
Російські військові захопили 17 
об’єктів державної інфраструк-

тури в Криму, з них — 11 військо-
вих. Про це у вівторок повідомив 
заступник начальника головноко-
мандувача Центру Збройних сил 
генерал-майор Олександр Размаз-
нін, повідомляють «Українські но-
вини».

Ще 34 державні об’єкти блоку-
ються.

Також російські військові бло-
кують 57 українських кораблів і 

захопили 50 об’єктів Державної 
прикордонної служби в Криму.

Пан Размазнін оцінює ситуа-
цію в Криму як кризову. Україн-
ські військові, за його словами, го-
тові виконати вимогу керівництва 
і покинути свої частини, якщо 
буде потреба.

«Я спілкуюся щодня з коман-
дирами військових частин (у Кри-
му). Вони, чітко усвідомлюючи, 
що відбувається, кажуть так: ми 
готові, і особовий склад готовий із 
прапорами, у складі своєї частини, 
на своїй штатній техніці, у всеозб-
роєнні вийти в зазначене місце», 
— заявив Размазнін.

Він також розповів про домов-
леність, що у випадку виведення 
українських військ із Криму орен-
ду житла їм буде оплачувати дер-
жава.

Крім того, генерал-майор по-
дякував всім тим, хто перераховує 
гроші на благодійний рахунок Мі-
ністерства оборони і повідомив, 
що за кілька днів на нього вже на-
дійшло більш ніж 10 млн гривень.

Європейський Союз готовий 
підписати Угоду про асоціацію 

з Україною 21 березня та надавати-
ме країні допомогу. Про це йдеться 
у висновках Ради ЄС, схвалених на 
засіданні Ради ЄС із питань закор-
донних справ. 

«Рада вітає пропозицію Єв-
рокомісії про тимчасове зняття 
мит на український експорт до 
ЄС і сподівається на його швидке 
ухвалення. Крім того, очікує на 
підписання політичної частини 
Угоди про асоціацію 21 березня в 

Брюсселі та підтверджує свою го-
товність перейти до підписання 
й уведення в дію частини угоди, 
яка разом із політичною частиною 
становить єдиний акт», — ідеться 
у висновках. 

Також у Європі висловили го-
товність підтримувати Україну фі-
нансово для забезпечення стабіль-
ності й запевнили, що пом’якшать 
візовий режим. Водночас ЄС за-
кликає Україну почати структурні 
реформи в країні, модернізацію 
економіки і боротьбу з корупцією.
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Євросоюз підпише Угоду про асоціацію 
з Україною 21 березня 

Якщо Москва підтримає «націо-
налізацію» українського майна 

в Криму, Київ буде домагатися від-
шкодування збитків за рахунок її 
майна. Про це у вівторок на прес-
конференції заявив міністр юстиції 
України Павло Петренко. 

«Ми чітко заявили: якщо Росій-
ська Федерація визнає ці дії крим-
ської влади, то Україна залишає за 
собою право вживати адекватних 
заходів із компенсації всіх збитків 
за рахунок майна, що належить РФ 
і перебуває як на території України, 
так і в інших державах», — сказав 
Петренко. 

За його словами, Україна діятиме 

відповідно до міжнародних і націо-
нальних законодавств. 

Глава відомства відзначив, що 
російський Газпром має дуже багато 
об’єктів на території Європи. 

Нагадаємо, новоспечені крим-
ські владці проголосили, що, крім 
державного майна, державною влас-
ністю Республіки Крим стає «майно, 
зокрема військова техніка, озброєн-
ня, що перебуває в господарському 
віданні або оперативному управлін-
ні з’єднань, військових частин і під-
розділів ЗСУ, підприємств, установ 
і організацій, що підпорядковані 
Міноборони України, розміщених 
на території Республіки Крим і Се-

вастополя. 
З-поміж іншого вже захоплено 

«Чорноморнафтогаз». 

Нелегітимна влада Криму 
виганяє працівників 
держсанаторіїв на вулицю 
У санаторії «Україна» звільнять увесь штат — від ліка-
рів до прибиральниць. Дозволили допрацювати до 
30 березня, а опісля — на вихід. Про це повідомляють 
у соцмережах, пише ZIK. А далі завезуть свій персонал, 
змінять статуси здравниць. Попросили також звільнити 
приміщення, закріплені за відомствами, в яких праців-
ники проживають разом із родинами, бо завезеним 
росіянам теж знадобляться хатинки і в них теж є сім’ї. 

У Криму оголосили рубль 
офіційною валютою 
Сепаратисти Верховної Ради Криму оголосили рубль 
офіційною валютою автономії, повідомив прес-центр 
нелегітимного парламенту республіки. «Офіційною 
грошовою одиницею (валютою) Республіки Крим 
є російський рубль, а також до 1 січня 2016 року 
офіційною валютою, згідно зі статтею 48 тимчасового 
положення, буде українська гривня», — йдеться в 
повідомленні. 

