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24 серпня 1991                       Проголошено незалежність України

Акт проголошення незалежності

України — політико-правовий документ,

ухвалений позачерговою сесією Верховної

Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким

проголошено незалежність України та

створення самостійної української

держави — України.

Акт проголошення незалежності України

було підтримано в усіх 27 адміністративних

регіонах України: 24 області, 1 автономна

республіка та 2 міста зі спеціальним статусом.

До бюлетеня було внесено запитання: «Чи

підтверджуєте Ви Акт проголошення

незалежності України?» Ствердно на це

запитання відповіли 28 млн 804 тис. українців

(або 90,32 %), взяли участь у голосуванні 31 млн

891 тис. громадян (або 84,18 %).



18 вересня 1991 року         Ухвалено державний прапор України 

18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус офіційного прапора
країни. 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора.

Кольори прапору походять від герба Галицько-Волинської держави. Існує популярне тлумачення, за яким синій колір символізує небо, а
жовтий — пшеничне колосся.

Синій колір (лазурний) в

геральдиці традиційно символізує

красу, м'якість, велич, славу, честь,

вірність, чесність, щирість, сухість,

ясність, цнотливість, бездоганність,

синє поле - небо. Жовтий колір (золотий) символізує

багатство, достаток, життя, благородство,

вірність, милосердя, справедливість,

людяність, помірність, стриманість, а

також, пишність, гордість, слава, щастя,

любов, великодушність, мудрість,

сталість, влада, перевага і щедрість.

На прапорах жовтий колір є

символом прагнення до перемоги.



15 січня 1992 року                                      Ухвалено Державний Гімн України 

Державний Гімн України —
один із головних державних символів
України поряд із прапором і гербом.
Державним гімном є пісня «Ще не
вмерла України і Слава, і Воля»: слова
Павла Чубинського, музика Михайла
Вербицького.

Офіційна музична редакція
ухвалена Верховною Радою 15 січня 1992
року, текст гімну затверджено
Законом України «Про Державний
Гімн України» 6 березня 2003 року



19 лютого 1992 року                Затверджено державний герб України 

Державний герб України, або малий Державний Герб України — офіційний символ держави Україна у
вигляді золотого тризуба на синьому щиті. Один із трьох державних символів України нарівні з прапором і гімном.

Тризуб був затверджений як малий герб України 19 лютого 1992 року

постановою Верховної Ради разом із своїм графічним зображенням. У 1996

році його статус був закріплений у Статті 20 Конституції України, де він також

згадується як «Знак Княжої Держави Володимира Великого».

Згідно Конституції тризуб має стати головним елементом великого

Державного Герба України, що має бути прийнятий конституційною

більшістю Верховної Ради (2/3 голосів) із урахуванням герба Війська

Запорізького. Водночас незважаючи на проведення декількох конкурсів на

проєкт великого герба, жоден із них так і не був затверджений



3 серпня 1992 року                                  Сергій Бубка встановив світовий рекорд із стрибків з жердиною 

3 серпня 1992-го 28-річний українець Сергій Бубка в італійській
Падуї стрибнув із жердиною на 6,12 м, встановивши черговий
світовий рекорд.

Сергій Назарович Бубка (нар. 4 грудня 1963, Кам'янобрідський район,

Луганськ) — видатний радянський і український легкоатлет (стрибки із

жердиною). Чемпіон Європи та світу, 35-разовий світовий рекордсмен,

олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту, доктор наук з фізичного

виховання і спорту, Герой України. З 2015 р. — перший віце-президент IAAF

(Світова легка атлетика).



1 липня 1993 року                           Розпочалась ера мобільного зв’язку в Україні

1 липня 1993 року здійснено перший дзвінок
мобільним телефоном Україні. Його зробив перший
Президент України Леонід Кравчук. Леонід Кравчук
поспілкувався з послом України в Німеччині Іваном
Пісковим. Ця розмова у мережі першого українського
мобільного оператора UMC (Ukrainian Mobile
Communications, зараз “Vodafone Україна”) і поклала
початок ери мобільного зв’язку в Україні.

