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СВІТ 

 

США ввели санкції проти міжнародних 

мереж підтримки Хезболли 

Офіс контролю за іноземними активами 
(OFAC) міністерства фінансів США 
запровадив санкції проти двох фізичних і 
трьох юридичних осіб, причетних до 
фінансування угруповання Хезболла.

 

Трамп хоче заборонити своєму раднику 

розповідати про "російську справу" 

Дональд Трамп прагне не допустити появи 
свого радника Дона Макгана на слуханнях 
у Конгресі у справі про втручання РФ у 
президентські вибори.
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Польща призупинила транзит російської 

нафти з Білорусі 

Польща призупинила транзит нафти 
нафтопроводом "Дружба". Білоруська 
сторона отримала відповідну 
телефонограму від компанії PERN 
(оператор польської ділянки "Дружби")

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Заява України про "російські паспорти" 

буде поширена як офіційний документ ООН 

Заява МЗС України щодо рішення Кремля 
про видачу російських паспортів українцям 
на окупованих територіях буде поширена 
як офіційний документ Генасамблеї ООН.

 

Держдеп США: указ Путіна це провокація 

та замах на суверенітет України 

Указ Путіна про “паспортизацію” Донбасу є 
провокацією і замахом на суверенітет та 
територіальну цілісність України, що 
створює серйозні перешкоди для 
виконання Мінських домовленостей.

 

Сайдік про "російські паспорти": Треба 

дотримуватися Мінських угод 

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні 
Мартін Сайдік, коментуючи рішення 
Кремля про видачу паспортів РФ 
громадянам України на окупованих 
територіях Донбасу, наголосив на 
необхідності…
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Климпуш-Цинцадзе: “Паспортизація” 

Донбасу – новий виток гібридної атаки РФ 

Рішення Кремля про спрощений порядок 
видачі російських паспортів українцям, що 
мешкають на окупованих територіях, – це 
новий виток гібридної атаки проти України.

 

Генсек ООН очікує від РФ поваги до 

Мінських домовленостей 

Антоніу Гутерреш очікує, що духу й літери 
Мінських домовленостей буде дотримано, і 
всі питання вирішуватимуться через 
конструктивний діалог у наявних форматах 
перемовин.

 

НАТО посилить підтримку України в 

рамках трастових фондів 

Країни НАТО збільшують внески до низки 
трастових фондів задля підтримки України. 
Зокрема, ініціативи стосуються 
захоронення радіоактивних відходів та 
медичної реабілітації військовослужбовців, 
поранених в АТО.

 

В ОРДЛО вже склали списки для 

отримання паспортів РФ - експерт 

Представник уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини у Луганській і 
Донецькій областях Павло Лисянський 
заявив, що на окупованих територіях вже 
склали списки для отримання російських 
паспортів.
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Прем'єр-міністр Нідерландів обговорив із 

Зеленським справу МН17 

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у 
телефонній розмові привітав Володимира 
Зеленського з перемогою на виборах, а 
також обговорив важливість прогресу у 
справі МН17.

ТОЧКА ЗОРУ 

 

Двоголовий орел паспортизує окупований 

Донбас: чим це спричинено та які наслідки 

Висновки очевидні: це безпардонний тиск 
на новообраного президента, намагання 
максимально використати період 
міжвладдя, шантаж Заходу… Але давайте 
докладно

СУСПІЛЬСТВО 

 

У християн східного обряду сьогодні - 

Чистий четвер 

У християн східного обряду сьогодні - один 
з найважливіших днів на Страсному тижні - 
Великий, або, як його ще 
називають,Чистий четвер.

 

25 квітня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 75 років тому, завершилась 
наймасштабніша битва Української 
Повстанської Армії проти військ НКВС.
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На Донбасі окупанти гатять з артилерії та 

мінометів, поранений боєць 

Збройні формування Російської Федерації 
за минулу добу 14 разів порушили режим 
припинення вогню, з них вісім разів – із 
застосуванням заборонених Мінськими 
угодами артилерійських систем калібру 122 
мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм

 

Кримські татари вимагатимуть чітких 

відповідей від Зеленського 

Якою буде політика обраного президента 
Володимира Зеленського щодо 
забезпечення прав кримських татар, поки 
що невідомо, вважає член Меджлісу 
кримськотатарського народу Ескендер 
Барієв.

 

Контракт на село: абітурієнтам медичних та 

педагогічних вишів полегшать вступ 

Вступникам в медичні та педагогічні виші 
пропонують першочерговий вступ на 
бюджет за відпрацювання в сільській 
місцевості за спеціальності.

 

В Україну йде справжнє тепло: якою буде 

погода аж до Великодня 

У четвер, 25 квітня, в Україні опадів не 
очікується, вдень повітря прогріється до 
20-25 градусів тепла.
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25 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Чистий Четвер; шукаємо “живий” 
вогонь, скільки видів паски випікалось 
колись в Україні та оминаймо шахраїв

СПОРТ 

 

Відрив великий, але ми боротимемось до 

кінця – Хацкевич 

Головний тренер «Динамо» вимагає від 
своєї команди кращого футболу.

 

Бринзак вперше озвучив кандидатуру на 

посаду президента Федерації біатлону 

України 

Глава українського біатлону Володимир 
Бринзак вперше озвучив прізвище 
функціонера, якого хотів би бачити своїм 
наступником на посаді президента 
федерації.
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