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Російсько-українська війна: timeline
Слава Україні! Героям слава...

ВОЛОДИМИР ПОЛОВСЬКИЙ 15 КВІТНЯ 2020, 23:51

ВОЛОДИМИР ПОЛОВСЬКИЙ 15 КВІТНЯ 2020, 23:58

20 лютого 2014 року, Київ
Британське видання Daily Beast опублікувало фотографії
снайперів, які розстрілювали майданівців 
https://antikor.com.ua/articles/59859-
na_majdani_striljali_rosijsjki_snajperi_foto

АNNA BALABINA 16 КВІТНЯ 2020, 16:48

23 лютого 2014 року, Крим
Початок проросійських та проукраїнських мітингів (в
останніх брала участь велика кількість кримських татар на
чолі з лідером Меджлісу Рефатом Чубаровим)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%
96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%
BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8
6%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%
B8%D0%BC%D1%83_2014

АNNA BALABINA 16 КВІТНЯ 2020, 16:47

26 лютого 2014 року,західні області РФ

Володимир Путін ініціює раптову перевірку та
широкомасштабні військові навчання у західних областях
Росії, безпосередньо прилеглих, зокрема, і до кордону з
Україною. У цих навчаннях вже у перших числах березня було
залучено приблизно 150 тис. військовослужбовців, понад 90
літаків, 120 гелікоптерів, до 880 танків, 1200 одиниць іншої
техніки, до 80 кораблів та суден та 38 тисяч особового складу
сухопутних військ, морської піхоти та повітряно-десантних
військ.

ВОЛОДИМИР ПОЛОВСЬКИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 00:07

27 лютого 2014 року, Сімферополь
О 4.30 ранку будівлі Верховного Ради і Ради міністрів Криму
захопили невідомі озброєні люди, пізніше прозвані
«зеленими чоловічками». Це були російські військові.
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Невідомі захопили ВР Криму - свідки
за авторством 5 канал

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 15 ТРАВНЯ 2020, 15:44

1 березня 2014 року
01.03.2014 було підтримано(Радою РФ) рішення Володимира
Путіна про дозвіл  на застосування Збройних сил Російської
Федерації на території України.  Це було початком російської
збройної агресії щодо України.  

АNNA BALABINA 16 КВІТНЯ 2020, 14:08

2 березня 2014 року, с.Перевальне
https://youtu.be/zx4Cg18dJA8https://youtu.be/zx4Cg18dJA8Ро
сійські військовослужбовці без розпізнавальних знаків у
кількості понад 50 осіб заблокували українську військову
частину 36-ї бригади берегової оборони. Вони розмістились
по периметру території частини та заблокували КПП,
вимагаючи від українців скласти зброю.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%
96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%
BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8
6%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%
B8%D0%BC%D1%83_(2014)

Бригада берегової оборони. Перевальне (2.03.2014р.)
за авторством Військове телебачення України

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 16:40

Мітинг у Донецьку під гаслами "За єдину Україну", "Донбас
- це Україна" - 5 березня 2014 року
Тоді у центрі Донецька на площі Леніна 10 тисяч людей
вийшли на мітинг проти війни і на підтримку територіальної
цілісності України.
https://ukr.lb.ua/society/2014/03/05/258357_donetske_mitin
g_zashchitu_edinstva.html
.
.
.
Косович Віка

АНОНІМНИЙ 21 КВІТНЯ 2020, 12:47

16 березня 2014 рік – референдум про
входження Криму до Російської
федерації
Крим і Севастополь були анексовані, Росія знехтувала
Будапештським меморандумом 1994 і Договором про дружбу
між Росією та Україною, котрі гарантували невтручання у
внутрішні справи, визнання і непорушність кордонів.
(Гудима Евеліна)

https://youtu.be/P_wXI4YUm5A
https://padlet.com/annabalabina23011995
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https://youtu.be/zx4Cg18dJA8
https://ukr.lb.ua/society/2014/03/05/258357_donetske_miting_zashchitu_edinstva.html
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DIMASIRKO4 16 КВІТНЯ 2020, 17:54

07.04.2014
Олександр Турчинов стає В.О. Президента України.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%
87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0
%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D
0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D
0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 16:25

07.04.14 - керовані російськими спецслужбами
колаборанти проголосили створення "Донецької народної
республіки" та "Харківської народної республіки"
Цього дня у Донецьку захопили приміщення ОДА. Прапор
України зрізали з флагштока ножем. Сепаратисти заявили
про намір сформувати «народну обласну раду».
Водночас у Луганську натовп штурмом взяв обласне СБУ,
вибивши у приміщенні двері та вікна. За повідомленням МВС,
сепаратисти захопили у будинку СБУ зброю.
Крім того, 6 квітня у Харкові захопили ОДА - міліція, як
повідомляли ЗМІ тоді, не втручалася у дії сепаратистів.
https://www.pravda.com.ua/news/2014/04/7/7021673/index.a
mp
.
.
.
Косович Віка
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АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 09:51

09.04.14 Протистояння у Маріуполі

Епізод Війни на сході України, в який місто Маріуполь
Донецької області протягом місяця перебувало під
контролем бойовиків самопроголошеної Донецької народної
республіки.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%
82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B
D%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%
83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96?wprov=sfti1
Полівода Володимир 7-Б

ХРИСТИНА ЗАВОДНЮК 21 КВІТНЯ 2020, 13:37

9.04.2014-10.04.2014
СВІТОВИЙ ОСУД
Світова спільнота не визнає окупації Криму. Вимагає в Росії
поважати теротиторіальну цілісність України та забрати своїх
"зелених чоловічків".

ПАРЄ розширила санкції проти
російської делегації
Крім позбавлення права голосу,
російську делегацію в
Парламентській ассамблеї Ради
Європи позбавили права працювати
в керівних структурах асамблеї і брати участь у спостереженні за
виборами. Рішення про розширення санкцій проти делегації РФ
ПАРЄ ухвалила в четвер.

ПАРЄ РОЗШИРИЛА САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 01:22

12.04.2014 
Захоплення українських міст — Слов'янська, Краматорська і
Дружківки.
Бойові дії війни на Донбасі почалися із захоплення 12 квітня
2014 року російськими загонами, керованими офіцерами
спецслужб РФ, українських міст — Слов'янська, Краматорська
і Дружківки, де захопленою у відділках МВС зброєю російські
диверсанти озброїли місцевих колаборантів і прийняли до
своїх лав.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%
D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%
8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
Чайковський Саша 7-Б

JULIA PRUDNIKOVA 16 КВІТНЯ 2020, 14:18

14. 04. 2014 року - Початок
Антитерористичної операції на Донбасі
14 квітня 2014 року указом виконуючого обов'язки
Президента України Олександра Турчинова було введено у
дію рішення Ради національної безпеки та оборони України
(РНБОУ) про проведення антитерористичної операції (АТО).
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/478313203/1b406aec1ad11194acda6981e2021dcf/350px_____________________.png
https://padlet.com/prudn2003


Цей день в історії : 14 квітня 2014
: Початок Антитерористичної
операції на Донбасі
14 квітня 2014 року указом
виконуючого обов'язки Президента
України Олександра Турчинова було
введено у дію рішення Ради національної безпеки та оборони
України (РНБОУ) про проведення антитерористичної операції
(АТО). Це стало відповіддю на масове проникнення в східні
області країни озброєних російських терористичних угруповань і
захопленнями ними органів місцевої влади.