Але вже через півроку, до кінця 1993-го, в Україні
налічувалося аж 2 800 абонентів.

Так проходив перший дзвінок з мобільного в Україні



25 лютого 1994 року Україна завойовує першу золоту медаль на Олімпійських іграх

25 лютого 1994 фігуристка Оксана БАЮЛ стала олімпійською чемпіонкою. На Іграх в Ліллехаммері вона принесла Україні перше
олімпійське золото.

На Олімпіаді 16-річна Оксана Баюл виконала, за

думкою спеціалістів, одну з кращих коротких програм в

історії фігурного катання – в образі чорного лебедя,

«Лебедине озеро» Петра Чайковського. Перша частина

була ліричною, прикрашеною витонченою комбінацією

спіралей, натомність друга частина вийшла дуже

емоційною, бурхливою.

Поштова марка України 1995

року, номіналом 50 тис. карбованців,

випущена на честь Оксани Баюл



1994 рік                                                             Одеський медичний інститут отримав статус університету

У 1994 році Одеський медичний інститут отримав статус університету і відповідне найменування Одеський державний
медичний університет.



1994 рік                         В. М. Запорожан очолив Одеський національний медичний університет

З 1994 року Запорожан Валерій Миколайович очолює Одеський національний медичний університет. У листопаді 2020 переміг на
виборах на посаду ректора Одеського національного медичного університету з результатом 78%. Наказом МОЗ від 24.12.2020 року
призначений ректором університету.

Під керівництвом академіка Валерія Миколайовича

Запорожана ОНМедУ став провідним вищим медичним

навчальним закладом України і майданчиком для

впровадження новітніх навчальних, наукових і

лікувальних технологій. Одним з перших в країні вуз став

членом Міжнародної та Європейської асоціацій

університетів. Матеріально-технічна база, яка

створювалася протягом останніх 20 років, зробила

можливою підготовку фахівців міжнародного рівня.

З ініціативи ректора ОНМедУ Валерія Запорожана

вперше в Україні створена університетська клініка,

Науковий парк, 27 регіональних лікувально-діагностичних

центрів, Інноваційний центр практичної підготовки

лікаря, електронна бібліотека, видавничо-поліграфічний

комплекс. Одеський медичний університет встановив тісні

зв'язки з провідними науковими та лікувальними

центрами.



6 лютого 1996 року       В Антарктиді починає свою роботу українська станція «Академік Вернадський» 

6 лютого 1996 року - Велика Британія передала Україні
свою антарктичну станцію "Фарадей", яку перейменували на
"Академіка Вернадського".

Посол України у Великій Британії академік Сергій

Комісаренко (ліворуч) та Державний міністр закордонних справ

Великої Британії Девід Девіс підписують Міждержавну угоду та

Меморандум про передачу Україні британської антарктичної

станції "Фарадей". Лондон, 20 липня 1995 р.



28 червня 1996 року              Прийнята Конституція України

Конституція України — Основний Закон України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання.
Конституція України набрала чинності з дня її прийняття. На згадку про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується
державне свято — День Конституції України.

Конституція України складається

з преамбули та 14 розділів. У преамбулі

підкреслюється, що ВР України

ухвалює цю Конституцію — Основний

Закон України від імені українського

народу — громадян України всіх

національностей.

