УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОС • UKRAINIAN VOICE – APRIL 10 2017

7

НОВИНИ З УКРАЇНИ

У Мінську погодили
повне припинення вогню
на Донбасі з 1 квітня

Піротехніки завершили
розмінування житлових
кварталів Балаклії
та довколишніх сіл

Всього було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів /dsns.gov.ua
Також планується продовжити роботу пунктів перетину / Фото УНІАН

n Тристороння контактна група погодила рішення про припинення з 1
квітня вогню у зв'язку з пасхальними святами. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на
Донбасі вітає рішучість учасників
Мінського процесу забезпечити з 1
квітня повне припинення вогню в
Донецькій і Луганській областях.
Про це на своїй сторінці у Facebook
написала прес-секретар представника України в ТКГ, екс-президента
України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Вона повідомила, що українська сторона розцінює Мінські домовленості як безальтернативний
фундамент для врегулювання ситуації на Донбасі. "Напередодні вели-

кодніх свят Тристороння контактна
група вітає рішучість всіх учасників
Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1
квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня, до поминальних днів, заплановано істотне прискорення процеду ри перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години",—заявила
прес-секретар Кучми.
—Джерело: УНІАН
https://www.unian.ua/war/1849436-uminsku-pogodili-povne-pripinennyavognyu-na-donbasi-z-1-kvitnya.html

В ГПУ розповіли, що було
знайдено на місці обстрілу
Генконсульства Польщі у Луцьку

Обстріл Генконсульства Польщі в Луцьку кваліфіковано як теракт / volyn24.com

n Наразі проводяться заходи для
встановлення обставин вчинення
правопорушення та осіб, які можу ть бути причетними до його скоєння. Обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку кваліфіковано як терористичний акт. Як повідомили в Управлінні зв'язків з гро-

мадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, відомості про інцидент біля генконсульства внесено
до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за статтею ч.І ст. 25S (терористичний акт)
Кримінального кодексу України. Хід
розслідування у кримінальному
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n Розмінування безпосередньо території балаклійського арсеналу
триватиме до двох місяців. Піротехніки завершили розмінування житлових кварталів Балаклії Харківської області та прилеглих сіл. Як передає кореспондент УНІАН, про це
повідомила голова Харківської ОДА
Юлія Світлична на своїй сторінці у
Facebook. «Розмінування у м. Балаклія та населених пунктах Балаклійського району завершено. Усього
було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів»,—написа ла вона. Світлична зазначила, що
зараз до електропостачання вже
підключені 95% абонентів Балаклії.
«У Балаклїї працює комісія з ліквідації наслідків надзвичайної події.
Електропостачання відновлено у
95% абонентів, якібули відключені.
По решті є серйозні руйнування
енергомережі, аварійні бригади
працюють в посиленому режимі.
Відновити газопостачання в усіх населених пунктах району плануємо
протягом двох-трьох днів. Роботи

активно проводяться, в деяких селах газопостачання вже відновлено,
завтра почнеться підключення міста»,—наголосила голова Харківської ОДА. Світлична додала, що зараз
проводиться експертна оцінка пошкоджень житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструкту ри, визначаються обсяги руйнувань. Ремонтні бригади вже розпочали роботи щодо відновлення пошкоджених житлових будівель. Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув
військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще близько 5 мешканців отримали поранення. Розмінування безпосередньо
території балаклійського арсеналу
триватиме до двох місяців.

провадженні перебуває на особливому контролі прокуратури Волинської області. Підслідність у вказаному кримінальному провадженні
визначено за слідчим відділом Управління Служби безпеки України у
Волинській області. Наразі проводяться заходи для встановлення обставин вчинення правопорушення
та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння. У ГПУ зауважили, що під час огляду місця події
вилучено металеві осколки, циліндричний предмет, зовні схожий на
хвостовик дореактивної гранати,
ринва з осколковими пошкодженнями. Також вилучено металевий
придмет, зовні схожий на кришку
тубуса ручного протитанкового гранатомету. Як повідомляв УНІАН, у
ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними,
причиною став постріл з гранатомета РІП 26. Жертв внаслідок вибу ху немає. У СБУ розглядають кілька
версій інциденіу, в тому числі тер-

акт. «Провокації проти Республіки
Польща, щочас від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні—Російській Федерації, почерк
якої видно здалека",—заявили у відомстві. Президент України доручив правоохоронцям терміново
вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також
глава держави доручив посилити
охорону іноземних дипломатичних
установ для запобігання можливим
провокаціям. Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від
тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб
винні були покарані",—наголосив
він. Водночас Міністерство закордонних справ Польщі через інцидент викликало посла України Андрія Дещицю.
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—Джерело: УНІАН
https://www.unian.ua/incidents /1842
8 04-pirotehniki-zavershili-rozminuvannya-jitlovih-kvartaliv-balakliji-tadovkolishnih-sil-foto.html

—Джерело: УНІАН
https://www.unian.uaAnddents/18483
11-v-gpu-rozpovili-scho-bulo-znaydeno-na-mistsi-obstrilu-genkonsulstvapolschi-u-lutsku.html
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