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

АНОНІМНИЙ 21 КВІТНЯ 2020, 12:40

17 квітня 2014 – Женевська зустріч
Україна—ЄС—США—Росія
На зустрічі після багатогодинних дискусій було досягнуто
домовленостей про звільнення захоплених споруд в Україні
та амністії протестувальників. США, Європейський Союз і
Росія зобов'язалися підтримати Спеціальну моніторингову
місію ОБСЄ, яка відіграватиме провідну роль у сприянні
українській владі та місцевим громадам в негайній реалізації
заходів, спрямованих на деескалацію ситуації. Країни Заходу
призупиняють запровадження додаткових економічних
санкцій проти Росії, ввести які вони готувалися в разі
провалу женевських переговорів.(Гудима Евеліна)

ХРИСТИНА ЗАВОДНЮК 21 КВІТНЯ 2020, 13:42

2.05.2014
ТРАГЕДІЯ В ОДЕСІ
Масові сутички між проукраїнсько налаштованими
громадянами й проросійськими активістами. Підпал Будинку
профспілок та загибель близько 40 людей.
У Службі безпеки України заявляють, що зіткнення в Одесі,
що призвели до загибелі великої кількості людей,
відбувалися за участю незаконних військових формувань
Придністров'я і координувалися диверсійними групами з
Росії.

"Події за участю незаконних військових формувань з
території невизнаного Придністров'я координувалися
диверсійними групами з Російської Федерації", - повідомила
представник прес-центру СБУ Катерина Косарєва в суботу на
брифінгу в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, провокації профінансовані
високопоставленими чиновниками, які зараз ховаються і
перебувають в розшуку - Сергієм Арбузовим і Олександром
Клименком, передає Українська правда.

"За задумом організаторів, провокації в Одесі були
спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні і повинні були
стати початком масштабної операції з дестабілізації ситуації
в усіх південних регіонах України", - наголошується в заяві
СБУ.

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 13:03

Бої за Карачун 17.04-5.07.2014
Через стратегічну важливість гори, її панівну висоту над
містом та розташування на ній телевежі 2014 року в ході
війни на сході України вона стала об'єктом затяжного
протистояння між силами невизнаної Донецької народної
республіки та українською армією.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D
0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%
D0%B0)
https://www.youtube.com/watch?
v=6Ln9pTID5Ro&feature=share
https://www.youtube.com/watch?
v=kQ_qWPiTx7o&feature=share
Яра Роксолана 7-А

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 09:12
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11.05.2014 Проведення референдуму
щодо незалежності ДНР та ЛНР
2 референдуми були проведені сеператистами, а 3, як жарт,
провели наближені до Коломойського люди(передбачав
приєднання до Дніпропетровської області). Жоден з них не
був віизнаний ні Україною, ні США, ні Євросоюзом, оскільки
були проведені всупереч Конституції України, без
дотримання норм і правил. Організатори не мали ніякого
права проводити референдум.
Довірак Д. 7-В

Референдуми на Донеччині та
Луганщині 2014
Будь ласка, ознайомтеся з
відповідним Нейтральність цієї статті
під сумнівом. обговоренням та за
можливості виправте недоліки.
(серпень 2015) Референдуми на Донеччині та Луганщині 2014 -
три референдуми, що були проведені терористичними
угрупованнями ЛНР та ДНР 11 травня 2014 року під час початку
окупації в деяких населених пунктах Донецької і Луганської
областей.

WIKIPEDIA

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 13:06

Засідка під Жовтневим

13 травня близько 30-ти проросійських бойовиків влаштували
засідку на околиці села Жовтневе Слов'янського району та
вчинили напад на колону українських десантників. В
результаті годинного збройного протистояння загинули 7
бійців 95-ї аеромобільної бригади Збройних сил України, 9
десантників отримали поранення різного ступеня тяжкості
та контузії. Після огляду території на місці засідки виявлено
заздалегідь обладнані позиції, контейнери від російських
гранатометів РПГ-18 «Муха», РПГ-26 «Аглень» та гільзи від
снайперських гвинтівок.

КОРОЛИК Р.

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 11:57

Бої за Савур-Могилу
16.05.14- 26.06.14
Бій за важливу стратегічну точку. З вершини кургану
проглядається територія 30-40 кілометрів, що дає змогу
контролювати повністю весь кордон. 
https://www.radiosvoboda.org/a/27886666.html
Балагура П.

trim.03A672CA-FFA6-47F8-8CB1-0AE2EE7A7EB2.MOV
0:54 відео

PADLET DRIVE

JULIA PRUDNIKOVA 16 КВІТНЯ 2020, 14:52

22. 05. 2014 - Бій під Волновахою
Біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на
блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16
українських військовиків загинуло, 32 травмовано.

Бій під Волновахою
Бій під Волнова́хою - напад
проросійських сепаратистів на
підрозділ Збройних сил України
неподалік міста Волноваха Донецької
області, що стався приблизно о 4:30
ранку 22 травня 2014 року. У результаті нападу загинули 17
військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади. Втрати
у бою під Волновахою сил стали найбільшими від початку АТО та
найбільшими за історію української армії до того часу.

WIKIPEDIA

JULIA PRUDNIKOVA 16 КВІТНЯ 2020, 14:59

22. 05 .2014 - Бій під Рубіжним
Біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими
бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала
втрат і відступила. 3 українських військовиків загинуло, 7
поранено.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0
%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%96%D0
%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BC_22_%D1%82%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2014

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96_2014
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-18_%C2%AB%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%C2%BB
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-26_%C2%AB%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB
https://www.radiosvoboda.org/a/27886666.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/492058931/be729f19fcb2869b418c5efa7b3ac736/trim_03A672CA_FFA6_47F8_8CB1_0AE2EE7A7EB2.mov
https://padlet.com/prudn2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%8E
https://padlet.com/prudn2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BC_22_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2014


Бойовики обстріляли учасників
АТО в Луганській області: є
жертви
Терористи розстріляли військових з-
за спин місцевих жителів Поблизу
міста Рубіжне Луганської області
бойовики обстріляли колону військової техніки, яка здійснювала
передислокацію і активних дій не очікувала. Як повідомляє прес-
служба Міністерства оборони України, в результаті нападу
бойовиків, один військовослужбовець загинув, ще двоє
отримали поранення.

SEGODNYA

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 01:20

Бої за Донецький аеропорт
26.05.14-21.01.15, Донецьк
Бої за Донецький аеропорт – одні з найзапекліших у війні на
сході України. Звитяжна оборона летовища, яка тривала 242
дні, стала символом незламності та бойового духу нашого
війська, а захисники терміналів отримали почесне ймення
«кіборги».
Детальніша інформація за посиланням
https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-ato/2708373-pat-rokiv-
tomu-stavsa-persij-bij-za-doneckij-aeroport.html
Сеник А. 7-А

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 17:19

1 червня 2014 - штурм прикордонної
застави
1 червня 2014 року проросійські бойовики почали
кількаденний штурм прикордонної застави у Луганську, який
закінчився 4 червня виходом українського гарнізону із
прикордонної застави.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0
%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D
0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D
1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D
0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%
D0%B8
Гринчишин 7-Б

РОМАН КУЛИК 16 КВІТНЯ 2020, 13:13

2 червня 2014 року, Луганськ
Вибух біля Луганської ОДА, внаслідок чого загинуло 8
людей. За офіційною версією ГПУ бойовики стріляли з ПЗРК
в український літак що пролітав над містом, але снаряд
навівся на кондиціонер в ОДА. За версією ОБСЄ —
український літак міг завдати авіаудару некерованими
ракетами по ОДА.
https://uk.wikipedia.org/wiki/
Авіаудар_по_будівлі_Луганської_ОДА

JULIA PRUDNIKOVA 16 КВІТНЯ 2020, 15:06

03. 06. 2014 - Наступ сил АТО та
звільнення від російської окупації
Лимана
3 червня українські сили здійснили наступ. Повідомлялося,
що в ході антитерористичної операції була повністю очищена
від терористів північ Донецької області — знищено опорні
пункти і військові табори бойовиків, захоплений їх
укріплений район у населеному пункті Семенівка під
Слов'янськом, встановлено контроль над містом Лиман.