У Конституції України передбачена

досить жорстка процедура внесення до неї

змін та доповнень. Для схвалення

відповідних змін до різних її розділів

вимагається від 2/3 до 3/4 голосів від

конституційного складу ВРУ. Якщо ж зміни

скасовують чи обмежують права й свободи

людини і громадянина або спрямовані на

ліквідацію незалежності чи загрожують

територіальній цілісності держави, то

Конституція України взагалі не може бути

змінена (ст. 157)



25 серпня 1996 року                                                        Підписано указ «Про грошову реформу в Україні»

100 тис. купоно-карбованців 1993 року випуску, 
перебували в обігу до 16 вересня 1996

25 серпня 1996 року Президент України
підписав указ «Про грошову реформу в
Україні», якою з 2 по 16 вересня з обігу була
вилучена попередня ерзац-валюта купоно-
карбованці і введена нова повноцінна валюта –
гривня та її сота частина – копійка.
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Однак в обіг в Україні з 1992 року було

введено тимчасову валюту, розраховану на

перехідний період, — карбованець, або купоно-

карбованець. Саме ця грошова одиниця стала

протягом 1992—1994 років жертвою

гіперінфляції, зумовленої економічною кризою

перехідного періоду. Так, наприклад, якщо в 1992

році найвищою за номіналом банкнотою що

перебували в обігу були 1000 карбованців то в

1993 вже 100 тис. карбованців, в 1994—500 тис. а

в 1995 — 1 мільйон.
Ухвалений 24 серпня 1991 року Акт

проголошення незалежності України відкрив

дорогу для запровадження в молодій державі

власної національної валюти. Її, в продовження

традицій Київської Русі було вирішено назвати

гривнею. Щодо назви розмінної монети, то для неї

пропонувалися назви «шаг», «сотий», «різана», але

врешті було віддано перевагу звичній уже

(розмінній монеті радянського карбованця)

«копійці».

1992 року перші зразки української

національної валюти було виготовлено в Канаді за

ескізами В. І. Лопати (портрети князів та малюнки

пейзажів) та Бориса Максимова (дизайн купюр,

орнаменти, шрифти).



19 листопада 1997 року                       Перший космонавт незалежної України, здійснює політ в космос 

19 листопада 1997 року о 19-46 за Всесвітнім часом з
космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, взяв старт
космічний човник «Колумбія», на борту якого в числі шести
членів екіпажу в якості спеціаліста-дослідника знаходився
полковник Леонід Каденюк. Він став першим і поки єдиним
космонавтом незалежної України. Політ тривав понад 15 діб
й успішно завершився 6 грудня.

27 листопада – 9 добу польоту був запланований

перший зв'язок з Україною. Вперше з космосу

громадянин України вів діалог саме зі своєю державою

День в Україні починається з Гімну. Тому Леонід

Костянтинович замовив його для сигналу пробудження

екіпажу, який транслювався із Центру управління

польотом на борт «Колумбії». Кожен член екіпажу

обирав мелодію за власним вподобанням. Таким чином

Гімн нашої держави два рази пролунав у космосі над

всією планетою.



2001 рік Вперше в Україні проведено трансплантацію серця людини

Донором був 35-річний чоловік, реципієнтом 36-річний

Микола Іщук з Рівненської області. Операційна бригада

складалася з п'яти хірургів, двох анестезіологів, лікаря-

перфузіолога, групи лаборантів та операційних сестер.

Операція тривала майже чотири години і була виконана

безкоштовно. Пацієнт з донорським серцем прожив два тижні.

Другу операцію з

пересадки Тодуров провів

через два роки. Харків'янин

Едуард Соколов живе з

донорським серцем з 2003

року.

В 2001 році український лікар-кардіохірург Борис Тодуров виконав першу трансплантацію серця в Україні. 



1 січня 2004 року                                                          Вперше в Україні створена Університетська клініка

1 січня 2004 року у відповідності до розпорядження Кабінету
Міністрів України вперше в країні була створена Університетська
клініка (Центр реконструктивної та відновної медицини) як
підрозділ Одеського державного медичного університету. А проект
її створення став пілотним для всієї країни.

Ідея організації Університетської клініки в Одесі

належить ректору Одеського національного медичного

університету (ОНМедУ) академіку В. М. Запорожану. Ця

модель клініки дозволила об’єднати під одним дахом кращі

лікарські, педагогічні та наукові кадри.

