
18 березня на зборах Ради Федера-
ції президент Росії Володимир Пу-
тін підписав із самопроголошеними 
представниками «влади» Криму 
«договір» про вступ АРК і Севасто-
поля у склад РФ. На сайті Кремля 
повідомили, що Республіка Крим 
вважається прийнятою в Російську 
Федерацію з дати підписання цього 
договору. 

За день до цього на позачергово-
му пленарному засіданні Верховна 
Рада АРК прийняла постанову «Про 
незалежність Криму», згідно з якою 
«всі установи, підприємства й інші 
організації, що засновані Україною 
або з її участю на території Криму, 
стають установами, підприємствами 

й іншими організаціями, заснова-
ними Республікою Крим. Державна 
власність України, яка перебуває 
на день прийняття цієї постано-
ви на території Республіки Крим, є 
державною власністю Республіки 
Крим», — ідеться у документі. 

При цьому власність профспіл-
кових та інших громадських орга-
нізацій України, що розміщувалися 
на день прийняття цієї постанови 
на території АРК, стають власністю 
підрозділів відповідних організацій 
Республіки Крим, а якщо таких не-
має — державною власністю Респу-
бліки Крим. 

Мешканцям Криму дали місяць, 
щоб визначитися зі своїм громадян-
ством. 

Громадяни України й особи без 
громадянства, які проживають на 
території Криму, автоматично ста-
нуть громадянами РФ, якщо не 
оголосять про бажання зберегти за 
собою та своїми неповнолітніми ді-
тьми громадянство, яке в них є за-
раз. 

Як стало відомо, вже минуло 
кілька днів, як Крим припинив пере-
раховувати податкові та митні пла-
тежі в державний бюджет України, а 
рахунки Держказначейства на тери-
торії автономії заблоковані. Про це 
повідомила завідувачка інформацій-
но-комунікаційного відділу ГУ Мін-
доходів у АРК Ольга Сверкунова. 

«Проблеми з перерахунком ко-
штів у нас виникли 14 березня, — 
сказала вона. — Рахунки Держказна-
чейства в Криму заблоковані. Гроші 
не перераховуються. Ми шукаємо 
вирішення цих питань, але поки що 
ситуація така». 

Нагадаємо, Україна не визна-
ла референдуму як такого, а дії Росії 
розцінює як агресію щодо України. 

Підписання так званої угоди про 
приєднання Криму до РФ і відповід-
ний виступ російського президента 
не мають нічого спільного ні з пра-
вом, ні з демократією, ні зі здоровим 
глуздом. Про це заявив директор 
Департаменту інформполітики МЗС 
Євген Перебийніс. 

«Виступ Путіна дуже рельєфно 
продемонстрував, наскільки реаль-
ною є загроза Росії для цивілізова-
ного світу і міжнародної безпеки», 
— сказав Перебийніс. 

Українське Міністерство зо-
внішніх справ закликало весь світ 
врахувати уроки історії. 

Україна звернулася до країн-чле-
нів НАТО по військово-техніч-

ну допомогу. Про це заявив в. о. мі-
ністра закордонних справ України 
Андрій Дещиця після зустрічі з гене-
ральним секретарем НАТО Андер-
сом Фог Расмуссеном. 

За словами очільника МЗС, 
Україна звертається до НАТО про 
допомогу лише військово-технічним 
обладнанням. 

«Треба більше технічного об-
ладнання для України... Присутність 
НАТО в цьому конфлікті все більш 
і більш відчутна. Співпраця України 
з НАТО буде цінною. Військово-тех-
нічне співробітництво здійснюється 
в тих рамках, що існують... Ми ма-
ємо список обладнання, і він буде 
переданий штаб-квартирі НАТО. Є 
потреба, щоб це було зроблено як-
найшвидше», — сказав Дещиця.

При цьому глава відомства за-

значив, що Київ не просить НАТО 
про військову допомогу. 

«Ми стурбовані кількістю росій-
ського війська на східних кордонах і 
політичних туристів із РФ у східних 
регіонах, тими провокаціями, що 
відбуваються на Сході України. Це 
такий же сценарій, який реалізували 
у Грузії в 2008-му, коли провокації 
призвели до військової ескалації. Ми 
використовуємо всі дипломатичні 
засоби, щоб вирішити цей конфлікт 
мирно», — зауважив він. 