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 14:19

Бій за Маринівку 05.06.2014
5 червня групою озброєних російських бойовиків перетнутий
кордон та вчинений напад на прикордонний пункт пропуску

Маринівка з боку Російської Федерації[1], в результаті чого
було поранено 5 прикордонників України.(Ільків Софія)

Триває нерівний бій біля села Маринівка на Донеччині
за авторством ТСН

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 21 КВІТНЯ 2020, 13:00

https://www.segodnya.ua/ua/regions/donetsk/boeviki-obstrelyali-uchastnikov-ato-v-luganskoy-oblasti-est-zhertvy-522275.html
https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-ato/2708373-pat-rokiv-tomu-stavsa-persij-bij-za-doneckij-aeroport.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://padlet.com/kkulykk
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9E%D0%94%D0%90
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/530821372/893e8233a562f6454666dcfb9f80ff68/_________________________.jpg
https://padlet.com/prudn2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2014#cite_note-1
https://www.youtube.com/watch?v=DGrsSXlh_FE


12 червня➡ 13 червня 2014 року - обстріл
українського блокпосту під Добропіллям
12 червня почалися постачання важкої бронетехніки з РФ: до
Сніжного прибула колона танків, а через Луганськ пройшла
колона систем залпового вогню «Град», які наступного дня
вперше застосували у війні на Донбасі — 13 червня російські
бойовики обстріляли український блокпост під Добропіллям.
(Гудима Евеліна)

АNNA BALABINA 16 КВІТНЯ 2020, 14:20

13 червня 2014, звільнення Маріуполя
https://youtu.be/wD-5brB2JTUhttps://youtu.be/wD-
5brB2JTUБійці Національної гвардії та СБУ, що задіяні в АТО,
у п'ятницю зранку успішно звільнили центр Маріуполя від
сепаратистів. Розгромлений штаб угруповання «ДНР», яке в
Україні офіційно визнане терористичною організацією. Бій
тривав декілька годин, загинули 4 військовослужбовці , один
знаходиться у важкому стані. Сапери розміновували декілька
будівель у центрі міста. Втрати бойовиків так званої «ДНР»
складають декілька десятків осіб. Спецпризначенці та вояки
Національної гвардії переслідують бойовиків у приватному
секторі та на околицях Маріуполя.

Звільнення Маріуполя від бойовиків угруповання «ДНР»
за авторством Радіо Свобода Україна

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 01:48

14.06.14 Катастрофа Іл-76 у Луганську
У ніч на 14 червня 2014 року проросійські сепаратисти збили
транспортник Іл-76МД української армії, який заходив на

посадку в Луганський аеропорт. Загинуло 49 десантників і
пілотів.
https://www.bbc.com/ukrainian/amp/features-44474328
Лабант У.

JULIA PRUDNIKOVA 16 КВІТНЯ 2020, 15:23

17. 06. 2014 - Бій під Металістом
17 червня в районі селища Металіст (Слов'яносербський
район), в 10 кілометрах від Луганська, проросійськими
бойовиками із засідки перехресним вогнем із
великокаліберної зброї було атаковано колону військових
Збройних сил України, що рухалась до блок-поста на околиці
населеного пункту.

https://www.youtube.com/watch?v=G56fQ-ZAOsM

Бої між українськими військовими і терористами
тривають під Луганськом
за авторством ТСН

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 20 КВІТНЯ 2020, 19:05

3.06-19.06.2014 Бої за Красний Лиман
Серія боїв у 2014 році за контроль над містом Красний Лиман
Донецької області під час війни на сході України.
https://www.youtube.com/watch?v=XpwrAuZpnPY
Тимків Наталя

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/478144722/2b20d7ec33670464b35de7c11742825b/IMG_20200421_125138_659.jpg
https://padlet.com/annabalabina23011995
https://youtu.be/wD-5brB2JTUhttps://youtu.be/wD-5brB2JTU%D0%91%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
https://youtu.be/wD-5brB2JTU
https://www.bbc.com/ukrainian/amp/features-44474328
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/475789186/af438ccd832e7a955bdba890ac9a1b10/_102008727_il76.jpg
https://padlet.com/prudn2003
https://www.youtube.com/watch?v=G56fQ-ZAOsM
https://www.youtube.com/watch?v=Z0I856Jm8co
https://www.youtube.com/watch?v=XpwrAuZpnPY


ROKSOLANA MELINYSHYN 16 КВІТНЯ 2020, 17:41

Одностороннє припинення вогню (20-30
червня 2014 року)
"Українська армія припиняє вогонь! Але це не означає, що ми
не дамо відсіч у разі агресії відносно наших військових, ми
будемо робити все для захисту території нашої держави", -
наводить слова Порошенка президентський сайт.
Під час одностороннього перемир'я відбувся обмін 10
заручників
 В представленому плані «припинення вогню» було 15
обов'язкових пунктів щодо його виконання

Порошенко оголосив припинення
вогню на Донбасі
Президент України Петро Порошенко
оголосив, що силовики на тиждень
припиняють антитерористичну
операцію на південному сході країни,
щоб сепаратисти могли скласти зброю. Про це повідомляється
на офіційному сайті українського президента. Петро Порошенко
зробив цю заяву під час його першої робочої поїздки на Донбас
після сходження на пост президента.

BBC NEWS УКРАЇНА

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 14:55

01.07.2014 Авіаційні та артилерійські
удари українських військових.
В перші години 1 липня 2014 року українськими військовими
було завдано авіаційних та артилерійських ударів по позиціях
терористів у Слов'янську, Краматорську, Луганську та іншим
точках, загалом були атаковані 120 розвіданих раніше,
скупченнях терористів.

Кордяк Ростислав

КОРДЯК РОСТИСЛАВ 16 КВІТНЯ 2020, 15:19

02.07.2014 Початок битви за Луганськ
Вранці 2 липня сили АТО увійшли в Луганськ, почалась битва
за місто. Багато сепаратистів здалися українським
військовим. Бойовикам ЛНР з Росії було поставлено 20 танків

і 122 одиниці бронетехніки, також було відомо про передачу
10 установок БМ-21 «Град».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%
96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%
B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0
%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0
%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014)

BOHDAN HRV 16 КВІТНЯ 2020, 20:18

05.07.14 Визволення Слов'янська та
Краматорська
5 липня 2014 року українські військові звільнили від
проросійських бойовиків українські міста Слов'янськ і
Краматорська. Вони були стратегічно важливими для
України, адже розташування міст дозволяє контролювати всі
дороги в радіусі кількох кілометрів.

День звільнення Слов'янська і
Краматорська: те, що важливо
знати
5 липня 2014 року українські
військові звільнили від проросійських
бойовиків українські міста Слов'янськ
і Краматорськ. Вони були стратегічно важливими для України,
адже розташування міст дозволяє контролювати всі дороги в
радіусі кількох кілометрів. Все, що потрібно знати про цю
важливу для країни річницю, зібрали журналісти 24 каналу.