Сьогодні в Центрі працює 14 лікувально-діагностичних

відділень та 6 допоміжних підрозділів.

Центр є базою для семи кафедр ОНМедУ, консультативну

допомогу надають співробітники 10 кафедр. Медичне

обслуговування забезпечує 7 докторів медичних наук та 32

кандидата медичних наук.



2004 рік                                      Руслана стає першою переможницею конкурсу Євробачення від України

У 2004 році Вперше конкурс

Євробачення виграла Україна, яка брала

участь в ньому лише вдруге. Її

представляла співачка Руслана з

композицією «Wild Dances». Також Руслана

стала третьою жінкою-переможцем поспіль,

яка є одним з авторів своєї переможної пісні

Пісенний конкурс «Євробачення-

2005» став 50-м в історії «Євробачення».

Він відбувся в Києві після перемоги

Руслани на конкурсі 2004 року в

Стамбулі, де вона представляла

Україну з піснею «Wild dances». Це була

перша перемога України відтоді, як

вона дебютувала 2003 року. Конкурс,

організований Європейською мовною

спілкою і Національною телекомпанією

України, проходив у «Палаці спорту».



22 листопада 2004 року                                                   Розпочалась українська помаранчева революція

Помаранчева революція почалася 22 листопада 2004 року, коли на Майдані Незалежності в Києві почав збиратися

багатотисячний мітинг прихильників кандидата в президенти Ющенка під помаранчевими прапорами. Протестуючі встановили

десятки наметів і почали безстроковий мітинг протесту.



2007 рік                  Одеському академічному театру опери та балету присвоєно статус «Національного»

В 2007 році Указом Президента
Одеському академічному театру опери та
балету присвоєно статус «Національного».

Журнал Forbes 2008 року включив будівлю
Одеського театру опери та балету до переліку 11
найцікавіших визначних пам'яток Східної
Європи.



2009 рік В Одесі засновано Вишиванковий фестиваль 

«Вишиванковий фестиваль» - традиційне для Одеси святкування Дня Незалежності України на Приморському бульварі. Фестиваль
заснований одеситами, проводиться щорічно з 2009 року. Протягом усього фестивалю працює ярмарок народних майстрів, на якому можна
подивитися та придбати вишиванки, етнічні прикраси, традиційну кераміку, різноманітні українські сувеніри.

23 серпня в День державного прапора від підніжжя Потьомкінських сходів стартує колективний підйом прапора України. Це одне з
найбільш видовищних подій фестивалю - багатометровий прапор несуть вгору по сходах десятки людей і він немов ковзає до пам'ятника
Дюку. Кожнній раз прапор має стільки метрів, скільки років виповнюється з дня проголошення Незалежності України.



21 серпня 2010                Одеському державному медичному університету надано статус національного 

21 серпня 2010 Указом Президента України Одеському
державному медичному університету надано статус національного і
дано нову назву - Одеський національний медичний університет.



2010 рік                                           В місті Одеса вперше відбувся Одеський міжнародний кінофестиваль

В 2010 році в місті Одеса вперше відбувся Одеський міжнародний кінофестиваль. Перші два роки фестиваль позиціонував себе як
фестиваль фільмів для глядачів із особливим почуттям гумору. Згодом розширив спрямованість і заявив про себе як фестиваль арт-
мейнстрима: кіно високого художнього рівня, розраховане на широку аудиторію.

Кіноконцерт «Броненосець Потьомкін» на Потьомкінських

сходах в рамках Першого Одеського кінофестивалю-2010
Фестивальний центр в кінотеатрі Одеса-кіно «Родіна»



8 червня 2012 року                                В Україні розпочався Чемпіонат Європи з футболу «Євро – 2012»
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Чемпіонат Європи з футболу 2012 року — 14-й чемпіонат Європи, фінальна частина якого відбулася в Україні та Польщі з 8 червня по
1 липня 2012 року. У турнірі взяли участь 16 збірних команд з країн Європи. Матчі чемпіонату проходили на восьми стадіонах: чотирьох у
Польщі та чотирьох в Україні. Фінальний матч пройшов 1 липня на НСК «Олімпійському» в Києві.