Як стало відомо, після частко-
вої окупації російськими війська-
ми української території в НАТО 
вирішили призупинити практич-
ну співпрацю з Росією. Про це в 
інтерв’ю американському телекана-
лу CNN розповів генеральний се-
кретар організації Андрес Фог Рас-
муссен. 

Формальне рішення з цього при-

воду, за словами Расмуссена, буде 
обговорено та може бути прийнятим 
уже 1–2 квітня, коли відбудеться зу-
стріч на рівні міністрів закордонних 
справ країн-учасниць альянсу. 

А ще стало відомо, що НАТО до-
поможе Україні підвищити боєздат-
ність армії і провести навчання. 
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Суд зупинив дію низки рішень Ради Криму 

Японія вводить санкції проти 
Росії після визнання нею «не-

залежності» Криму. Про це заявив 

глава МЗС Японії Хуміо Кішіда, 
передає Espreso.tv. 

Санкції Країни сонця, що 
сходить, торкнуться передусім 
двосторонніх переговорів щодо 
пом’якшення візового режиму між 
країнами, а також на невизначе-
ний час відтермінують підписан-
ня низки важливих угод, зокрема, 
про інвестиційне співробітництво, 
про співпрацю в освоєнні космосу 
і про запобігання небезпечній вій-
ськовій діяльності. 

Міністр також наголосив, що, 
згідно з нормами міжнародного 
права, Росія має «відкликати ви-
знання незалежності Криму та не 
приступати до його приєднання». 

Україна відкликала свого 
посла в Росії 
Україна відкликала свого посла в Російській Федера-
ції Володимира Єльченка. Про це йдеться в коментарі 
Міністерства зовнішніх справ. «У зв’язку з ситуацією 
довкола Автономної Республіки Крим і необхідністю 
обговорення її міжнародних аспектів українська 
сторона відкликає для консультацій посла України в 
Російській Федерації Володимира Єльченка», — ска-
зано в повідомленні. Як відомо, в понеділок у Москві 
було скоєно напад на Посольство України в РФ. 

7
стільки мільярдів гривень 
виділить влада на потреби 
українським військовим. 
Відповідний закон нардепи 
ухвалили 17 березня. За це 
рішення проголосували 243 із 
307 народних обранців. 

«Важливим у розширенні по-
вноважень регіонів є фі-

нансове питання. Це формування 
бюджету знизу вгору, від кожної 
сільради до рівня держави, а не 
так, як сьогодні: бюджет кожної 
селищної ради доводиться з Києва 
за формулою Мінфіну. Це все має 
бути враховано в новому проек-
ті Конституції, над яким сьогодні 
працює парламентська комісія. І 
на сьогодні це може бути націо-
нальним компромісом і гарантією 
розвитку кожного регіону в складі 
України», — сказав Олександр Віл-
кул, віце-прем’єр у 2012–2014 рр., 

під час круглого столу в Інституті 
Горшеніна «Нова регіональна по-
літика. Посилення місцевого само-
врядування як щеплення від сепа-
ратизму». 

У круглому столі також узяли 
участь: Сергій Гриневецький, на-
родний депутат України, голова 
Одеської облдержадміністрації 
(1998–2005); Ханді Езра Бозатли, 
президент Асоціації європейських 
регіонів; Віра Нанівська, директор 
Міжнародного центру перспек-
тивних досліджень; Марина Тка-
ченко, експерт із соціальних про-
ектів. 
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Окружний адмінсуд зупинив 
дію постанов Верховної Ради 

Криму про затвердження тимча-
сових положень про прокуратуру, 
Міністерство внутрішніх справ, 
Податкову службу та Пенсійний 
фонд АРК, а також про народну 
дружину Криму. Про це повідоми-
ла прес-служба ГПУ. 

У відомстві нагадали, що цими 
постановами регламентовано ді-
яльність згаданих вище незакон-
но створених республіканських 
органів влади, які розташовані на 
території Криму, та передбачено 
їх підзвітність, підконтрольність і 
відповідальність перед Верховною 
Радою АРК і Радою Міністрів АРК, 
у той час як відповідно до поло-

жень чинного законодавства Укра-
їни ці органи підпорядковані орга-
нам центральної виконавчої влади 
в Україні. 

