 році в зоні АТО на Донбасі загинуло 224 українських військовослужбовців, 890 поранено.
У 2018 році від обстрілів бойовиків загинуло 32 мирних жителі, 25 отримали поранення. Пошкоджено і/або
зруйновано 211 будинків, 36 об’єктів цивільної інфраструктури і 12 автомобілів.

Головні події за півроку:
Не порушуючи Мінських домовленостей силами ООС повернуто під контроль
України три населених пункти - хутір Вільний, Південне, Шуми; перевірено на
наявність вибухонебезпечних предметів майже 4576,7 га; знищено 52655
вибухонебезпечних предметів; відновлено 1000 га територій, які вже
використовуються в господарських цілях; вилучено з незаконного обігу 374
одиниці зброї, близько 252 кг вибухівки, понад 300 тис. боєприпасів; на користь
держави вилучено матеріальні цінності, які використовувалися в незаконний
спосіб, вартістю близько 274 млн. грн.
Втрати

Від початку 2019 року в зоні проведення ООС на Донбасі загинуло
45 українських військовослужбовців, 144 поранено.