Гасло чемпіонату – «Творимо історію разом» було

презентоване разом з логотипом 14 грудня 2009 року в

Києві.



2012 рік         Вперше в Україні проведена унікальна операція на серці без розрізу

У 2012 році фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н. М. Амосова вперше в Україні проведена унікальна
операція: ендоваскулярне ("без розрізу" грудної клітки пацієнта) протезування аортального клапана. Інститут став першим
лікувальним закладом в країні, в якому проводять транскатетерне протезування аортального клапана як альтернативу операції на
відкритому серці для пацієнтів, які потребують заміни клапана.

Така операція - абсолютно новий напрямок розвитку

медицини в світі. Принцип методу полягає в тому, що протез

клапана вводять в серце за допомогою внутрішньосудинного

катетера. Зокрема, першому в Україні пацієнтові штучний

клапан серця був введений через артерію, зробивши

невеликий розріз на нозі.

Ця система була імплантована більш ніж 35000

пацієнтам в усьому світі, що є доказом успішності проведення

заміни серцевого клапана.



2013 рік                  Винахід українця «Інфрачервоний датчик відстані» потрапив в трійку кращих в світі

Ноу-хау миколаївця Івана Селезньова вважають одним із значущих
українських винаходів останнього десятиліття. Його проект TechnoEyes -
інфрачервоний датчик відстані - допомагає людям з проблемами зору
краще орієнтуватися на вулицях міста.

Хлопець з Миколаєва вперше представив свій проект на

міжнародному конкурсі "Intel International Science and Engineering

Fair". Це ультразвукова рукавичка для просторової орієнтації людей

з вадами зору, яка повинна бути досить корисною з точки зору

орієнтації в просторі. Ноу-хау молодого українця потрапило в трійку

кращих винаходів світу в 2013 році.



21 листопада 2013 року                                                                                В Києві розпочався Євромайдан

Протести розпочалися 21 листопада 2013

року як реакція на рішення Кабінету Міністрів

України про призупинення процесу підготування

до підписання Угоди про асоціацію між Україною

та Євросоюзом і значно поширилися після

силового розгону демонстрації в Києві вночі 30

листопада. Протести, які з кінця 2013 року

відбувалися у формі мітингів, демонстрацій,

студентських страйків та силова протидія

протестам із боку влади призвели до відкритого

силового протистояння, яке надалі переросло у

Революцію гідності.



18 – 21 лютого 2014 року          Відбулося силове протистояння між силовиками та протестувальниками

Ескалація конфлікту досягла апогею 18 – 20

лютого 2014, коли внаслідок протистояння

силовиків та протестувальників у центрі Києва

загинуло більше сотні людей, півтори тисячі було

поранено, сотні вважаються зниклими безвісти.



20 лютого 2014 року Розстріл «Небесної сотні»

Загони самооборони виносять поранених, 20 лютого 2014 року

Перебіг Євромайдану завершився подіями 18 – 20

лютого 2014 року, коли у Києві загинуло близько 100

протестувальників: понад 20 осіб загинуло під час сутичок у

Маріїнському парку та на вулицях Києва 18 лютого,

декілька чоловік були вбиті або згоріли під час штурму

Будинку профспілок урядовими спецпризначенцями 19

лютого, а ще 49 осіб загинуло внаслідок розстрілу на

Інститутській 20 лютого.

Урядові снайпери



16 березня 2014                                                                                                                         Анексія Криму

16 березня 2014 р. – військовими Російської Федерації в

тимчасово окупованому Криму було проведено незаконний

«референдум» про від'єднання від України і всупереч

міжнародному праву 18 березня Крим з ініціативи президента

Російської Федерації Путіна було анексовано Росією. Ані так

званий «референдум», ані анексія Криму до Росії, у світі не

були визнані.

