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МИР
НОВОСТЕЙ
 Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до жителів міст, звільнених від терористів
українськими військами, повертатися до своїх домівок і разом із
владою відбудовувати Луганську і
Донецьку області.
Арсеній Яценюк наголосив,
що за попередніми даними міністерств загальна сума виплат
на відновлення інфраструктури
Донецької і Луганської областей
станом на сьогоднішній день становить 8,1 мільярда гривень: «Будемо думати, де брати ці гроші».
Він повідомив, що уряд звернеться до донорів з тим, щоб
отримати допомогу на відновлення інфраструктури в Донецьку і
Луганську та розробити спеціальну постреабілітаційну програму
для Донбасу.
 Глава уряду Арсеній Яценюк
звернувся до Генпрокуратури, СБУ
та МВС з проханням розслідувати
діяльність усіх осіб, причетних до
сепаратизму, в тому числі депутатів парламенту.
Він зазначив, що окремо звернеться до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути
подання про скасування депутатської недоторканності з таких
парламентарів.
Раніше Міністерство юстиції
попросило Окружний адміністративний суд Києва заборонити
діяльність Комуністичної партії
України.
 Вимушені переселенці масово повертаються в Слов’янськ
Донецької області. Про це повідомив спікер інформаційного центру
Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
«В місті, вперше за довгий час,
з’явилася електрика, було запущено залізничне сполучення, почало надходити продовольство і
запрацювали органи державної
влади. Вимушені переселенці
масово повертаються додому у
Слов’янськ», – сказав Лисенко.
Як повідомлялося раніше, у
Слов’янську відновили електропостачання, а також розпочали
виплату пенсій.
 Представители Национального банка Украины в телефонном
режиме рекомендуют банкирам
снижать стоимость доллара на
межбанке. По прогнозам финансистов, уже в ближайшие дни это
должно привести к укреплению
курса гривны на наличном рынке.
Как пояснили опрошенные
банкиры, предпосылки к укреплению курса гривны созданы благодаря снижению объемов импорта и увеличению притока валюты
за счет международной финансовой помощи и экспорта. Как
следствие, в последние дни наблюдается плавное проседание
курса на межбанке, что обусловлено перенасыщением валютного
рынка долларом.
 За повідомленнями
інформагентств
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