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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк спільно з Міністром освіти і науки Лілією Гри-
невич взяли участь в церемонії посвяти першокурсників Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича. Арсеній Яценюк зазначив, що 25 років тому так само був 
посвячений у студенти Чернівецького університету, і нагадав, що саме тоді українська дер-
жава відновила свою незалежність. «Імперія зла впала, Радянський Союз розпався. І ми тоді, 
як молоде покоління, і наші батьки крок за кроком рухали вперед українську незалежність». 
Лідер «Народного фронту» зазначив, що на параді з нагоди 25-ї річниці незалежності України 
Хрещатиком пройшла нова техніка, нове озброєння, нова армія, Національна гвардія та нова 
українська поліція, які були створені за останні декілька років. «Це нам вдалося зробити на-
віть попри російську військову агресію. Та найважливіше нове – це не танки і не озброєння. 
Це очі – очі українських вояків та громадян, які пишаються тим, що є громадянами держави, 
яка єдина в Європі стримала російську військову армаду». Арсеній Яценюк наголосив, що 
кожен з нас повинен робити все для того, щоб нинішня війна з Росією стала переможною, 
адже успіх країни залежить від кожної людини. Він звернувся до першокурсників: «Ставте 
найвищі цілі – меж нема. Яку ви ціль для себе поставите, того ви досягнете. І вами будуть 
пишатися ваші батьки, наші викладачі, наше рідне місто Чернівці і вся країна. Тому що най-
вища цінність країни – це людина». Арсеній Яценюк та Лілія Гриневич також взяли участь у 
відкритті нового – VIII корпусу університету, який не могли добудувати з 1991 року. Мину-
лого року постановою Уряду на чолі з Арсенієм Яценюком на це було виділено кошти, і з  
1 вересня в новий корпус переїхала низка факультетів, зокрема, факультет  педагогіки і пси-
хології, який до цього розміщувався в гуртожитку. Крім того у Чернівцях Арсеній Яценюк та 
Лілія Гриневич взяли участь  у церемонії відкриття навчально-виховного комплексу «Лідер», 
де розпочали навчання сто дошкільнят. Кошти для відкриття нового дошкільного закладу 
надійшли до місцевого бюджету завдяки розпочатій у 2015 році реформі децентралізації.

Арсеній Яценюк – 
першокурсникам:  
Я переконаний  
в успіху нашої країни.  
Ставте перед собою  
найвищі цілі



Секретар Ради національної безпеки 
і оборони, один з лідерів «Народного 
фронту» Олександр Турчинов наголо-
шує, що завданням для підприємств ДК 
«Укроборонпром» є забезпечення ар-
мії зброєю та військовою технікою, яка 
забезпечить перемогу українських сил 
над російським агресором. Виступаю-
чи на урочистостях з нагоди п’ятиріччя 
заснування ДК «Укроборонпром», Олек-
сандр Турчинов зазначив, що до скла-
ду Концерну входять провідні оборонні 
підприємства, відомі не тільки в Україні, 

а й далеко за її межами. Секретар РНБО констатував, що після нівелювання Росією Буда-
пештського меморандуму і анексії Криму, Україна була вимушена відродити свою оборон-
ну промисловість. «В таких умовах наша країна була змушена розраховувати виключно на 
власні сили. Відродження національного оборонпрому стало запорукою виживання Украї-
ни», – наголосив Олександр Турчинов. Нині Концерн використовує інноваційні підходи, за-
лучає молодих талановитих фахівців, створює нові робочі місця. За два останніх роки об-
сяг виробництва підприємств «Укроборонпрому» збільшився втричі. «Сьогодні завдання, яке 
поставлено перед нашими виробниками, конструкторами і науковцями, – створити сучасну 
і якісну зброю і військову техніку, яка ні в чому не поступається російським аналогам. Ми 
маємо забезпечити армію зброєю та військовою технікою, яка переламає хребет ворогу!», – 
заявив Олександр Турчинов.