В Україні оголошена часткова 
мобілізація 

Народні депутати України при-
йняли законопроект № 4466 «Про 
затвердження Указу Президента 
України «Про часткову мобіліза-
цію». 

«У зв’язку з різким ускладненням 
внутрішньополітичної обстановки, 
втручанням Російської Федерації у 
внутрішні справи України, зростан-
ням соціальної напруженості в Ав-
тономній Республіці Крим та м. Се-
вастополі та відповідно до пунктів 1, 
17, 20 частини 1 статті 106, статті 112 
Конституції України постановляю: 
оголосити і провести часткову мобі-
лізацію», — йдеться в указі. 

Згідно з документом, мобіліза-
ція повинна пройти на території 
Вінницької, Волинської, Дніпропе-
тровської, Донецької, Житомир-
ської, Закарпатської, Запорізької, 
Івано-Франківської, Київської, Кіро-
воградської, Луганської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Полтав-
ської, Рівненської, Сумської, Терно-
пільської, Харківської, Херсонської, 
Хмельницької, Черкаської, Черні-
вецької, Чернігівської областей та у 
м. Києві. «Мобілізацію на території 
АР Крим і м. Севастополя здійснити 
з числа громадян, які в добровільно-
му порядку висловили бажання бути 
призваними на військову службу, зо-
крема шляхом прибуття у військові 
комісаріати, військові частини», — 
йдеться в указі. 

Мобілізація проводиться протя-
гом 45 діб із дня набрання чинності 
документом. Зі слів доповідача з цьо-
го законопроекту — секретаря Ради 
національної безпеки й оборони Ан-
дрія Парубія, першочергово в Зброй-
ні сили України буде мобілізовано 
20 тис. громадян, у Національну гвар-
дію — ще 20 тис. осіб. Також указом 
доручається СБУ, начальнику управ-

ління Державної охорони України, 
голові Служби зовнішньої розвідки 
України, вищому командуванню На-
ціональної гвардії України, керівни-
кам центральних органів виконавчої 
влади, які мають у своєму підпоряд-
куванні військові формування Укра-
їни, Оперативно-рятувальній службі 
цивільного захисту перевести під-
леглі військові формування Украї-
ни, Оперативно-рятувальну службу 
цивільного захисту на організацію і 
штати воєнного часу. 

«Призов військовозобов’язаних, 
зокрема резервістів, і поставку тран-
спортних засобів для забезпечення 
потреб Збройних сил України, Нацг-
вардії України здійснити в обсягах, 
визначених мобілізаційними плана-
ми з урахуванням резерву», — йдеть-
ся в документі. 

Також Рада доручила місцевим 

органам виконавчої влади з учас-
тю органів місцевого самовряду-
вання організувати і забезпечити в 
установленому порядку: своєчасне 
оповіщення та прибуття громадян, 
призваних на військову службу; при-
буття техніки на збірні пункти й у 
військові частини; виділення тим-
часово будівель, споруд, земельних 
ділянок, транспортних та інших ма-
теріально-технічних засобів у роз-
порядження ЗСУ, Нацгвардії, іншим 
військовим формуванням України 
згідно з мобілізаційними планами. 

Кабінет Міністрів України має 
забезпечити фінансування і вжити 
в межах повноважень інших заходів, 
пов’язаних із оголошенням і прове-
денням часткової мобілізації. 

Цей указ набирає чинності після 
його затвердження Верховною Радою 
України. 

12
стільки мільярдів доларів стано-
вить капітал колишнього прези-
дента України Віктора Януковича. 
Свою оцінку статків екс-гаранта 
зробив відомий економіст і ди-
пломат Андрес Ослунд. 
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Росіяни захоплюють об’єкти української 
армії в Криму

Франція погрожує застосувати військову 
силу до Росії 

Національна гвардія України запрошує всіх стати на захист Вітчизни 

Міністр закордонних справ 
Франції Лоран Фабіус по-

грожує Росії військовою відповід-
дю на агресію в Криму та за праг-
нення анексувати український 
півострів. За словами міністра, це 
найбільша криза з часів холодної 
війни. Про це посадовець заявив, 
виступаючи в ефірі французького 
телеканалу TF1. 

«Після певної межі буде реак-
ція, включаючи силу, ми не може-
мо дозволити їм робити все. Спо-
чатку Франція, ймовірно, розірве 
контракт із Росією про постачання 
двох кораблів Mistral, будівництво 
яких ведеться в Сен-Назер. Якщо 
Путін продовжить те, що він ро-
бить, ми можемо розглянути ска-
сування цих поставок», — заявив 

глава відомства. 
Цікаво, що будівництво кора-

блів Mistral дозволило створити у 
Франції близько тисячі робочих 
місць. Для РФ ці судна відкривали 
доступ до передових військових 
технологій. 

