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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наголошує, 
що у Російської Федерації немає жодного наміру виконувати 
Мінські домовленості, є тільки один намір – повернути Укра-
їну назад в сферу російських інтересів. «Тому єдиним мож-
ливим рішенням є посилити санкції і всім країнам вільного 
світу залишатися об’єднаними», – наголосив він у прямому 

включенні на телеканалі BBC. «Росія незаконно анексувала Крим. Президент Путін дав на-
каз вторгнутися і в Крим, і в Східну Україну. Вони збили MH-17. Вони фактично відмовилися 
від деескалації ситуації в рамках  Мінських домовленостей. Росія розгорнула свої регулярні 
війська на Сході України. Російські війська почали наступальну операцію проти українського 
народу»,  – нагадав Арсеній Яценюк. Лідер «Народного фронту» наголосив, що кількість за-
гиблих на Сході України зростає: за останній тиждень ми втратили десять  людей, 66 отри-
мали поранення. Відповідаючи на запитання щодо позиції нової Адміністрації США стосовно 
ситуації на Сході України, Арсеній Яценюк нагадав промову посла США при ООН Ніккі Гейлі: 
«Вони дотримуються тієї ж лінії, що і їх попередники. Це лінія підтримки світового порядку. 
Це лінія засудження міжнародних злочинів, скоєних Російською Федерацією». Він також від-
значив виступ Прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей на з’їзді Республіканської партії 
у Філадельфії: «Вважаю, що вільний світ об’єднаний, адже Росія несе екзистенційну загро-
зу вільному світу». Лідер «Народного фронту»  нагадав, що кремлівські злочинці розстріля-
ли ракетами наметове містечко з гуманітарною допомогою в Авдіївці. «Є загиблі. Окупаційні 
війська навмисно цілили сюди, щоб залишити людей без гуманітарної допомоги. Скільки ще 
таких злочинів має вчинити Путін і його режим, аби світ перестав сумніватися в тому, чи вар-
то продовжувати санкції проти Кремля?» – наголосив Арсеній Яценюк.

Росія не має жодного наміру 
виконувати «Мінськ».  
Єдине рішення – посилити санкції  
і залишатися об’єднаними



За пропозицією міністра внутрішніх справ, представника 
партії «Народний фронт» Арсена Авакова Урядом схва-
лено концепцію розвитку Національної гвардії України до 
2020 року.  Реалізація концепції розрахована на два ета-
пи: перший – 2017 рік, другий – 2018-2020 роки. Протягом 

цього періоду передбачено, зокрема, удосконалення структури і складу Національної гвардії, 
наближеної до аналогічних органів військового управління відповідних військових формувань 
держав – членів НАТО та ЄС. Крім того, заплановано оснащення сучасними системами військо-
вого радіозв’язку, засобами військової розвідки тактичного рівня, у тому числі безпілотними 
авіаційними комплексами та відновлення в повному обсязі непорушних військових запасів для 
забезпечення формувань воєнного часу. Відтепер Національна гвардія буде укомплектовувати-
ся професійно підготовленими військовослужбовцями, які проходитимуть військову службу за 
контрактом. Планується, що їх чисельність сягатиме 60 тисяч осіб.

З ініціативи Арсена Авакова  
схвалено концепцію розвитку 
Національної гвардії до 2020 року
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Через загострення ситуації в зоні 
проведення антитерористичної 
операції Секретар Ради національ-
ної безпеки і оборони, один із ліде-
рів партії «Народний фронт» Олександр Турчинов прибув на місце ведення активних бойових 
дій в районі Авдіївки. Він провів наради з військовим керівництвом та керівниками правоохо-
ронних структур і з керівництвом Донецької військово-цивільної адміністрації та ДСНС. На на-
раді з силовиками Олександр Турчинов обговорив ситуацію, що склалася вздовж лінії зіткнення 
через масштабні провокації російських гібридних військ. «Здійснюються активні обстріли наших 
позицій та спроби атакувати наші оборонні рубежі. Ворог, окрім забороненої Мінськими угода-
ми важкої артилерії та мінометів, почав активно застосовувати танкові підрозділи та реактивні 
системи залпового вогню», – сказав він, додавши, що в більшості випадків вогонь ведеться «під-
ступно з жилих кварталів окупованих міст». Секретар РНБО також працював на передовій лінії 
оборони, в Авдіївській Промзоні, де відбуваються найактивніші бойові зіткнення. На передньо-
му рубежі оборони Олександр Турчинов, поспілкувавшись з офіцерами та солдатами, переві-
рив забезпеченість позицій наших військових, звернув особливу увагу на питання захисту та 
забезпечення особового складу з урахуванням виконання бойових завдань за несприятливих 
погодних умов, зокрема, в умовах низьких температур. Перед військовими поставлено завдан-
ня щодо уточнення оперативних планів у разі проведення наступальних операцій російськими 
гібридними військами з урахуванням підготовки ефективних контрнаступальних дій.

