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Рішення Стокгольмського арбітражного суду 
у позові «Нафтогазу» проти російського «Газпро-
му» є безпрецедентним: «Це найбільша поразка 
російської монополії, а точніше – політичної ком-
панії, якою керує персонально Путін», - наголосив 
лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній 
Яценюк. Він підкреслив, що російська війна проти 
України розпочалася після того, як Росія почала 
застосовувати «газову зброю»: «Це була перша 
війна, яку Росія оголосила незалежній Україні. 
Кожного року українське керівництво, прем’єри і 
президенти повзли на колінах до Москви, щоби от-
римати ціну на газ, яка є більш-менш прийнятною 
для України». Усе це закінчилося тим, що був під-
писаний найбільш невигідний контракт за всю істо-
рію України, і середньозважена ціна на газ в цьому 
контракті була $500, - нагадав лідер «Народного 

фронту». Арсеній Яценюк підкреслив, що з 2014 року політика української влади була дуже чітка і 
жорстка. «Як Прем’єр-міністр я заявив, що ми йдемо в суд проти російського «Газпрому». І тоді з 
новопризначеною командою і керівництвом НАК «Нафтогаз України» і персонально його головою 
Андрієм Коболєвим ми почали готувати юридичну справу проти російського «Газпрому». Завдяки 
рішенню Стокгольмського арбітражу Україна не буде платити російському «Газпрому» $47 млрд, 
підкреслив Арсеній Яценюк: «Порядок встановлення ціни, який був передбачений в контракті 2009 
року, визнаний неринковим. Формула, яка була записана російським «Газпромом» у контракті з 
Україною, визнана неринковою. Формування ціни повинне відбуватися так, як ми і закуповуємо газ 
протягом останніх трьох років. Це ціна європейського хабу. Яка ціна в Європі – така ціна повинна 
бути і в Україні». Крім того, за рішенням суду Україна має право на перепродаж газу, який вона 
придбаває в Російської Федерації, будь-яким іншим компаніям. Він також нагадав, що понад тисячу 
днів тому він на посту Глави Уряду разом з прем’єр-міністром Словаччини дав старт реверсному 
потоку газу: «Сьогодні загальний обсяг споживання газу по імпорту – це виключно з реверсного 
потоку. Понад 550 днів Україна не купує російський газ». «Хочу привітати кожного українця і всю 
нашу державу з історичним рішенням - з відновленням справедливості. Україна довела всім – ми 
сильна держава. Коли ми заявили про те, що Росія більше не буде використовувати газову зброю – 
це була не просто заява. Це була кропітка і важка робота. І ми перемогли. Переконаний, що і будь-
яку іншу війну з Росією ми так само виграємо», - сказав Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк про рішення Стокгольмського арбітражу: 
Наша стратегія була правильною. Трирічна битва 
з «Газпромом» закінчилася перемогою справедливості
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Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт» 
Арсен Аваков взяв участь у церемонії відкриття велопатруля у місті 
Біла Церква. «У всіх великих містах України, там де є паркові зони 
відпочинку, скрізь буде працювати велопатруль. Близько тисячі 
чоловік використовуватимуть цей вид патрулювання», - зазначив 

міністр. За його словами, поліцейські виконують програму екологічної чистоти патрулюван-
ня територій. «Я дуже хочу, щоб той рівень сервісу, який від нас чекають, кожен зміг надати 
громадянам», - додав міністр. Нещодавно велопатруль запрацював у Кривому Розі.

Близько 1 000 велопатрульних 
нестимуть службу в літній період

Через загострення ситуації в зоні проведення АТО 
та втрати серед цивільного населення внаслідок 
інтенсивних обстрілів Cекретар Ради національної 
безпеки і оборони, один з лідерів «Народного фрон-
ту» Олександр Турчинов прибув на місце ведення 
активних бойових дій у район Мар’їнки та Красно-
горівки. На передовій Секретар РНБО України про-
вів оперативну нараду з військовим керівництвом 
АТО щодо готовності наших військ до виконання поставлених завдань. Олександр Турчинов 
особисто перевірив готовність фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та звернув 
увагу військового керівництва на необхідність посилення захисту особового складу; укомп-
лектованість з’єднань і підрозділів; забезпечення військовою та спеціальною технікою вій-
ськовослужбовців, які обороняють найскладніші ділянки на лінії зіткнення. Перебуваючи в 
епіцентрі збройних провокацій російських гібридних військ в Мар’їнці та Красногорівці, Се-
кретар РНБО наголосив, що останніми днями в цих населених пунктах склалась «надзвичай-
но складна ситуація через використання ворогом потужної  артилерії, мінометів та реактив-
них  систем залпового вогню». «Російські окупаційні підрозділи ведуть вогонь не тільки по 
наших позиціях, але і по цивільних об’єктах, що є свідомим злочином, санкціонованим Крем-
лем», - сказав він. «У цих містах відбувається системне руйнування об’єктів критичної інфра-
структури, гинуть та дістають поранення як військові, так і цивільні», - зазначив Олександр 
Турчинов, додавши, що зруйновано десятки цивільних будинків, а у Красногорівці кілька днів 
тому обстрілами зруйновано школу, пошкоджено приміщення лікарні та цегляного заводу. 
«Окрім того, командування російсько-терористичних військ, - зазначив Олександр Турчи-
нов, - продовжує перекидати на окуповану територію військових, зброю,  боєприпаси та 
пально-мастильні матеріали, посилює забезпечення  передових підрозділів та інженерне об-
ладнання вогневих позицій». Секретар РНБО обговорив з керівництвом Національної гвардії 
та Служби безпеки України питання посилення контрдиверсійної боротьби для недопущення 
проникнення розвідувальних та диверсійних груп за лінію зіткнення. «Незважаючи на склад-
ну оперативну ситуацію, наші бійці діють адекватно загрозам та готові дати відсіч будь-яким 
провокаціям  ворога», - резюмував він.