KONKURENT

АНОНІМНИЙ 20 КВІТНЯ 2020, 18:41

11.07.14 Атака поблизу Зеленопілля
Атака відбулася у ніч з 10 на 11 липня.Російська реактивна
артилерія зі своєї сторони завдала потужного удару по
позиціях українських військ.
Детальніша інформація:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0
%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%97%D
0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D
0%BB%D0%BB%D1%8F
Тимків Наталія 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/537676263/1606e37e39c4b21ea51e708631f00194/hqdefault.jpg
https://padlet.com/melankaroksolanka
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140620_ukraine_poroshenko_truce_it
https://padlet.com/dancingbanch
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014)
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/530961779/9e61132926cb19716b6596c3deb663e1/630_360_1450888519_5939_luganskiy_aeroport.jpg
https://padlet.com/bgriciv
https://konkurent.ua/publication/43109/den-zvilnennya-slovyanska-i-kramatorska-te-scho-vazhlivo-znati/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F


КОРДЯК РОСТИСЛАВ 16 КВІТНЯ 2020, 15:24

16.07.2014 Був збитий український
штурмовик
16 липня російським винищувачем МіГ-29 був збитий
український штурмовик.

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 13:12

Катастрофа Боїнга «777» 17.07.2014
Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував
рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський
Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної
агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298
людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території
якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як
технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян
яких було найбільше серед загиблих.
Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки
Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою
зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із
підконтрольної на той час російським гібридним силам
території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування
міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку:
пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак
рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі
складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на
окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а
після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.
У світі вже не раз закликали Росію визнати свою
відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує
всі результати розслідування.
Детальніша інформація: https://tsn.ua/special-projects/mh17/
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/
30059675.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-28357880
Римарук А., 7-А

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 14:51

Бої за Дебальцеве (в тому числі й "Дебальцівський
плацдарм")- 28.07.14-18.02.15 - Важливість цих боїв полягала в
тому, що в м.Дебальцеве знаходиться важливий залізничним
вузол, це місто також лежить на перехресті двох автошляхів
міжнародного значення: М03 має напрям Харків  — Бахмут —
кордон РФ до Ростова-на-Дону, і М04, що поєднує Луганськ з
Донецьком.
28 липня українська армія відновила контроль над містом,
серед поранених 500, загиблих 179.
https://www.google.com/url?
sa=t&source=web&rct=j&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/
%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2597_%25D0%25B7%25D0%
25B0_%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B0%2
5D0%25BB%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B
2%25D0%25B5_(2015)&ved=2ahUKEwiQu47a7-
zoAhVSr4sKHevXCFoQFjAUegQIBRAB&usg=AOvVaw0dM6uYL14
MnrTQulotC_pJ&cshid=1587037855370
.
.
.
Косович Віка 7-В

Хроніка боїв за Дебальцеве -
YouTube

PADLET DRIVE

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 17:29

Бої за Георгіївку та Лутугине(20.07-01.09)
20 липня українська армія і бійці добровольчого батальйону
Айдар зайшли з танками в район селища Георгіївка за 3 км від
в'їзду до Луганська.
27 липня українські сили встановили контроль над
Георгіївкою та Лутугиним. Протягом доби підрозділи
батальйону «Айдар» брали участь у трьох різних операціях. В
кожній із груп є втрати, того дня батальйон втратив
загиблими 12 бійців включно з командиром роти
підполковником Сергієм Ковригою.
24 серпня з самого ранку почався потужний півторагодинний
артилерійський обстріл селища. Українські бійці мали

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/537676263/45dceca9b9afff8f743d87e2c4cb3a4f/13669075_1192964274059115_2436523861283129326_n_67074.jpg
https://padlet.com/dancingbanch
https://tsn.ua/special-projects/mh17/
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/30059675.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-28357880
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/530495638/909d539784916ca3cd3cb39efa98b4cf/87F30C9B_2696_4046_B899_309469565702.jpeg
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2597_%25D0%25B7%25D0%25B0_%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5_(2015)&ved=2ahUKEwiQu47a7-zoAhVSr4sKHevXCFoQFjAUegQIBRAB&usg=AOvVaw0dM6uYL14MnrTQulotC_pJ&cshid=1587037855370
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/366251690/76e13881013be926943f63153247bdbf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


залишити спостережні пункти і сховатися в укриттях. За
словами спостерігачів, що залишилися, під час
артилерійського обстрілу Новосвітлівки, полями в обхід
селища пройшов довжелезний російський конвой. Таким
чином, задачу з перекриття шляху поставок було не виконано

Бої за Георгіївку та Лутугине
Бої за Георгіївку та Лутугине - серія
битв за селище Георгіївка та місто
Лутугине під Луганськом у 2014 році
під час війни на сході України. Два
населені пункти утворюють єдину
агломерацію і знаходяться на 5 км південніше Луганська, і на 7
км західніше Луганського аеропорту.

WIKIPEDIA

JULIA PRUDNIKOVA 16 КВІТНЯ 2020, 15:11

30. 07. 2014 - Звільнення Авдіївки від
сепаратистів
30 липня українські бійці: 5-й батальйон ДУК "Правий сектор"
та 93 бригада ЗСУ звільнили від сепаратистів Авдіївку, що в
кількох кілометрах від Донецька.
https://24tv.ua/zvilnennya_avdiyivki__yak_ukrayinski_biytsi_
proganyali_z_mista_voroga_n710444

Звільнення Авдіївки від сепаратистів, 29-30.07.2014
за авторством Olena Bilozerska

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 12:06

Бої за Іловайськ 06.08.14
бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької
області у ході війни на сході України у серпні 2014 року. 18
серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, що
значною частиною складалися з добровольчих батальйонів,
увійшли в Іловайськ.
https://www.radiosvoboda.org/a/ilovajsk-
spohady/30136220.html 
Василюк, 7-А

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 08:31

29.08.2014 Українські бійці здобувають
контроль на стратегічним об‘єктом
курганом Савур Могила
Коли розвідувальний підрозділ близько 10 ранку наблизився
до Савур-Могили з боку селища Первомайськ, то побачили,
що на двох висотах майорять прапори так званої «ДНР», а
бойовики нам нахабно махають руками, – пригадав командир
відділення з позивним «06-й». Добровольці, мобілізовані з
Рівненської і Волинської областей, не шкодуючи себе,
виграли один з історичних боїв, атакуючи вчетверо більші
сили противника. Бої тривали з 5 червня до 29 серпня 2014
року.

http://bug.org.ua/article/yak-51-sha-bryhada-savur-mohylu-
boronyla-38559/

ХРИСТИНА ЗАВОДНЮК 21 КВІТНЯ 2020, 13:45

30.08.2014
ІЛОВАЙСЬКІЙ КОТЕЛ
Обстріл української колони під час відходу бійців з оточення
під Іловайськом. За даними Міноборони, загинуло 108 бійців,
сотні були поранені та були захоплені у полон.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://padlet.com/prudn2003
https://24tv.ua/zvilnennya_avdiyivki__yak_ukrayinski_biytsi_proganyali_z_mista_voroga_n710444
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=CkYsrDJCcQU&feature=emb_title
https://www.radiosvoboda.org/a/ilovajsk-spohady/30136220.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/478437121/daa25317d97fac07ff5a8cbcad9db22c/IMG_20200416_120542.jpg
http://bug.org.ua/article/yak-51-sha-bryhada-savur-mohylu-boronyla-38559/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/530465257/d7ad3e1aed6b5cb07f013530ac3101af/80B7089C_CDF4_4924_8A25_A325361E29DA.jpeg
https://padlet.com/krystynakruk2003


АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 12:47

05.09.2014
Підписання Мінських угод
угода про тимчасове перемир'я у Війні на сході України,
досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014.
Укладений учасниками Тристоронньої контактної групи:
послом Гайді Тальявіні (від ОБСЄ), другим Президентом
України Леонідом Кучмою (від України), послом Російської
Федерації в Україні Михайлом Зурабовим (від Росії)
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D
1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0
%B4%D0%B8
Барложецька Надія 7(11)-А

YARYNKAFEDIUK70 16 КВІТНЯ 2020, 13:35

10.09.2014 фортифікаційний проєкт
«Стіна»
10 вересня проект було затверджено Президентом України
Петром Порошенко та розпочато спорудження
фортифікаційних укріплень. Проектом передбачено
будівництво 2 оборонних рубежів, близько 1500 кілометрів
траншей і ходів сполучення, понад 8 тисяч окопів для
техніки, понад 4000 бліндажів та 60-кілометрове невибухове
загородження.