Крім того, нагадали у ГПУ, в 
Криму було незаконно створено 
народну дружину, контроль за ді-
яльністю якої покладено на проти-
правно створене Міністерство вну-
трішніх справ АРК. 

«Зважаючи на зупинення ад-
мінсудом дії згаданих рішень Вер-
ховної Ради АР Крим, вчинення 
будь-якими особами дій, направле-
них на їх виконання, є незаконним 
і вважається таким, що вчинене без 
відповідних правових підстав», — 
заявили в Генпрокуратурі. 

НАТО надасть Україні військову допомогу 

Розширення повноважень регіонів може 
бути національним компромісом 
для збереження цілісності України 

Японія вводить санкції проти Росії 

Верховна Рада виділила майже 
7 мільярдів гривень на оборону країни 

Верховна Рада додатково виді-
лила 6,82 млрд грн на потреби 

Міністерства оборони. За таке рі-
шення проголосували 240 народ-
них депутатів, передають УНН. 

Як пояснив міністр фінансів 
Олександр Шлапак, ці кошти буде 
виділено на переозброєння. 

Цим же документом передба-
чаються видатки на забезпечення 
армії технікою, а також на прове-
дення мобілізації до війська. 

Як зазначив міністр, заплано-
вано, що до армії буде мобілізо-
вано 20 тис. осіб, до Нацгвардії — 
20 тис., ще майже 4 тис. планують 

мобілізувати до Держприкордон-
служби. 

Також частина цих коштів 
піде на харчування військових, 
які мобілізуються, й забезпечення 
зв’язком. 

Вказану суму заплановано ви-
ділити за рахунок скорочення ви-
датків на фінансування будівни-
цтва житла. Як пояснив Шлапак, 
у такий спосіб сподіваються ви-
вільнити 600 млн грн. Крім того, 
скорочено на 140 млн грн видатки 
на «Украгролізинг». Також, згідно 
з документом, скорочено частину 
соціальних статей. 

Нахабна Росія вимагає від України створення федеративної 
конституції 

Події

Міністерство зовнішніх справ 
Росії закликає створити між-

народну групу «допомоги Україні», 
яка повинна зробити з нашої країни 
позаблокову федерацію без Криму з 
двома державними мовами. Про це 
йдеться в заяві російського МЗС, де 
озвучені пропозиції РФ. 

Для подолання «внутрішнього 
конфлікту» Росія пропонує цій гру-
пі забезпечити виконання домов-
леностей 21 лютого у частині здачі 
«незаконної зброї», звільнення бу-
дівель і вулиць, розслідування смер-
тей у Києві. А також «без зволікан-
ня скликати за рішенням Верховної 
Ради конституційні збори з рівним 
представництвом усіх українських 
регіонів для підготовки нової феде-
ративної конституції». 

Ця конституція, на думку Росії, 
повинна закріпити федеративний 
устрій України, її військово-політич-
ний нейтралітет, державний статус 
для російської мови, захист прав лю-

дини і всіх меншин, виборність міс-
цевої влади і невтручання в справи 
церкви. МЗС РФ навіть розповіло, 
як таку конституцію слід затвердити 
— на всеукраїнському референдумі. 

Після цього Росія хоче загальних 
і місцевих виборів «органів законо-
давчої і виконавчої влади в кожному 
суб’єкті федерації». 

Окремо РФ наполягає на тому, 
щоб група заявила, що «визнається 
та поважається право Криму ви-
значити свою долю відповідно до 
результатів вільного волевиявлення 
його населення у ході проведеного 
16 березня 2014 року референдуму». 

Вже нову територіальну ціліс-
ність і суверенітет України Росія 
знову пропонує гарантувати собі, 
ЄС і США через резолюцію РБ ООН.

Крим і Севастополь увійшли 
до складу Російської Федерації 

Національна гвардія та СБУ 
взяли під посилений контроль 
газотранспортну систему 
держави 
Національна гвардія України та СБУ взяли під осо-
бливу охорону та повний контроль газотранспортну 
і газорозподільну системи України. Таке рішення 
прийнято для забезпечення безпеки і безперебійної 
роботи найважливішого інфраструктурного об’єкта 
країни. 


