
У країнах Євросоюзу почали 
діяти санкції проти ще чоти-

рьох українців. Їхні прізвища над-
рукували в офіційному журналі 
ЄС. Серед них — колишній в. о. 
прем’єр-міністра Сергій Арбузов, 
нардеп від Партії регіонів Юрій 
Іванющенко, екс-глава Міндохо-
дів Олександр Клименко й екс-
глава Міненерговугілля Едуард 

Ставицький. У поясненні йдеть-
ся, що санкції запроваджені, бо 
нині ведеться розслідування щодо 
причетності цих колишніх висо-
копосадовців до розкрадання дер-
жавних коштів і нелегального ви-
ведення їх із України. 

Таким чином, ЄС розширив 
список осіб, проти яких увели 
санкції, до 22-х. 

Арбузов, Іванющенко, Клименко, Ставицький (зліва направо)
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ЄС застосував санкції ще до чотирьох 
українців 

На передову вирушив 
перший батальйон 
Національної гвардії 
Перший батальйон Нацгвардії, сформований із 
добровольців Самооборони Майдану, відбув на пе-
редову. Про це в Facebook написав секретар РНБО 
Андрій Парубій. «У бійців високий бойовий дух і 
готовність захистити Україну. Там дуже непросто. Я 
це знаю: недавно повернувся з Луганська, де про-
був тиждень. Але я впевнений, що ми переможемо, 
бо з нами Бог і Україна», — пише він. 

Прикордонники не пропустили 
в Україну 12 тисяч росіян 
В умовах останніх подій, зокрема анексії Криму й того, 
що відбувається у східних областях, Державна при-
кордонна служба продовжує вживати жорстких заходів 
із охорони держкордону та проводить посилений 
прикордонний контроль у пунктах пропуску. Про це 
повідомили у прес-службі відомства. Лише за добу у 
в’їзді в Україну було відмовлено майже 250 громадянам 
Росії. Всього ж із початку таких заходів в Україну не про-
пустили 12 тисяч громадян РФ, які могли брати участь в 
екстремістській діяльності на території нашої держави. 

12,3
стільки мільйонів тонн станов-
лять станом на 1 квітня запаси 
зерна в аграрних підприємствах 
України (крім малих) і підприєм-
ствах, що здійснюють його збері-
гання та переробку, повідомляє 
Державна служба статистики. 
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«Чорні берети» з Перевального 
служать тепер у Володимирі

На кордоні в українця знайшли 
25 прапорів Росії 

СБУ встановила, що сепаратистів фінансує 
російський банк 

Багато активістів не хочуть пе-
рераховувати гроші на рахун-

ки, тому самі йдуть у спеціалізо-
вані магазини. Тільки просять 
військових написати, що їм треба. 
Вдягти одного вояка коштує при-
близно три тисячі гривень. 

Українські активісти ящиками 
звозять у військові частини все 
необхідне. Це каски, підшоломни-
ки, жилети, наколінники, ліхтарі 
та біноклі. 

Як відомо, вже кілька місяців 
люди збирають для армії мільйо-
ни, надсилаючи повідомлення на 
короткі номери. Гроші переводять 
на рахунки Міноборони. Військо-
ві чиновники щоразу радісно 
звітують про кількість зібраних 
коштів. Зараз ця сума перевалила 
за 90 млн грн, інформує програма 
«Гроші». 

Нині в армії й справді всього 
майже вистачає, але про гроші, які 
перераховували на гарячі номери 
та банківські рахунки, військові не 
чули. Українці самі вдягають і го-
дують своїх захисників. Їжу несуть 
із сусідніх сіл, а одяг і спецспо-
рядження привозять активісти, 
йдеться у сюжеті. 

У міністерстві відповідають, 
що гроші не вкрали — вони так і 
лежать на благодійних рахунках. 

Але використати кошти непросто. 
Законодавство не дозволяє Мі-
ноборони одразу піти у магазин і 
купити бронежилети — треба про-
водити десятки тендерів. Навіть 
купівля зубних щіток може забра-
ти кілька місяців. 

«Згідно з Законом «Про здій-
снення держзакупівель», усі необ-
хідні процедури тривають близько 
двох місяців, але вже через два 
тижні буде повідомлено, куди під-
уть отримані кошти», — заявив за-
ступник директора Департаменту 
фінансів Міноборони Сергій Ви-
нник. 

У тому, що гроші все ж таки 
до них колись дійдуть, військові 
не сумніваються. Зараз українські 
вояки готові гідно зустріти ворога. 
Завдяки активістам армія забезпе-
чена всім необхідним.

Актуально

Сергій Хомик і Андрій Бобровський 
із берегової охорони 36-ї окремої 
бригади, що дислокувалась у сели-
щі Перевальне в Криму, продовжу-
ють служити українському народу, 
але вже у військовій частині у 
Володимирі. Про тривожні дні на 
півострові, російську окупацію та 
повернення додому розповідають 
ті, кого звуть «чорними беретами». 