BOHDAN HRV 16 КВІТНЯ 2020, 20:49

Бої за 32-й блокпост (13—28 жовтня
2014)

На початку серпня 2014 року на тлі вдалого наступу на
Луганськ загонами міліції особливого призначення (зокрема,
бійцями батальйону «Львів») була взята під контроль
стратегічно важлива траса Т-1303 від Лисичанська до
Луганська. По всій її довжині були розміщені «номерні»
блокпости з гарнізонами зі складу підрозділів Національної
гвардії України. При цьому найближчим до лінії зіткнення
опинився № 32 (фактично ротний опорний пункт) біля села
Сміле Слов’яносербського району.

Призабута битва за 32-й
блокпост. "Долина смерті"
луганського напряму | Рубрика
ТОВ "ІА "Рубрика". Всі права
дотримано. Посилання на
першоджерело при використанні
матеріалів Rubryka.com є обов'язковим. Редакція не завжди
поділяє думку авторів, експертів і блогерів.

РУБРИКА

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 11:46

Обстріл блокпоста під Волновахою
13.01.2015
Теракт під Волновахою 13.01.2015  — артилерійський обстріл
силами 5 ОМСБр «Оплот» окупаційних військ РФ
українського пункту пропуску на автошляху Н20 поблизу
міста Волноваха. Під час обстрілу пункту пропуску був
уражений рейсовий автобус «Златоустівка — Донецьк»,
пасажири якого проходили там паспортний контроль.
Внаслідок атаки загинули 12 осіб (за іншими даними, 13), ще
18 поранено.

Попудник Ю., 7-В

https://static.gazeta.ua/img/cache/preview/577/577525_w_300.jpg?v=0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/530825305/8e8996ae74a56968f922ac2dc6dee61e/____________.jpg
https://padlet.com/bgriciv
https://rubryka.com/article/32-blokpost/


Кривавий теракт під Волновахою: жертви та наслідки
за авторством 5 канал

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 17:02

Зимові бої за Дебальцеве або Дебальцівський плацдарм -
21 січня ~ 18 лютого 2015 року
У березні 2015 року колишній командувач військами НАТО в
Європі Веслі Кларк дуже високо оцінив дії української армії
за операцію в Дебальцеве. З точки зору стратегії він вважає її
дуже успішною і такою, що увійде в підручники сучасної
військової справи.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_
%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(2015)
.
.
.
Косович Віка

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 10:43

Грищук Артем

Обстріл Маріуполя 24.01.2015 - офіційно визнаний теракт,
який полягає в серії обстрілів житлових кварталів міста
Маріуполь, що відбулася 24 січня 2015 року. Було обстріляно
житловий район "Східний" та блокпост ЗСУ в селищі
Виноградне. Загиблі - 29. Поранено - 92. Організатори -
кадрові військові ЗС РФ. 

Обстріл Маріуполя бойовиками: сьогодні минає п’ята
річниця
за авторством СПЕЦКОР | Новини 2+2

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 21 КВІТНЯ 2020, 19:56

Обстріл Маріуполя-24.01.15
Теракт у Маріуполі 24 січня 2015 року — серія обстрілів
житлових кварталів міста Маріуполь із лівобережжя річки
Кальміус, що відбулась 24 січня 2015 року. Перший обстріл
відбувся близько 09:25 за київським часом[3]. Було
обстріляно житловий мікрорайон «Східний» та блокпост
Збройних сил України в селищі Виноградне. За остаточною
інформацією СБУ від 7 травня 2018 року, загинуло 29 людей,
поранено 92 громадян, серед загиблих та поранених родини,
діти, підлітки.

https://www.radiosvoboda.org/a/video-mariupol-
obstrily/29728211.html
Груб‘як В.

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 10:48

10 лютого, 2015 рік, Краматорськ
Обстріл Краматорська — терористичний акт у вигляді
ракетного обстрілу аеродрому та густозаселених районів
міста Краматорська з важкого артилерійського озброєння
Збройними силами Російської Федерації під час війни на
сході України.
Загиблі: 17
Поранені: 64
Мартин Вікторія

https://youtu.be/pLcqPlwJ0Jw
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(2015)
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/366251690/ef737a2ce470680596425d3605e97ace/1113701.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uC4ITLdtVsI
https://www.radiosvoboda.org/a/video-mariupol-obstrily/29728211.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/365952486/bc94450ee5afb2682a8e6d59171c884b/38C71745_8D53_4C27_9556_9B1739C56F8E.jpeg


Наслідки обстрілу Краматорська
за авторством 24 Канал

YOUTUBE

ZAKHAR STRUZH 16 КВІТНЯ 2020, 14:44

Мінські угоди-2, 11-12 лютого 2015
У результаті переговорів керівники «четвірки» прийняли
декларацію на підтримку комплексу заходів з виконання
мінських угод з 13 пунктів. Він передбачає «негайне та
всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та
Луганської областей України і його суворе виконання» з 00:00
15 лютого відведення важких озброєнь обома сторонами на
рівні відстані з метою створення зони безпеки, а також
моніторинг та верифікацію ОБСЄ режиму припинення вогню
та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх
необхідних технічних систем, включаючи супутники, та
радіолокаційні системи. Незважаючи на це урочистого
підписання лідерами досягнутої під час переговорів у
Мінську угоди не відбулося

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 10:48

3-4.07.15
Бої за Мар'їнку — бойові дії під час війни на сході України, що
точилися в районі Мар'їнки — великого міста, що лежить
західніше і практично впритул до Петровського району
Донецька. Звільнена Збройними силами України 5 серпня
2014 року, до цієї дати переходила з «рук в руки». Періодично
місто обстрілюється окупантами та терористами з Донецька.
Додаткова
інформація:https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/06

/150603_maryinka_�ghts_results_vs
Іванишин Ю. 7-А

5-годинний бій за Мар'їнку: репортаж з передової
за авторством 5 канал

YOUTUBE

ІРА ПАВЛЮК 16 КВІТНЯ 2020, 21:17

Полон майора Старкова (25 липня 2015
року)
25 липня 2015 року українські військовики затримали
«КамАЗ» з боєприпасами, який заїхав на контрольний пост з
території тимчасово непідконтрольній Україні. У вантажівці
був кадровий військовослужбовець збройних сил РФ — майор
Старков Володимир Олександрович. За свідченнями
Старкова, на Донбасі у складі незаконних збройних
формуваннях діють близько 2 тисяч так званих «радників» із
числа кадрових військових збройних сил РФ.