Завдання «Укроборонпрому» – забезпечити армію зброєю 
та військовою технікою, яка переламає хребет ворогу
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звертається до 
Служби безпеки України з вимогою відреагувати на оп-
рилюднене листування росіянки Марії Столярової, ко-
тра працювала на телеканалі «Інтер». «Звертаюся до 
СБУ. Шановні колеги – пауза затягнулася! – Ваша пряма 
відповідальність відреагувати на оприлюднені факти!», 
– наголосив Арсен Аваков. Міністр наполягає, що теле-
канал за вказівкою з Кремля поширював антиукраїнську 
та антидержавну позицію. Саме тому ідеолог інформа-
ційної політики «Інтера», громадянин Росії Ігор Шувалов 
повинен бути висланий з України. «Відносно Льовочкіна 
і його політичних вигодованців на російські гроші – необхідно неупереджене розслідування 
і публічне оголошення результатів!», – вважає очільник МВС. Арсен Аваков впевнений, що 
оприлюднене листування Столярової потребує реакції не лише спецслужб, але й Національ-
ної ради з питань телебачення та радіомовлення. «Нацрада з питань телебачення – де ви?! 
Або політична кон’юнктура і кланові інтереси так здавили вам горло, що забули навіщо вас 
створили? Терабайти наявних фактів неможливо підробити, як і не можливо заховати і за-
мовкнути!», – переконаний міністр.

СБУ має відреагувати на антидержавну позицію «інтера»
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Володимир омелян ініціює 
проведення дня інфраструктури  
у Верховній раді

Міністерство інфраструктури має послідовну по-
літику і крок за кроком, як у минулому, так і у цьо-
му році, йде до реалізації стратегічних завдань. 
«Безперечно, ключові речі – це прийняття пакету 
законів у Верховній Раді. Саме схвалення закону 
про створення Дорожнього фонду дасть можли-
вість прийти до планованого та ритмічного роз-

витку галузі. Це затвердження правил гри на ринку, це початок дорожніх робіт вже з перших 
теплих днів», – наголосив Міністр інфраструктури Володимир Омелян. До Парламенту вже 
внесено більше 10 законопроектів, які є ключовими для інфраструктурної сфери і чекають 
розгляду депутатами. «Хотів би звернутися з ініціативою провести на майданчику Верховної 
Ради День інфраструктури, бо це не просто закони – це правила гри, які дозволять західним 
інвесторам повірити в Україну і принести десятки мільярдів інвестицій в нашу економіку», – 
наголосив міністр.

Ухвалення парламентом законопроекту щодо ство-
рення дієвих механізмів, спрямованих на виявлення 
майна, набутого злочинним шляхом, назавжди ві-
діб’є у чиновників бажання йти у владу, щоб грабу-
вати державу. Депутат Верховної Ради від фракції 
«Народний фронт» Антон Геращенко навів приклад 
італійських правоохоронців, які ще в 70-ті роки ми-
нулого століття ввели практику виклику до суду чи-
новників, статки яких не відповідали їхнім доходам, 
для пояснення походження коштів. «Якщо людина 
не могла пояснити джерело своїх прибутків, ухва-
лювалося рішення про конфіскацію її статків у дохід держави. В Італії розуміли: результат 
роботи мафії – це матеріальні блага», – зазначив він. Загальновідомо, що Віктор Янукович та 
його оточення створили мафіозне угруповання, яке викачувало гроші з усієї країни. «Вони 
виводили свої кошти через різноманітні офшорні компанії, «вішали» їх на підставних осіб – на 
Фунтів. Станом на сьогодні на рахунках Ощадного банку України заарештовано близько $1,5 
млрд», – нагадав представник «Народного фронту». Згідно чинного законодавства, довести, 
що директор цієї офшорної компанії колись щось порушив, є майже нереальним. «Але якщо 
ми ухвалимо цей закон, то ми вимагатимемо від такого директора з’явитися в суд і пояснити, 
де він взяв $100 млн. у 2012 році, і чому, перебуваючи в Панамі, раптом вирішив придбати 
державні облігації на таку суму. Якщо людина зможе довести, що це був кредит відомого 
банку, або гроші акціонерів – нема питань. Але якщо виявиться, що гроші йому передали 
Клименко чи Арбузов, або їх було отримано в результаті якихось махінацій – суд ухвалить 
рішення про конфіскацію», – пояснив Антон Геращенко.

