Єдина країна – Вторгнення Росії. 7 днів війни

Зеленський: За час війни українці
об'єдналися більше, ніж за 30 років
незалежності
Бажаю здоров'я, єдина країна! Я не випадково
сказав – єдина. Почався сьомий день цієї
страшної війни. Війни, яку ми відчуваємо
однаково. За цей час у нас єдності більше, ніж
за тридцять років. Спочатку нам було однаково
страшно, потім однаково боляче.

Битва за Україну. День сьомий
Добігає до кінця сьомий день протистояння
рашистським мерзотникам. Але ми, українці,
незламні. Ми стоїмо проти ворога міцним
щитом. Перемога буде за нами! Слава Україні!

Остання війна останньої імперії, або В
очікуванні розпаду Росії
Напавши ракетами та орками на Україну,
Путін вивів Росію на шлях остаточного
занепаду. За кілька днів Україна зробила цей
світ іншим

Тактика у ворога радянська, нам просто
треба організувати їхню утилізацію
Говоримо з військовими експертами про
перший досвід війни, який точно має і буде
врахований на майбутнє

Вторгнення до України: відслідковування
застосування касетних боєприпасів в
житлових кварталах
заборони їхнього використання приєдналися
більш ніж сто країн, підписавши Конвенцію
про касетні боєприпаси. Однак ні Росія, ні
Україна (в арсеналі якої також є касетні
боєприпаси) не приєдналися до цієї конвенції.

Закарпаття — плацдарм для людей, що
втікають від російських танків
Ця цифра стала реальністю вже на п'ятий день
війни. Очевидно, що тепер, коли російські
загарбники прицільно обстрілюють житлові
квартали українських міст, як це сталося з
Харковом, людей у регіоні тільки
прибуватиме.

Після перемоги Україна житиме у світі
хороших людей
Зброя, резерви, спалені танки та цифри втрат –
це ще не все про війну. Розповідаємо про
кількох простих людей в різних країнах, які
просто нас підтримали

Шольц: Чи дозволимо ми Путіну повернути
світ назад у дев’ятнадцяте століття?
24 лютого 2022 року настав поворотний
момент в історії нашого континенту. Напавши
на Україну, російський президент Путін
холоднокровно розв’язав загарбницьку війну. З
єдиної причини: свобода українців ставить під
сумнів його власний репресивний режим.

На чому посковзнувся шеф Кремля
Куди вже гірше, коли окупанти градами
випалюють житлові масиви Харкова, і
чужинська бронетехніка заповзає гусеницями
на пороги наших міст... Куди вже гірше...

Промова Президента України у
Європарламенті
Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому
що папірці в житті моєї держави закінчились.
Все це реальне: і ці загиблі люди, все це
справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми
віддаємо сьогодні за цінності

Агресія проти України: Резолюція
Генасамблеї ООН
ООН вимагає, щоб Російська Федерація
негайно припинила застосування своєї сили
проти України
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