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Плани з розгону Майдану 
здійснювалися за сприяння 
і за підтримки росії, – 
арсеній Яценюк дав 
свідчення у справі щодо 
злочинів проти Майдану

«Частина планів, у тому числі по розгону 
Майдану, на мою думку, здійснювалася за 
сприяння і за підтримки Російської Федерації 
і російських спецслужб», – підкреслив лідер 
«Народного фронту» Арсеній Яценюк після 
надання свідчень у ГПУ в провадженні щодо 
злочинів проти Майдану. Він зазначив, що 
прибув до слідчих за власною ініціативою і 
був допитаний у якості свідка. За словами 
Арсенія Яценюка, для того, аби зрозуміти 
причини драматичних події 18-21 лютого 
2014 року, треба звернутися до більш 

ранніх подій. «Мова іде про те, які були причини масових протестів. Причина була в тому, що 
Янукович відмовився від європейського курсу, що Янукович продав Україну Росії, і об’єктивно 
за цим всім стояла Росія. Він був у них не більше, ніж політична лялька», – наголосив Арсеній 
Яценюк. «Вважаю, що поведінка тодішнього режиму різко змінилася після візиту президента 
Януковича до Сочі і зустрічі з Путіним. Це відбулося за два тижні перед кривавими подіями 
розгону Майдану. І, за нашою інформацією, після цього міністр внутрішніх справ Захарченко, 
голова Служби безпеки Якименко отримали вказівку за допомогою російських спеціальних 
служб невідкладно готувати план по кривавому розгону Майдану і по розстрілах», – додав він. 
Арсеній Яценюк підкреслив, що план розгону готувався в тому числі за участі і за підтримки 
російських силовиків. «У нас тоді була інформація, що російські силовики були присутні 
на такій нараді, і перший проект плану, який їм був продемонстрований, був ними дуже 
скептично сприйнятий. В Україні не було фахівців по таких кривавих операціях. Вони були 
тільки в одній країні, дружній до тодішнього режиму, –  в Російській Федерації», – підкреслив 
лідер «Народного фронту». Він наголосив, що слідство у справі має бути завершене . «Не 
просто завершене – справа повинна бути передана до суду. І законодавство дає можливість 
провести заочне правосуддя і винести вирок усім злочинцям, які виступили проти прав і 
свобод українського народу. В тому числі і вищому керівництву української держави, яке було 
на той момент: це і президент, і вся вертикаль влади, яка давала незаконні накази і на чиїх 
руках смерть українців», – підкреслив Арсеній Яценюк.



Секретар Ради національної безпеки і оборони Олек-
сандр Турчинов сподівається, що міжнародна співпра-
ця в сфері ВПК зміцнить оборонний потенціал України, 
її партнерів та в цілому – безпеку в Європі. Відкриваю-
чи ХІІІ Міжнародну спеціалізовану виставку «Зброя та 
безпека-2016» та Х Міжнародний авіакосмічний салон 
«Авіасвіт-ХХІ», Секретар РНБО назвав символічним те, 
що це відбувається напередодні свят – Дня Покрови 
Пресвятої Богородиці та Дня захисника України. «Саме 
захисники України – мужні, сильні люди – зупинили во-
рога нашої держави, який був значно сильніший, ніж ми. 
Вічна пам’ять героям, які віддали життя, захищаючи і 
звільняючи Україну», – сказав він. Олександр Турчинов 
наголосив, що за короткий термін Україна відновила 
боєздатність Збройних Сил, і «сьогодні українська ар-
мія є однією з боєздатніших армій Європи». Секретар 
РНБО зазначив, що вітчизняні підприємства виробля-
ють широкий спектр сучасної і ефективної зброї почи-
наючи зі стрілецької і завершуючи потужною бронетан-
ковою технікою, сучасними ракетними комплексами та 
військово-транспортними літаками. «Ми зацікавлені 
у плідній та ефективній військово-технічній співпра-
ці з нашими партнерами», – сказав він, підкресливши, 
що це дозволить суттєво посилити обороноздатність 
України і її партнерів. У виставці взяли участь понад 
400 учасників з 13 країн світу, більш ніж 100 учасників 
з 25 країн за її результатами визначилися щодо купівлі 
озброєння.