Олександр Турчинов 
перевірив ситуацію  
на місці ведення  
активних бойових дій  
біля Авдіївки



Політична партія «Народний фронт» 
передала гуманітарний вантаж 
мешканцям Авдіївки, що масова-
но обстрілюється російськими те-
рористичними військами. Усього з 
Києва до Авдіївки у супроводі на-
родних депутатів доставлено понад 
чотири з половиною тонни вантажу: 
більше тисячі теплих ковдр, чоти-
ри тисячі хімічних пальників та ві-
сім бензопил. Крім того, по одному 
дизельному генератору було пере-
дано «Авдіївському водоканалу» та 
місцевому пункту швидкої допо-
моги. Також генератор отримали і 
українські бійці на «нульовій пози-
ції». «Станом на сьогодні місто Ав-
діївка через обстріли з боку росій-
ських окупаційних військ опинилося 
на межі гуманітарної катастрофи. 
Люди позбавлені тепла, житла та 
можливості нормально продовжу-
вати життя», – заявив перший за-
ступник керівника фракції «Народ-
ний фронт» у Верховній Раді Андрій 
Тетерук. Він наголосив, що, об’єд-
навшись, українці здатні подолати 
будь-які негаразди, спричинені оку-
пацією з боку Росії. «Я щиро вірю, 
що наші дії, спрямовані на об’єд-
нання нашої нації, допоможуть нам 
перемогти ворога, викинути його з 
української землі та разом будувати 
Україну», – підкреслив Андрій Тете-
рук. Окрім того, гуманітарну допо-
могу авдіївцям передала і Харків-
ська обласна партійна організація 
«Народного фронту». Так, з Харків-
щини на Донеччину виїхав вантаж, 
що складається з теплих ковдр, ру-
кавиць, шкарпеток, ліхтарів, свічок 
та акумуляторів.
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«Народний фронт» 
передав  
гуманітарну допомогу 
жителям Авдіївки



Наказом міністра екології та природних ресурсів, представ-
ника партії «Народний фронт» Остапа Семерака в Україні 
встановлено заборону полювання на лося європейського 
(Alces alces) строком на 25 років. «З мораторієм на відстріл 
цих тварин Україна запізнилася на кілька десятиліть. Зараз 
за різними підрахунками популяція лосів в Україні нарахо-
вує від 2 тис особин до 6 тис. Тоді як в Білорусі і Польщі 

близько 30 тис.», – зазначив Остап Семерак. Він також додав, що Польщу теж свого часу 
спіткала подібна історія з масовим відстрілом цих тварин. З 2001 року там запроваджено 
мораторій і популяція лося за цей час зросла у кілька разів. Наказ міністра було розроблено 
з урахуванням норм вітчизняного природоохоронного законодавства. Крім того, документ 
базується на висновках Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук 
України. Остап Семерак висловив сподівання, що ухвалення проекту акта сприятиме збере-
женню популяції лося європейського і поступовому зростанню його чисельності на території 
України та посилить державний нагляд у сфері охорони, раціонального використання та від-
творення тваринного світу за охороною цього виду в дикій природі.

Остап Семерак заборонив 
полювати на лося
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Міністр освіти і науки, представник партії «На-
родний фронт» Лілія Гриневич наголошує, що 
кожен український вчитель має пройти курс 
з психосоціальної допомоги, щоб розвивати 
стійкість до стресу в дітей. За словами мі-
ністра, можна виділити три групи дітей, що 
конче потребують психосоціальної допомо-
ги в школах. По-перше, це діти-переселенці. 
Станом на сьогодні кількість таких дітей у до-
шкільних навчальних закладах, становить 64 тис. 289 осіб, а в загальноосвітніх навчальних 
закладах – 47 тис. 455 осіб. «Це одна велика група переміщених дітей, які пережили стрес 
і коли їм довелося втікати від війни, і адаптуватися в новому оточенні», – зазначила міністр. 
Друга група – це діти, які навчаються у «сірій зоні» поруч із лінією зіткнення. У Донецькій об-
ласті на сьогодні біля лінії ведення бойових дій знаходиться 107 навчальних закладів, в яких 
навчаються близько 9,5 тис дітей, в Луганській області – близько 3-х тис. дітей у 26 школах. 
«Коли ми підняли статистику звернень до шкільних психологів і соціальних працівників, то 
виокремили ще одну вразливу групу – це діти з родин воїнів АТО. Якщо дивитися за частотою 
звернень до психологів, то у 2015 році переважала група дітей переселенців, а зараз при-
валює група дітей бійців АТО», – підкреслила міністр. «Проблема є. В ситуації, що існує сьо-
годні, кількість таких дітей може збільшуватися. Саме тому курс з психосоціальної допомоги  
має пройти кожен український вчитель», – наголосила Лілія Гриневич.

Кожен учитель має пройти курс 
з психосоціальної допомоги, 
щоб розвивати стійкість 
до стресу в дітей
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Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт» Володимир Омелян повідо-
мив про підписання меморандум про співпрацю між ДП «Укрпошта», аеропортом «Бори-
спіль» та авіакомпанією «Міжнародні Авіалінії України», що має на меті нарощення обсягів 
перевезень поштових вантажів на всіх міжнародних напрямках. «Це справді серйозний крок 
вперед в питанні відновлення карго-авіації в Україні. Ми суттєво нарощуємо обсяги переве-
зень поштових вантажів на усіх міжнародних напрямках», – зазначив міністр. «Я вірю, що це 
буде гарним кроком  для того, щоб ми говорили не лише про ріст пасажирських перевезень, 
який склав більше 30% у 2016 році, але й серйозно говорили про розвиток карго-авіації в 
Україні. Ми бачимо, що одного вантажного літака МАУ не вистачає, тому я сподіваюсь, що в 
бізнес-плані подальших років буде передбачено не лише оновлення пасажирського флоту, а 
і збільшення карго-авіації також», – додав Володимир Омелян.

Україна суттєво нарощує обсяги перевезень 
поштових вантажів на усіх міжнародних напрямках