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 14:47

ЗСУ зайняли Широкине 24.02.2016
24 лютого 2016 Широкине було повністю зайняте
українською армією. За декілька днів до того терористи
залишили село, замінувавши його
Автор: Сергій Горейко 7-А

https://youtu.be/pXhGkOs43Dk
https://padlet.com/stryzh2008
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/530899680/e650c31ed15e4811b70cbc92a29f39ea/Normandy_format_talks_in_Minsk__February_2015__04_jpeg.jpeg
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/06/150603_maryinka_fights_results_vs
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/06/150603_maryinka_fights_results_vs
https://youtu.be/TBXDx75I4M8
https://padlet.com/iranapavliuk
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/531533192/fc6074702e2ad4b4e9278bdb4069beb3/18AFA99F_6B65_49A0_868A_16EFE02D5F81.jpeg


Чому бойовики так легко покинули Широкине
за авторством ТСН

YOUTUBE

підпишіть авторство ― ВОЛОДИМИР ПОЛОВСЬКИЙ

АНДРІЙ КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 13:55

ЗСУ зайняли промзону в Авдіївці.

Як українські війська вперше зайняли Авдіївську
промзону: спогади учасників
за авторством 24 Канал

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 20 КВІТНЯ 2020, 12:29

Бої за Авдіївку 2016 рік

"Гаряча" точка Донбасу. Навіщо
бойовики гинуть за Авдіївку
Вже майже два роки Авдіївка живе
під постійними обстрілами зі сторони
бойовиків. В Авдіївці триває весняне
загострення, яке на жаль, збирає
кривавий врожай. ТСН.ua історію "гарячої точки" та знайшов
пояснення, чому бойовикам так потрібно саме це місто. З чого
все почалося У липні 2014 року Авдіївка , розташована за 6 км
від Донецька, стала одним із населених пунктів, зачищених
українською армією від окупантів.

ТСН.UA

PENTYAKOV VOLODYMYR 16 КВІТНЯ 2020, 19:55

Резолюція Парламенту Ради Європи від
12 жовтня 2016 року

Резолюція ПАРЄ затверджена переважною більшістю — 87
проти 11 голосів — поклала на Росію повну відповідальність
за дотримання або порушення прав людини як в Криму, так і
на Донбасі, а також містить декілька інших критично
важливих для України пунктів, які раніше не
затверджувалися на рівні міжнародних організацій.

По-перше, Парламентська Асамблея глибоко
стурбована ситуацією в сфері прав людини в Криму і в
самопроголошених «республіках» Донецька та
Луганська («ДНР» і «ЛНР»).
По-друге, Парламентська Асамблея підтверджує, що
анексія Криму Російською Федерацією та військове
вторгнення російських збройних сил на сході України
порушують міжнародне право та принципи,
підтримані Радою Європи.
По-третє, «ДНР» та «ЛНР», створені, підтримувані та
ефективно 
контрольовані Російською Федерацію, не є
легітимними відповідно до українського чи
міжнародного права. Підкреслюється, що «це
стосується всіх їхніх „органів влади“, включаючи
„суди“, встановлені владою де-факто».
Далі:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8
1%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%
D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0
%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%
96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD
%D0%B8_(%D0%B7_2014)#%D0%94%D0%BE%D0%BF
%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A3
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%
D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%A8%D0%90

YARYNKAFEDIUK70 16 КВІТНЯ 2020, 13:29

02.11.16 Українська армія в АТО
повністю перейшла на контрактну основу

https://youtu.be/s_wD8o0gtwU
https://padlet.com/polovskyj_v
https://padlet.com/andrijkruselnickij5
https://www.youtube.com/watch?v=wc-dJmU76HE
https://tsn.ua/ato/garyacha-tochka-donbasu-navischo-boyoviki-ginut-za-avdiyivku-617480.html?g=131&m=384843011
https://padlet.com/darkqwerty89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014)#%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://suddya.com.ua/sites/default/files/2018-04/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B81.jpg
https://padlet.com/yarynkafediuk70


В 2016 році лави збройних сил покинули 2,6 тис.
військовослужбовців, а в 2017-му їхня кількість зросла майже
в десять разів - до 20,1 тис. Реформи мають зробити службу в
армії професією з кар'єрними перспективами навіть для
рядових та сержантів, коли контракти підписують на 5-10
років.

ОРЕСТ РІЩУК 16 КВІТНЯ 2020, 14:01

18.12.16 ЗСУ почали займати нові позиції
на Світлодарській дузі

ДАРИНА ПЛИТУС 16 КВІТНЯ 2020, 12:39

Перше велике загострення 2017-го:
запеклі бої за Авдіївку 29.01.2017
Нові бої навколо Авдіївки спалахнули за добу до візиту
президента України Петра Порошенка до Берліна, де темою
переговорів з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель стануть не
тільки виконання Росією Мінських угод та звільнення
заручників, але очевидна відсутність прогресу щодо мирного
врегулювання на Донбасі.
Інформація:
https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%
D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2017-%D0%B3%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%96

-%D0%B1%D0%BE%D1%97-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA
%D1%83/a-37329404

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 20:28

Бої за Бахмутку (з 2017)
Бої за Бахмутку 2017 року — бої, що точилися у червні 2017
року в районі селищ Жолобок та Кримське Луганської області
під час війни на сході України. Ці населені пункти стоять над
трасою Р66(Т 1303) Лисичанськ—Луганськ (місцева назва —
«Бахмутка»), найбільшою транспортною артерією частини
області, обмеженої річками Сіверський Донець та Луганка.

На трасі Бахмутка точаться бої
за авторством ТСН

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 20 КВІТНЯ 2020, 18:36

Результати війни станом на лютий 2017:
понад 9,8 тис. осіб убиті, 23 тис. поранені, майже 1,8 млн
чоловік стали вимушеними переселенцями. Росією
захоплено 7,2 % території України.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/530825305/ba82f0fe45f505b2853d88b29d416ee4/1.jpg
https://padlet.com/rishch16
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/530887244/9031fd37e341cd4d92bf7224ffb6bd4c/60E56DDD_BAB6_4DF9_88C8_F4FAE1A97854.png
https://padlet.com/daranasik1
https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2017-%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%96-%D0%B1%D0%BE%D1%97-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D1%83/a-37329404
https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2017-%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%96-%D0%B1%D0%BE%D1%97-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D1%83/a-37329404
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/530762137/f9477a906814de651255743b0726b34f/19561896_303.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=M0ClpFCRZN0


Війна на Сході України / АТО / ВДВ
за авторством Sarmat

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 12:54

8.03.16 - ЗСУ захопило Ясинуватської
розв'язку

8-9 військові ЗСУ закріпилися біля Ясинуватської
транспортної розв'язки , відбили блокпост бойовиків та взяли
під вогневий контроль трасу Донецьк-Горлівка і далі у бік
Дебальцевого, що ускладнило пересування техніки та живої
сили окупаційних військ.  Того ж дня на інформаційних
ресурсах бойовиків «ДНР» з’явилися повідомлення про
нібито здійснену атаку ЗСУ у напрямку Ясинуватої з метою
відрізати Горлівку від Донецька.
( Григораш Юля)

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 13:26

Військове загострення під Горлівкою:
ситуація і причини
«Двері зачинені, нікого немає. Не те що по підвалах – їх
взагалі тут немає реально. Люди виїхали. І стріляти не
перестають, це ось затишшя – на якихось 15–20 хвилин», –
додає жінка.
Рудий 7-В

Військове загострення під
Горлівкою: ситуація і причини
Минулого тижня окупована Горлівка,
точніше, її околиці стали однією з
найгарячіших точок на Донбасі. Як
живеться звичайним людям в період
військових загострень? І чому довкола Горлівки напружена
ситуація? Про це в ексклюзивному репортажі журналістів
проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії з непідконтрольної частини
Донбасу. Західні околиці окупованої Горлівки.