15 вересня 2015 року Верховна Рада на пропозицію Уряду

встановила, що датою початку тимчасової окупації Криму є 20

лютого 2014 року.



12 квітня 2014 року              Почалося захоплення українських міст у Донецькій та Луганській областях

12 квітня 2014 року почалося захоплення

українських міст у Донецькій та Луганській областях

російськими диверсійними групами. Озброєні

сепаратисти захопили райвідділи міліції у Слов'янську та

Краматорську, міськраду в Артемівську, здійснили спроби

захоплення у Горлівці та Красному Лимані. Російський

диверсійний загін на чолі з Ігорем Гіркіним взяв під

контроль Слов'янськ, Краматорськ та низку менших

населених пунктів

Ввечері 12 квітня 2014 року рішення про початок

антитерорестичної операції було прийняте Радою

національної безпеки і оборони України і оголошено на

наступний день, 13 квітня. Антитерорестична операція

тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018. Після

АТО на сході України була введена операція Об'єднаних

сил.

Незаконні військові формування контролюють Слов'янську міську раду, 14 квітня 2014



26 травня 2014 Відбулася спроба захоплення терміналів Донецького аеропорту

Руїни терміналу, січень 2015

Після бою 26 травня 2014 року все літо в

аеропорту не відбувалося значних сутичок, проте

з вересня 2014 року розпочалися важкі бої.

Наприкінці вересня 2014 року українські

захисники аеропорту стали відомими як

«кіборги»

Бої за Донецький аеропорт тривали з

вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали

одними з найзапекліших у війні на сході

України. Бої розгорнулися між українськими

військами і бійцями добровольчих формувань з

однієї сторони та силами проросійських збройних

угруповань і окупаційних військ з іншої за

контроль над Донецьким міжнародним

аеропортом.



6 липня 2014 року     Бойовики вперше обстріляли установками «Град» будівлю Луганського аеропорту

Зруйнований Луганський аеропорт, 4 вересня 2014

Українські десантники тримали оборону

аеропорту з квітня 2014 року у повному

оточенні без наземного сполучення. У липні

українські війська пробили дорогу до летовища,

розблокувавши його.

Внаслідок серпневого наступу російських

регулярних військ аеропорт повторно потрапив

у оточення. Його будівлі були вщент зруйновані

російською артилерією. У ніч на 1 вересня 2014

року українські захисники вийшли з руїн

аеропорту, після 146 днів його оборони.



24 липня 2014                                     Розпочалися активні бойові дії за Дебальцеве

Дебальцеве – місто з важливим залізничним вузлом,

воно також лежить на перехресті двох автошляхів

міжнародного значення: М03, що має напрям Харків –

Бахмут – кордон РФ до Ростова-на-Дону, і М04, що поєднує

Луганськ з Донецьком.

Починаючи з 24 липня в місті та на його околицях

розпочалися активні бойові дії, внаслідок яких руйнувань

зазнали житлові будинки та центральний ринок.

Бої під Дебальцевим загострилися після Першого

мінського перемир'я з жовтня 2014 року.

У січні-лютому 2015 року після відносного затишшя

поновилися бої за Дебальцеве й околиці[14]. Внаслідок

активізації обстрілів та відсутності систем

життєзабезпечення інфраструктури міста з Дебальцевого

розпочалася евакуація місцевих мешканців, які до цього

переховувалися в підвалах та бомбосховищах

Обстріляний з Градів старовинний залізничний вокзал в Дебальцеве 



6 серпня 2014 року                                                                                                                 Бої за Іловайськ

Батальйон «Донбас» у боях під Іловайськом. Серпень 2014

Бої під Іловайськом стали одним з

переломних моментів війни на сході України:

Збройні сили України втратили ініціативу на

Донбасі та перейшли від атаки до оборони. Важкі

втрати спонукали українське керівництво до

укладення Мінського перемир'я в рамках

контактної групи Україна — Росія — ОБСЄ із

залученням представників російських бойовиків.