Законопроект про спецконфіскацію 
відіб’є у чиновників бажання 
грабувати державу



Міністр екології та природних ре-
сурсів Остап Семерак підписав Ме-
морандум щодо співпраці у побудові 
ефективної системи поводження з 
відходами між Урядом України та Ні-
мецькою федеральною компанією 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit. «До нас вже при-
єдналися представники інших мі-
ністерств, і що головне – наші між-
народні партнери. Ми зможемо на 
практичному рівні застосувати досвід 
фахівців, які успішно реформували сферу утилізації та переробки відходів у своїх країнах. 
Це означає, що Україна отримала можливість вирішити проблеми з відходами на повно-
цінному європейському рівні», – зазначив Остап Семерак. Він нагадав, що у Мінприроди 
вже працюють робочі групи з розробки Національної стратегії поводження з відходами, 
роботу над якою планують завершити в грудні нинішнього року. «На порядку денному – 
повне реформування сфери поводження з відходами. Це не лише внутрішня необхідність, 
а й виконання плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», – 
резюмував міністр.

європейці долучилися  
до вирішення проблеми  
зі сміттям в Україні

За пропозицією Міністра освіти і науки Лілії 
Гриневич рішенням Уряду збільшено грошо-
ве забезпечення оплати праці працівникам, 
вихователям, військовослужбовцям військо-
вих ліцеїв та загальноосвітніх закладів з по-
силеною військово-фізичною підготовкою. На 
ці цілі додатково буде виділено 1 265,8 тис. 
гривень. «Прийняття цієї постанови дозво-
лить підняти престиж військової підготовки 
у загальноосвітніх навчальних закладах та 
військової служби у Збройних Силах України, 

а також посилить рівень соціального захисту військовослужбовців», – підкреслила Лілія 
Гриневич.  Зокрема, будуть збільшені посадові оклади працівників та військовослужбовців 
Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військово-морського ліцею (м. Одеса), 
державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 
корпус» імені І. Г. Харитоненка і державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізич-
ною підготовкою «Кадетський корпус».

Збільшено грошове забезпечення 
працівників військових ліцеїв
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За ініціативи Міністра молоді та спорту Ігоря 
Жданова рішенням Кабінету Міністрів вдвічі 
збільшено суму грошової винагороди для пе-
реможців і призерів чемпіонатів світу з олімпій-
ських видів спорту в неолімпійських номерах 
програми. Зокрема, за перемогу на чемпіонаті 

світу в неолімпійських номерах програми винагорода збільшена з 25 тис. гривень до 50 
тис. гривень, за друге місце - з 17,5 тис. гривень до 35 тис. гривень, а за третє - з 12,5 тис. 
гривень до 25 тис. гривень. Крім того, збільшено суму грошової винагороди для призерів 
кубків світу з олімпійських видів спорту в неолімпійських номерах програми: за перше міс-
це - з 6 тис. гривень до 20 тис. гривень, за друге - з 4,5 тис. гривень до 15 тис. гривень, а за 
третє - з 3 тис. гривень до 10 тис. гривень. «Зазначені види програми є етапами підготовки 
до кожних Олімпійських ігор і характеризуються значною конкуренцією. Тому Мінмолодь-
спорту разом з Урядом вирішили додатково підвищити мотивацію для наших спортсменів в 
рамках початку нового циклу олімпійської підготовки», - пояснив Ігор Жданов. Нагадаємо, 
що в лютому 2016 року Урядом на чолі з Арсенієм Яценюком виплати за олімпійські номери 
програм були збільшені до 100 тис. грн. за «золото» чемпіонату світу, 70 тис. грн. за «срі-
бло», 50 тис. грн. за «бронзу».

Преміальні призерам 
чемпіонатів світу  
збільшено вдвічі