РАДІО СВОБОДА

РОМАН КУЛИК 16 КВІТНЯ 2020, 13:24

30 квітня 2018
Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро
Порошенко підписав Указ "Про затвердження рішення РНБО
«Про широкомасштабну антитерористичну операцію на
території Донецької та Луганської областей», яким вводиться
в дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Глава
держави також підписав Наказ Верховного
Головнокомандувача ЗСУ «Про початок операції об'єднаних
сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та
стримування збройної агресії Російської Федерації на
території Донецької та Луганської областей». Згідно наказу, з
14:00 30 квітня 2018 року, розпочато операцію об'єднаних
сил відповідно до плану операції об'єднаних сил. Крім того,
Президент підписав наказ Верховного Головнокомандувача
«Про затвердження положення про Об'єднаний оперативний
штаб ЗСУ.

Операція об'єднаних сил
Операція об'єднаних сил (ООС, англ.
Joint Forces Operation ) - комплекс
військових і спеціальних
організаційно-правових заходів
українських силових структур,
спрямований на протидію діяльності незаконних російських та
проросійських збройних формувань у війні на сході України.
Проведення операції передбачається виконанням Закону
України "Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях".

WIKIPEDIA

АNNA BALABINA 16 КВІТНЯ 2020, 14:26

25 листопада 2018 року,Керченська
протока

Інцидент у Керченській протоці відбувся 25 листопада 2018
року, коли кораблі ВМС України здійснювали перехід з
Чорного до Азовського моря. В районі Керченської протоки їх
зупинив російський танкер, що перегородив прохід під
побудованим окупаційною владою керченським мостом.
Українські кораблі зазнали нападу з боку сил ВМФ Росії та
Берегової охорони РФ — було протаранено буксир «Яни
Капу», а поза 12-мильною зоною українські артилерійські
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https://padlet.com/annabalabina23011995


катери супроводу були обстріляні.

Усі три українські судна захопили росіяни. У полон
потрапили 24 моряки, 6 із яких — поранені
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0
%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%9A%
D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0
%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0
%BE%D1%86%D1%96

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 14:25

26 листопада 2018 року, після агресії РФ
у Керченській протоці в Україні було
запроваджено воєнний стан на 30 днів у
10 областях, прилеглих до РФ, морських
узбереж та маріонеткової ПМР

МИХАЙЛО ЛАГОЙДА 20 КВІТНЯ 2020, 22:20

Трибунал ООН зобов’язав Росію
відпустити захоплених моряків
25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у
відповідності до Конвенції ООН з морського права,
задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові
заходи, які має здійснити Росія.
Серед іншого, суд зобов’язав Росію негайно звільнити
українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.
"Трибунал вважає за необхідне вимагати від Росії звільнити
три затримані українські кораблі, 24 затриманих моряків, та
дозволити їм повернення в Україну", заявив голова трибуналу.
За таке рішення проголосувало 19 суддів, проти – один.
(Лагойда Михайло)

АНОНІМНИЙ 20 КВІТНЯ 2020, 19:35

26.06.2019
Розведення військ біля Станиці Луганської

26 червня 2019 року українські військові розібрали свій блок-
пост і відійшли з однієї з позицій у Станиці Луганській.
 При цьому блок-пост російських бойовиків був укріплений і
залишився на старих позиціях.Також на цих позиціях
продовжилися обстріли російськими бойовиками як
українських військових так і мирних мешканців.
20 листопада 2019 року Зеленський відкрив у Станиці
Луганській новозбудований міст через річку Сіверський
Донець з прапорами окупаційної ЛНР.

BOGDAN MOSTOVIY 20 КВІТНЯ 2020, 19:43

26.06.2019

Розведення військ біля Станиці Луганської

26 червня 2019 року українські військові розібрали свій блок-
пост і відійшли з однієї з позицій у Станиці Луганській.
 При цьому блок-пост російських бойовиків був укріплений і
залишився на старих позиціях.
 Також на цих позиціях продовжилися обстріли російськими
бойовиками як українських військових так і мирних
мешканців.
20 листопада 2019 року Зеленський відкрив у Станиці
Луганській новозбудований міст через річку Сіверський
Донець з прапорами окупаційної ЛНР.
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07.09.2019 Обмін полоненими
В'язні Кремля нарешті в Україні. Літак із моряками та іншими
полоненими українцями приземлився у київському
"Борисполі" 7 вересня близько 14:00 . Їхньому поверненню
передував місяць активних переговорів – і ось українці знову
можуть обійняти рідних на своїй землі.
https://24tv.ua/obmin_polonenimi_rosiya_ukrayina_sogodni_
7_veresnya_2019_foto_video_n1201973

Обмін полоненими: Список
українців
7 вересня між Україною і Росією
відбувся масштабний обмін
утримуваними особами. "Українська
правда" публікує списки українців, які
повернулися по обміну "35 на 35". Росії в рамках обміну було
також видано 35 осіб: 11 з них були помилувані, 19-ом скасовано
запобіжний захід, двоє вже перебували на волі, одного було
передано російській стороні раніше.

УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

MAX KONYK 21 КВІТНЯ 2020, 16:31

(21.10.2019)Сергій Сивохо призначений
радником секретаря Ради національної
безпеки і оборони України
Сам Сівохо, коментуючи своє призначення, заявив, що на
посаді радника секретаря РНБО відповідатиме за
"гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами".
"Працюватиму з великою і цілеспрямованою командою. Усі
вони, як і я, вихідці з Донбасу, і в нас величезне бажання
закінчити цю війну, зокрема в головах"
Більше читайте тут:
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-za-jakim-
printsipom-tam-posadi-rozdajut-sotsmerezhi-obgovorjujut-
priznachennja-sivoho-radnikom-sekretarja-rnbo-1367564.html

Шоумен Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО з
питань відновлення Донбасу
за авторством ТСН

YOUTUBE

АНОНІМНИЙ 16 КВІТНЯ 2020, 17:31

26 жовтня 2019 «я ж не лох»
візит президента Зеленського на фронт у Золотому перед
розведенням 

[Басараб]

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/26/7230161/

АНОНІМНИЙ 21 КВІТНЯ 2020, 13:29

Колаборація та її причини
У червні 2019 Олександр Турчинов, який у лютому-травні
2014 виконував обов'язки Президента України, оприлюднив
відсоток зрадників по різним силовим структурам під час
захоплення Криму:

ЗСУ - 70%,
МВС - 99%,
ДПС - 70%,
СБУ - 90%,
УДО - 95%
Основними причинами зрадництва були:

Безперешкодна робота російської пропаганди в Україні і
особливо у Криму напередодні і під час інтервенції,
існування антиукраїнських організацій, толерантне
відношення української влади до цих явищ протягом багатьох
рокв; при цьому - відсутність системної проукраїнської
пропаганди.
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Більш високий рівень грошового забезпечення російських
військовослужбовців, особливо у Криму, де вони на той час
отримували ще й окремі надбавки як за службу за кордоном,
взагалі меркантильні міркування (зокрема, збереження
житлової площі і т.п.)
Індивідуальна вербувальна робота російських спецслужб
(іноді - відвертий підкуп), спрямована на керівний склад
українських силових структур, командирів військових частин
Невизначеність політичного статусу української влади у
зв'язку з втечею у лютому президента В.Януковича до Росії, а
також всіх керівників силових структур.
Неспроможність нової української влади надати дієву
підтримку оточеним у Криму частинам у зв'язку з відсутністю
достатніх сил і засобів і, можливо, політичної волі.
Одним з перших резонансних випадків державної зради став
відкритий перехід на бік ворога 2 березня 2014 р.
командувача ВМСУ Дениса Березовського, тільки
напередодні, 1 березня, призначеного на цю посаду.

Також на бік окупантів перейшли майже всі інші державні
службовці (судді, прокурори, чиновники адміністрацій).