2015 рік                                                  Українськими вченими створено унікальний кровоспинний засіб

У 2015 році українські вчені-волонтери створили унікальний
кровоспинний засіб. Вітчизняний «Кровоспас» став дешевою
альтернативою імпортного засобу «Целокс», в якому дуже потребують наші
військові.

Z-бинт Кровоспас - це комплексний засіб для контролю і запобігання
кровотечі, з використанням інноваційних технологій для зупинки
кровотечі. Ключовим компонентом є спеціальний інертний мінерал Каолін з
величезною зупиняючою здатністю.



2016 рік                                                          Джамала з піснею «1944» стає переможницею Євробачення

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» став 62-м в історії

«Євробачення». Він відбувся в Києві після перемоги Джамали на

конкурсі 2016 року в Стокгольмі, де вона представляла Україну з

піснею «1944». Це була друга перемога України відтоді, як вона

дебютувала 2003 року. Конкурс, організований Європейською

мовною спілкою і Національною суспільною телерадіокомпанією

України, проходив у Міжнародному виставковому центрі.



20 травня 2016 року Вперше найвищу вершину світу Еверест підкорює українка

Ірина Галай із Закарпаття стала першою українською
жінкою, що піднялася на найвищу вершину Землі



03 березня 2020 року Початок епідемії коронавірусу в Україні

Поширення коронавірусної хвороби - 2019 в Україні зафіксовано 3 березня 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби в
Чернівецькій області. 11 березня Кабмін запровадив карантин в Україні. 6 квітня в Україні було запроваджено обов'язкове носіння масок
у громадських місцях.

За даними МОЗ та РНБО станом на 12 серпня

2021 року в Україні підтверджено 2 262 601 випадків

зараження SARS-CoV-2, з них 53 173 осіб померли, 2

194 791 одужали



13 травня 2021 року        Вперше в Україні проведено операції з використанням системи 3D відеокамер

Запоріжцям з вродженими вадами серця вперше провели

малоінвазивні втручання на серці з використанням апарату

штучного кровообігу, а також системи 3D відеокамер. 3D відеокамери

дозволяють отримати високоякісне об’ємне зображення з ефектом

занурення в операційне поле. Перший пацієнт мав вроджену ваду

мітрального клапана, а другий – дефект міжпередсердної перетинки

великих розмірів з вторинною тристулковою недостатністю.

13 та 14 травня 2021 року спеціалісти інституту ім. Амосова
провели на базі Запорізької обллікарні унікальні ендоскопічні
втручання на серці.



24 серпня 2022 рік   З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ      



Сьогодні надзвичайний для нашої Країни день! Вже 31
рік ми відзначаємо відновлення незалежності нашої
Держави. З кожним роком поглиблюється усвідомлення
важливості цієї дати для нас та наших нащадків.
За ці роки було багато зроблено, змінено, досягнуто.
Саме українці показали світові як потрібно боротись за
свої права і свободу. Незалежність для нас не пустий
звук.
Восьмий рік триває війна. Війна за збереження наших
кордонів, за можливість бути українцем. Пам'ятаймо
тих, хто здобув вічне життя в боях! Шануймо тих, хто
і зараз відзначає це свято в окопах!
Важливо, щоб кожен з нас на своєму місці робив все
можливе для розвитку України. Ми є сьогодення нашої
Держави, її сила і воля!
Віримо в мирне і заможне майбутнє!
Любимо тебе, рідна Земле!

Зі святом, УКРАЇНО!!!



Мальовничі куточки України

На Говерлі. Карпатський національний природний парк, Івано-Франківська область



Мальовничі куточки України

містечко Заліщики Тернопільської області
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