Події

«Око за око»: Київ погрожує Москві конфіскувати її майно 

 ПОГОДА

У західних областях 20 бе-
резня змінна хмарність, дощити-
ме. Температура вночі +6...+8 °C, 
вдень +8...+10 °C. 21 березня 
хмарно з проясненнями, дощ 
не очікується. Температура по-
вітря вночі +6...+7 °C, вдень 
+13…+19 °C. 22 березня змінна 
хмарність, опади не передбача-
ються. Вночі +8...+9 °C, вдень 
+12...+18 °C. 

У північних регіонах 20 бе-
резня похмуро, дощитиме. Тем-
пература повітря вночі +3...+4 °C, 
вдень +5...+10 °C. 21 березня 
змінна хмарність, дощ не про-
гнозують. Уночі 0...+1 °C, вдень 
+7...+10 °C. 22 березня ясно, без 
опадів. Температура повітря вно-
чі +5...+7 °C, вдень +10...+14 °C. 

У Києві 20 березня хмар-
но, йтиме дощ. Уночі +4…+6 °C, 
вдень +6...+10 °C. 21 березня со-
нячно, опади не очікуються. Тем-

пература вночі +2...+3 °C, вдень 
+8...+12 °C. 22 березня хмарно з 
проясненнями, дощ не передба-
чається. Вночі +7…+8 °C, вдень 
+10...+15 °C. 

У східних регіонах 20 берез-
ня похмуро, прогнозують дощ. 
Уночі +5...+6 °C, вдень +6...+9 °C. 
21 березня змінна хмарність, ко-
роткочасні опади. Вночі -1...0 °C, 
вдень +3...+5 °C. 22 березня со-
нячно, опади не очікуються. Тем-
пература повітря вночі -4...+2 °C, 
вдень +2...+10 °C. 

У південних областях 20 бе-
резня переважно хмарно, дощи-
тиме. Температура повітря вночі 
+5...+8 °C, вдень +8...+9 °C. 21 бе-
резня сонячно, опади не про-
гнозують. Уночі +4...+5 °C, вдень 
+5...+11 °C. 22 березня ясно, 
без опадів. Нічна температура 
+1...+5 °C, денна +5...+16 °C. 

Відповідний указ підписав в. о. президента Турчинов 

Вербувальні служби працюють 
із 7.00 до 22.00 години щоденно. 

Вербувальні служби надають 
інформацію щодо: 
• прийому на військову службу; 
• порядку укладання контракту; 
• порядку надання військових 

звань; 
• порядку проходження служби; 
• навчання; 
• забезпечення; 
• пакета соціального та правового 

захисту військовослужбовців. 
Повідомляємо контактні теле-

фони вербувальних служб, які здій-
снюють набір до Національної гвар-
дії України: 

 
По місту Києву: (044) 249-28-46, 

(044) 249-27-87 — управління кадрів.
Управління Північного терито-

ріального командування (Київська, 
Черкаська, Чернігівська, Житомир-

ська області): вербувальна служба 
— (044) 286-36-27, комутатор — 
(044) 286-27-47. 

Управління Південного терито-
ріального командування (Одеська, 
Миколаївська, Запорізька, Херсон-
ська області): вербувальна служба 
— (048) 766-48-20, комутатор — 
(048) 766-33-55. 

Управління Західного територі-
ального командування (Львівська, 
Івано-Франківська, Тернопільська, 
Рівненська, Закарпатська, Черні-
вецька, Волинська, Хмельницька, 
Вінницька області): вербувальна 
служба — (032) 234-07-45, комута-
тор — (032) 264-53-47. 

Управління Центрального 
територіального командування 
(Дніпропетровська, Кіровоградська, 
Полтавська області): вербувальна 
служба — (056) 770-84-78, комута-
тор — (056) 726-44-36. 

Управління Східного територі-
ального командування (Донецька, 
Луганська, Харківська, Сумська об-
ласті): вербувальна служба — (062) 
223-19-50, комутатор — (062) 223-
29-11. 

Нижче зазначені адреси пунк-
тів набору добровольців до лав На-
ціональної гвардії України. 

Для проходження служби у вій-
ськовій частині 3027 (м. Київ) звер-
тайтеся за адресою: м. Київ, вул. Що-
рса, 38, тел. (044) 286-36-27. 

Для проходження служби у 
військовій частині 3005 (м. Хар-
ків) звертайтеся за адресою: 
м. Харків, вул. Володарського, 22, 
тел. (057) 370-30-35. 

Для проходження служби у вій-
ськовій частині 3039 (м. Миколаїв) 
звертайтеся за адресою: м. Микола-
їв, вул. Косіора, 2, тел. (0512) 55-38-
21. 