На Донбасі найбільш відомими зрадниками стали:

Ходаковський Олександр Сергійович - колишній командир
донецької "Альфи" СБУ, активно підтримував російських
загарбників, у травні 2014 створив терористичне озброєне
угруповання "батальон "Восток" і активну включився у
боротьбу за владу на окупованій росіянами території
Донецької області.
Штепа Неля Ігорівна - міський голова Слов'янська, член
"Партії регіонів", відкрито стала на бік терористів угрупування
Гіркіна, які у квітні 2014 захопили місто і вимагала від
мешканців міста також підтримувати їх.
Царьов Олег Анатолійович - народний депутат України, член
"Партії регіонів". Ще навесні 2014 р. намагався вести
проросійську політичну діяльність в Україні, зокрема,
намагаючись виправдовувати окупантів у медіа-просторі,
підтримувати антиукраїнських активистів. 26 червня 2014
року обраний «спікером парламенту» Союзу народних
республік — об'єднання терористичних організацій ДНР і
ЛНР. В Україні перебуває у розшуку.
(Виконала Ускова)

НАСТЯ ГЛАДЕНКО 16 КВІТНЯ 2020, 15:18

9 листопада 2019 року ЗСУ покинули свої
Позиції і відійшли від Петрівського та
Богданівки

НАСТЯ ГЛАДЕНКО 16 КВІТНЯ 2020, 15:23

Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської
четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох
ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі

normandskaya-chetverka-vstrecha-
v-parizhe-9-dekabrya-vojna-na-
donbasse-zelenskiy-i-putin-
poslednie%20novosti.html
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(19.02.2020)
П'ять країн-членів Євросоюзу, що нині входять до складу
Ради Безпеки ООН, виступили із заявою на підтримку
України.

Країни-члени Євросоюзу
підтримали Україну в Радбезі
ООН | DW | 19.02.2020
П'ять країн-членів Євросоюзу, що нині
входять до складу Ради Безпеки ООН,
виступили із заявою на підтримку
України. Заяву зачитав у ніч на середу, 19 лютого, постійний
представник Естонії при ООН Свен Юргенсон після засідання
Радбезу, на якому обговорювалося виконання мінських угод,
передає "Укрінформ".

DW.COM

АНОНІМНИЙ 21 КВІТНЯ 2020, 10:28

Дмитрашик Валерій
Під час засідання міністрів країн "Великої cімки" (G7), що
відбулось 25 березня, багато уваги приділялось
обговоренню питання відповідальності Росії за агресію в
Україні.
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https://padlet.com/konykm4ks
https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%BE%D0%BD/a-52428300


На засіданні G7 піднімалося
питання притягнення Росії до
відповідальності за агресію в
Україні
Під час засідання міністрів країн
"Великої cімки" (G7), що відбулось 25
березня, багато уваги приділялось обговоренню питання
відповідальності Росії за агресію в Україні. Про це повідомляє
Голос Америки з посиланням на заяву держсекретаря США
Майка Помпео. "Група багато говорила про притягнення Росії до
відповідальності за агресію в Україні...

ПРЯМИЙ
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На окупованій Луганщині виявили
перший випадок інфікування новим
коронавірусом. (30.03.2020)
Про це повідомила інформагенція dpa з посиланням на
місцевого лікаря Дмитра Докашенка.
За його словами, хворого на коронавірус ізолювали в лікарні.
Також ще понад 200 людей на окупованій території
Луганщини, у яких підозрюють новий коронавірус,
перебувають під спостереженням, зазначив Докашенко.

На окупованій Луганщині виявили
перший випадок COVID-19 - ЗМІ |
DW | 30.03.2020
У так званій "ЛНР" стверджують, що
виявили перший випадок інфікування
новим коронавірусом, що спричиняє
захворювання COVID-19. Про це в понеділок, 30 березня,
повідомила інформагенція dpa з посиланням на місцевого лікаря
Дмитра Докашенка. Читайте також: Коронавірус і Донбас: що
буде, якщо COVID-19 прийде в "ДНР" і "ЛНР" За його словами,
хворого на коронавірус ізолювали в лікарні.

DW.COM
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Дмитрашик Валерій
14 квітня 2020
Франція беззастережно засуджує указ президента РФ № 201
від 20 березня 2020 р., який забороняє особам без
російського громадянства володіти землею на значній
частині території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя"

Франція засудила призов жителів
Криму до армії РФ і "указ" Путіна
про позбавлення землі кримчан
без російського паспорту -
новини Еспресо TV | Україна
Про це заявило посольство Франції в
Україні в Twitter. "Франція беззастережно засуджує указ
президента РФ № 201 від 20 березня 2020 р., який забороняє
особам без російського громадянства володіти землею на
значній частині території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя", - йдеться в повідомленні.

ESPRESO
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Дмитрашик Валерій
16 квітня 2020
Офіс президента України підтвердив, що почався обмін
полоненими.

ОПУ повідомив про початок
обміну полоненими - новини
Еспресо TV | Україна
Про це повідомив Офіс президента.
"Розпочався черговий етап взаємного
звільнення утримуваних осіб - Україна
повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на
тимчасово окупованих територіях. З огляду на карантинні
обмеження, які наразі діють у державі, після повернення
звільнені українці направляться на обов'язкову обсервацію", -
зазначили в ОП.

ESPRESO
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повернення з ОРДЛО 20 українських
громадян
16.04.2020 

Київ у рамках обміну повернув з
ОРДЛО 20 українських громадян |
DW | 16.04.2020
Україна у рамках обміну
утримуваними особами з
самопроголошеними
сепаратистськими утвореннями "ДНР" та "ЛНР" у четвер, 16
квітня, звільнила 20 своїх громадян, йдеться у повідомленні на
сайті президента України. У повідомленні вказані також імена
звільнених українців. Серед них - двоє військових та один
правоохоронець, решта є цивільними особами.
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(16.04.2020)ЄС виділяє 13 мільйонів євро
гуманітарної допомоги населенню
Донбасу.
Євросоюз виділяє 13 мільйонів євро на гуманітарну допомогу
людям, які потерпають від конфлікту на Сході України. Про
це повідомила пресслужба Єврокомісії. Ці кошти мають піти
як на підтримку людей, яких найбільше уразили наслідки
бойових дій, так і на протидію епідемії коронавірусної
хвороби COVID-19.

https://prm.ua/pompeo-na-zasidanni-velikoyi-simki-ssha-nikoli-ne-viznayut-sprobi-rosiyi-aneksuvati-krim/
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA-covid-19-%D0%B7%D0%BC%D1%96/a-52962462
https://espreso.tv/news/2020/04/14/franciya_zasudyla_pryzov_zhyteliv_krymu_do_armiyi_rf_i_quotukazquot_putina_pro_pozbavlennya_zemli_krymchan_bez_rosiyskogo_pasportu
https://espreso.tv/news/2020/04/16/mizh_quotdnrquot_ta_ukrayinoyu_pochavsya_obmin_polonenymy_op
https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%B7-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE-20-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD/a-53147295
https://padlet.com/konykm4ks
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ЄС виділяє 13 мільйонів євро
гуманітарної допомоги
населенню Донбасу | DW |
16.04.2020
Євросоюз виділяє 13 мільйонів євро
на гуманітарну допомогу людям, які
потерпають від конфлікту на Сході України. Про це повідомила
пресслужба Єврокомісії у четвер, 16 квітня. Ці кошти мають піти
як на підтримку людей, яких найбільше уразили наслідки
бойових дій, так і на протидію епідемії коронавірусної хвороби
COVID-19.
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https://www.dw.com/uk/yes-vydiliaie-13-milioniv-yevro-humanitarnoi-dopomohy-naselenniu-donbasu/a-53145555
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