Олександр Турчинов із Мар’їнки: 
Наші бійці готові дати відсіч 
будь-яким провокаціям ворога



За пропозицією міністра освіти і науки, представника партії  
«Народний фронт» Лілії Гриневич Кабінет Міністрів скасував 
обов’язкове працевлаштування студентів-медиків після випуску 
з вищого навчального закладу. «Обов’язкове працевлаштуван-
ня для решти студентів було скасовано ще минулого року, однак 

саме працевлаштування студентів-медиків залишили у зв’язку з позицією профільних установ. 
Тепер і студенти-медики можуть розпоряджатися собою після випуску та реалізувати своє кон-
ституційне право на вільний вибір місця подальшої роботи», – пояснила Лілія Гриневич. Рішення 
було прийнято у зв’язку зі змінами у законодавстві. Так, раніше Законом України «Про внесення 
змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» було скасова-
но норми щодо обов’язковості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Ра-
ніше студенти, які навчалися за державним замовленням, повинні були відпрацювати три роки 
на тому підприємстві, куди їх направив навчальний заклад за розподілом. У випадку, якщо ви-
пускник не мав бажання працювати, йому надавалося право відшкодувати гроші за навчання. 
Відпрацювання контролювалося фінансовою інспекцією.

Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Пав-
ло Петренко повідомив, що Європейський суд з прав людини 
підтвердив прийняття позиції української сторони щодо першої 
справи «Україна проти Росії», яка беззаперечними доказами 
спростовує позицію РФ щодо неприйнятності розгляду даної 
справи ЄСПЛ та непричетності агресора до подій в Криму до 
проведення так званого референдуму. «27 березня ми напра-
вили до суду величезний пакет документів і цю правову пози-
цію, де ми спростовуємо всі закиди Російської Федерації. Тиждень тому ЄСПЛ прислав нам 
підтвердження прийняття цієї правової позиції», - зазначив очільник Мін’юсту. Він зауважив, 
що це величезний документ на 150 сторінок тільки основного тексту. Додатками до нього є 
десятки тисяч фото- та відеоматеріалів, а також свідчення громадян. Отримані покази дають 
можливість встановити конкретний перелік посадових осіб РФ, які здійснювали координацію 
захоплення Криму та безпосередньо керували цією операцією. Серед них і міністр оборони 
РФ Сергій Шойгу, його заступники Панков і Булгаков, а також низка генералів та адміралів. 
Куруванням всіх заходів на території півострова здійснював колишній міністр безпеки Прид-
ністровської республіки Володимир Антюфеєв, який згодом зайняв позицію віце-прем’єра 
ДНР з питань державної безпеки. «Цей перелік невичерпний, оскільки ми постійно збираємо 
нові докази. Що стосується кількості збройних сил, назв підрозділів та пересування бро-
нетехніки, як би вони не намагалися «сховатися» за «зеленими чоловічками», нам вдалося 
зібрати докази й ідентифікувати учасників цього процесу аж до командирів відповідних під-
розділів, які на той час були в Криму», - заявив  Павло Петренко. За його словами, всі зібрані  
докази передані до ЄСПЛ і в майбутньому також будуть використані для розгляду справи 
проти керівників РФ у міжнародному кримінальному суді.

Студенти-медики звільнені 
від обов’язкового відпрацювання 
після закінчення ВНЗ

ЄСПЛ підтримав позов України про 
порушення Росією прав людини в Криму
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Міністр екології та природних ре-
сурсів, представник партії «Народ-
ний фронт» Остап Семерак пре-
зентував на засіданні Уряду проект 
Концепції реформування системи 
державного нагляду в питаннях охо-
рони навколишнього природного 
середовища. «Україні потрібна євро-
пейська природоохоронна служба, 
яка б повністю відповідала кращим 
сучасним стандартам ЄС та стояла 
на варті збереження природних ре-
сурсів, а не корупційних схем. Нам 
потрібні стандарти, які дозволять 
надійно захищати навколишнє при-
родне середовище, а відповідно 
якість життя і збереження здоров’я, 
які безпосередньо пов’язані зі ста-
ном довкілля», - зазначив він. Остап 
Семерак нагадав, що обравши європейський шлях розвитку, Україна підтвердила готовність 
переглянути принципи формування нової національної політики, де проблеми та потреби  
природоохоронної сфери  мають увійти до першої трійки чи п’ятірки національних пріори-
тетів. «В  усьому цивілізованому світі вирішення екологічних проблем  є одними з головних  
пріоритетів державної політики. Так має бути і в Україні», - наголосив міністр. Необхідність 
реформування системи  природоохоронного контролю зумовлена низькою ефективністю 
Держекоінспекції у здійсненні екологічного контролю та високого рівня корупційного тиску 
на бізнес. «Важливими недоліками існуючої системи також є закритість для суспільства ін-
формації про результати екоконтролю, а також дублювання функцій контролю іншими цен-
тральними органами виконавчої влади та відсутність належних умов праці та мотивації, щоб 
залучати молодих, кваліфікованих спеціалістів», - зазначив Остап Семерак. На його думку, 
в Україні зараз відсутня належна відповідальність за порушення у сфері охорони довкілля. 
Презентовану міністром Концепцію реформування системи природоохоронного нагляду в 
Україні затверджено рішенням Уряду.

Затверджено Концепцію реформування системи 
природоохоронного нагляду
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