Але спершу — про наших геро-
їв. Сергій Хомик родом із Видерти 
Камінь-Каширського району, а його 
друг народився у Воротневі Луць-
кого. Обоє змалку мріяли про вій-
ськову службу, бо мають родичів 
військових, а отже, і добрий при-
клад. Обоє відслужили строкову, а 
опісля майже одночасно потрапили 
у бригаду берегової охорони у сели-
ще Перевальне, що за 25 кілометрів 
від Сімферополя й Алушти. Сергій 
— у зенітні війська, а Андрій — во-
дієм-електриком. Цієї весни вже рік 
минув, як вони у Криму. Звісно, що 
і далі б продовжували служити, бо, 
кажуть, і бригада — зразкова, і гро-
шове заохочення влаштовувало, і 
клімат відмінний. Може, пустили б 
на півострові волинське коріння, бо 
все там подобалося нашим земля-
кам, якби не події, що змінили їхнє 
життя… 

— Про те, що Росія ввела війська 
у Крим, ми дізналися від команду-
вання, з Інтернету, від рідних, — 
згадує Сергій Хомик. — Кожен вій-
ськовослужбовець мав мобільний 
телефон, тому всі були у курсі подій, 
але до останнього не вірили у те, що 
відбувається. Правда, вже пізніше 
українські канали в АРК заблокува-
ли. Коли ж 1 березня нам оголосили 
бойову тривогу, видали зброю, а мені 
особисто — кулемет, наказавши з 
даху прикривати територію по пери-
метру, зрозумів: це вже війна. Бачи-
ли, як біля нашої бригади з’явилися 
невідомі у камуфляжі та без розпіз-
навальних знаків (ми їх називали 
«зелені чоловічки»), вони блокували 
КПП і ворота. Скільки їх було, оче-
видно, знали лише командири. По-
тім ми вже почули з новин: нас «охо-

роняли» 11 КамАЗів, БТРи — всього 
близько 30 одиниць техніки, більше 
ніж 1000 автоматників. Росіяни ви-
магали здати зброю, опечатати скла-
ди з боєприпасами, але командири 
відмовилися порушувати присягу на 
вірність Україні й урочисто підняли 
над плацом державний прапор. Ми 
виконали державний гімн, повторю-
ючи девіз частини: «Там, де ми, там 
перемога!». 

— Майже чотири дні чекали 
штурму, змінюючи одне одного на 
бойових постах, — продовжує роз-
мову Андрій Бобровський. — Хтось 
охороняв склади, інші — техніку, 
чатували на дахах. Усі 25 днів, допо-
ки тривала облога однієї з найпотуж-
ніших кримських частин, постійно 
були у бойовій напрузі. Нас заспоко-
ювали командири: «Для нас головне, 
щоб ви були живі-здорові». Коли те-
лефонували рідні, ми їм казали те ж 
саме: все добре, живі-здорові. Разом 
із нами служили хлопці з багатьох 
областей України, були й татари, які 
з усіма виконали свій військовий 
обов’язок, і ніхто з них не перейшов 
на бік росіян, хіба вже пізніше. Як нас 
узяли в облогу, то кримські татари 
приносили продукти, воду, сигарети. 

Бувало, друзі лише жартома назива-
ли нас «бандерівцями», а вже коли 
у Криму відбувся референдум, від 
КПП чули ці слова — їх якісь невідо-
мі викрикували злобно й образливо. 

25 березня наші земляки потя-
гом виїхали на материкову Україну, 
а з 3 квітня вже служать у зенітному 
дивізіоні 51-ї ОМБр, що розташова-
на у Володимирі. «Хлопці виховані, 
скромні й дисципліновані. Армії 
такі потрібні», — кажуть про них 
командири. 

Запитую у хлопців, чи хотіли ли-
шитись у Криму, бо дехто з їхніх то-
варишів погодився служити вже під 
іншим, російським, прапором, чи 
вважають себе героями. «Ні, ми при-
сягалися народу України», — відпо-
віли майже одночасно співрозмов-
ники. Щодо другого, то теж кажуть, 
що вони виконували свій обов’язок, 
а про геройство ніхто і не думав. 

Хоч, як на мене, спостерігаючи 
за недавніми подіями, які відгукну-
лись у серці кожного українця, всі 
переживали за військових, які стій-
ко та мужньо тримались там, у Кри-
му. І більшість із них довела, що нас 
є кому захистити. 

Тетяна АДАМОВИЧ 

Поки Міноборони «розкачується», 
українці власним коштом одягають і 
годують своїх військових 

«Служба безпеки встанови-
ла, що фінансування теро-

ристичних груп на сході України 
відбувається з використанням ак-
тивів російської банківської уста-
нови», — йдеться у повідомленні 
прес-служби СБУ. За цим фактом 
розпочато кримінальне прова-
дження за підозрою у фінансуван-
ні тероризму. В березні-квітні для 

фінансової підтримки сепаратис-
тів було переведено 45 мільйонів 
гривень із безготівкової форми у 
готівку. 

За інформацією СБУ, банків-
ська структура щоденно перека-
зує від 200 до 500 доларів США на 
платіжні картки, видані учасникам 
цих терористичних груп, чим здій-
снює їх фінансову підтримку. 

Сергія Хомика й Андрія Бобровського зустрічають командир зенітного дивізіону 51-ї 
ОМБр Олексій Потьомін і заступник командира 

по роботі з особовим складом Олег Паніков 

Громадянина України зупини-
ли 14 квітня для перевірки у 

пункті пропуску «Успенка», що в 
Донецькій області. Українець по-
вертався з Росії легковим автомо-
білем «Мерседес», повідомили у 
Державній прикордонній службі. 

Прикордонники звернули ува-
гу на нервову поведінку 49-річ-
ного чоловіка. Виявилося, що він 
везе під килимом у багажному 
відділенні 20 прапорів Російської 
Федерації. Крім того, п’ять таких 
полотнищ він сховав серед осо-

бистих речей. Стосовно громадя-
нина провели фільтраційно-пере-
вірні заходи, а прапори вилучили. 

Також на Чернігівщині у пунк-
ті пропуску «Нові Яриловичі» при-
кордонно-митна оглядова група 
виявила пристрій для негласного 
збору інформації. Прилад у ви-
гляді ручки, який віз росіянин, 
працівники пункту пропуску зна-
йшли у барсетці під переднім па-
сажирським сидінням автомобіля 
«Вольво». Про цю знахідку повідо-
мили співробітників СБУ. 


