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НОВИНИ З УКРАЇНИ

Піротехніки завершили
розмінування житлових
кварталів Балаклії 
та довколишніх сіл

n Тристороння контактна група по -
годила рішення про припинення з 1
квітня вогню у зв'язку з пасхаль ни -
ми святами. Тристороння контакт -
на група з врегулювання ситуації на
Донбасі вітає рішучість учасників
Мінського процесу забез печити з 1
квітня повне припинення вогню в
Донецькій і Луганській областях.
Про це на своїй сторінці у Facebook
написала прес-секретар представ -
ни ка України в ТКГ, екс-президента
України Леоніда Кучми Дарка Олі -
фер. Вона повідомила, що україн -
ська сторона розцінює Мінські до -
мовленості як безальтернативний
фундамент для врегулювання си ту -
ації на Донбасі. "Напередодні вели -

кодніх свят Тристороння контактна
група вітає рішучість всіх учасників
Мінського процесу забезпечити по -
в не дотримання режиму припинен -
ня вогню, яке набуде чинності з 1
квітня 2017 року. Крім того, з 1 квіт -
ня, до поминальних днів, запла но -
вано істотне прискорення про цеду -
ри перетину лінії зіткнення на КП -
ВВ, зокрема, планується продов жи -
ти роботу пунктів перетину в ран -
ко ві та вечірні години",—зая вила
прес-секретар Кучми.

—Джерело: УНІАН
https://www.unian.ua/war/1849436-u-
minsku-pogodili-povne-pripinennya-
vognyu-na-donbasi-z-1-kvitnya.html

n Розмінування безпосередньо те -
ри торії балаклійського арсеналу
три ватиме до двох місяців. Піро тех -
ніки завершили розміну вання жит -
лових кварталів Балаклії Харківсь -
кої області та прилеглих сіл. Як пе -
редає кореспондент УНІ АН, про це
повідомила голова Хар ківської ОДА
Юлія Світлична на своїй сто рінці у
Facebook. «Розмі нування у м. Бала -
клія та населених пунктах Балак лій -
ського району за вершено. Усього
бу ло вилучено бли зько 1000 вибухо -
небезпечних пред метів»,—написа -
ла вона. Світлична зазначила, що
зараз до елек тро по стачання вже
підключені 95% або нентів Балаклії.
«У Балаклїї працює комісія з лік ві -
дації наслідків над звичайної події.
Електропостачання відновлено у
95% абонентів, якібули відключені.
По решті є серйозні руй нування
енергомережі, аварійні бригади
пра цюють в посиленому режимі.
Відновити газопостачання в усіх на -
селених пунктах району пла нуємо
протягом двох-трьох днів. Роботи

активно проводяться, в деяких се -
лах газопостачання вже віднов ле но,
завтра почнеться під клю чення міс -
та»,—наголосила го ло ва Хар ків сь -
кої ОДА. Світлична додала, що за раз
проводиться ек спертна оцінка по ш -
коджень житло вого фонду та об'єк -
тів соціальної ін фраструк ту ри, ви -
значаються об сяги руйнувань. Ре -
монтні бригади вже розпочали ро -
боти щодо відновлення пошкод же -
них житлових будівель. Як пові дом -
ляв УНІАН, вночі 23 березня у Ба -
лаклії внаслідок пожежі вибухнув
вій ськовий арсенал. Через небез пе -
ку було евакуйовано близько 20 ти -
сяч людей. Внаслідок розривів сна -
рядів загинула одна жінка, ще бли -
зько 5 мешканців отримали пора -
нен ня. Розмінування безпосередньо
території балаклійського арсеналу
триватиме до двох місяців.

—Джерело: УНІАН
https://www.unian.ua/incidents /1842
8 04-pirotehniki-zavershili-rozminu-
vannya-jitlovih-kvartaliv-balakliji-ta-
dovkolishnih-sil-foto.html

У Мінську погодили 
повне припинення вогню 
на Донбасі з 1 квітня

Також планується продовжити роботу пунктів перетину / Фото УНІАН 

n Наразі проводяться заходи для
встановлення обставин вчинення
правопорушення та осіб, які можу -
ть бути причетними до його скоєн -
ня.  Обстріл Генерального консуль -
ства Польщі у Луцьку кваліфі ко ва -
но як терористичний акт. Як пові -
до мили в Управлінні зв'язків з гро -

мадськістю та ЗМІ Генеральної про -
куратури Ук раїни, відомості про ін -
цидент біля генконсульства внесено
до Єдиного реєстру досудових роз -
слідувань і кваліфіковано за стат -
тею ч.І ст. 25S (терористичний акт)
Кримінального кодексу України. Хід
розслідування у кримінальному

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

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

Всього було вилучено близько 1000 вибухо небезпечних предметів /dsns.gov.ua 

про вадженні перебуває на особ ли -
вому контролі прокуратури Волин -
ської області. Підслідність у вказа -
но му кримінальному провадженні
визначено за слідчим відділом Уп -
равління Служби безпеки України у
Волинській області. Наразі прово -
дяться заходи для встановлення об -
ставин вчинення правопорушення
та осіб, які можуть бути причет ни -
ми до його скоєння. У ГПУ заува -
жили, що під час огляду місця події
вилучено металеві осколки, цилін -
дричний предмет, зовні схожий на
хвостовик дореактивної гранати,
ринва з осколковими пошкоджен -
нями. Також вилучено металевий
придмет, зовні схожий на кришку
тубуса ручного протитанкового гра -
натомету. Як повідомляв УНІ АН, у
ніч на 29 березня на чет вертому по -
версі адміністративного примі щен -
ня Генерального кон су льства Поль -
щі у Луцьку стався ви бух. В СБУ за -
явили, що, за по пе редніми даними,
причиною став по стріл з гранато -
ме та РІП 26. Жертв внаслідок ви бу -
ху немає. У СБУ розглядають кілька
версій ін циденіу, в тому числі тер -

акт. «Про вокації проти Республіки
Польща, щочас від часу трапля ють -
ся в Ук раїні, вигідні лише одній сто -
роні—Російській Федерації, почерк
якої видно здалека",—заявили у ві -
дом стві. Президент України дору -
чив правоохоронцям терміново
вжи ти всіх заходів для розсліду ван -
ня об стрілу Генконсульства. Також
глава держави доручив посилити
охорону іноземних дипломатичних
установ для запобігання можливим
прово ка ціям. Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін ви -
словив обурення провокацією про -
ти Ген кон сульства. "Це підлість від
тих, хто проти нашої дружби з Рес -
пуб лікою Польща. Робимо все, щоб
винні були покарані",—наголосив
він. Водночас Міністерство закор -
дон них справ Польщі через інци -
дент викликало посла України Ан -
дрія Дещицю. 

—Джерело: УНІАН
https://www.unian.uaAnddents/18483
11-v-gpu-rozpovili-scho-bulo-znayde-
no-na-mistsi-obstrilu-genkonsulstva-
polschi-u-lutsku.html