Міжнародна співпраця у сфері ВПК  
зміцнить оборонний потенціал України  
та безпеку в європі в цілому
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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наго-
лошує, що його політична сила виступає за скасування 
безвізового режиму з Російською Федерацією. Він нага-
дав, що з позицією щодо необхідності запровадження віз 
з Росією виступили фракція «Народний фронт» та спікер 
парламенту Андрій Парубій. «У квітні 2014 року я заявив 
про те, що це рішення потрібно прийняти, але треба сім 
раз відміряти і один раз відрізати. Настав час відрізати. 
Треба різати», – наголосив  Арсеній Яценюк.

«Народний фронт» – за запровадження 
візового режиму з рф



Партія «Народний фронт» і її лідер Арсеній Яценюк вимагають 
якнайшвидшої повної перевірки ходу виконання проекту «Сті-
на», аби встановити істину й нейтралізувати кампанію крем-
лівської пропаганди проти облаштування кордону з Росією. 
«Інженерне облаштування кордону було й залишається необ-
хідним – поряд з іншими проектами посилення обороноздат-
ності й переозброєння війська. Ми це розуміли з перших днів 
Уряду Яценюка, тим більше – після того, як російська агентура на каналі «Інтер» і в Опоблоці 
розпочала системно шельмувати цей проект. Москва зацікавлена саботувати облаштування 
кордону, зірвати чи дискредитувати будь-які оборонні проекти України», – наголосив пер-
ший заступник голови фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Андрій Тетерук. Народний 
депутат також вказав на правові суперечності в поведінці керівників НАБУ щодо проекту 
інженерного облаштування кордону. «Артем Ситник вкотре підтвердив очевидний, давно ві-
домий факт: Яценюк і його Уряд не мали й не мають жодного стосунку ані до виконання робіт 
в рамках відповідних бюджетних програм, ані до обрання виконавців цих робіт. Інженерне 
облаштування кордону – децентралізовані роботи, які не потребують жодного втручання Ка-
бміну чи Прем’єра. Але деякі ЗМІ замовчують цей аспект і безсоромно використовують тему 
«Стіни» для дискредитації не так Яценюка, як цілої державної влади», – підкреслив Андрій 
Тетерук. Він також наголосив, що зміцнення кордонів і держави повинно стати справою кож-
ного, а не тільки представників «Народного фронту».

«Народний фронт» вимагає від Служби безпеки Украї-
ни розслідувати обставини поїздок на окуповані терито-
рії Надії Савченко, депутатів Опозиційного блоку, інших 
парламентарів і чиновників. Депутат Верховної Ради від 
«Народного фронту» Юрій Береза наголосив, що безпе-
решкодна поїздка нардепа з фракції «Батьківщина» Надії 
Савченко на окуповані території та зустрічі там з росій-
ськими найманцями і, можливо, кадровими військовими 
– це явний виклик українським спецслужбам. «Відомо, що 

на окуповані території час від часу без проблем їздять депутати з «Опозиційного блоку». 
Тепер маємо нового «посланця миру» з «Батьківщини» – Надію Савченко. Юлія Тимошенко 
замість того, щоб сказати щось виразне про вояжі і заяви Савченко, відпрацьовує медведчу-
ківські темники про тарифний геноцид і закликає місцеві ради не підкорятися рішенням уря-
ду», – зауважив Юрій Береза. Водночас він нагадав, що Савченко часто виголошує заяви, в 
який відчувається прокремлівська риторика. «Ми вимагаємо від спецслужб оприлюднювати 
прізвища народних депутатів, депутатів місцевого рівня, чиновників, які їздили і продовжу-
ють їздити на окуповані території. А також розслідувати обставини перебування на окупова-
них територіях і перетину лінії розмежування. Україна повинна знати прізвища тих, хто веде 
таємні перемовини з російськими окупантами і їхніми найманцями», – резюмував представ-
ник «Народного фронту». 

Перевірка проекту «Стіна»  
має припинити кремлівські інсинуації

СБУ має негайно розслідувати факти 
поїздок в ордЛо депутата Савченко
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Міністр екології та природних ресурсів Остап Семе-
рак  представив  громадськості проект Концепції ре-
формування  системи природоохоронного контролю, 
одним з положень якої є введення інституту еколо-
гічних шерифів. Міністр переконаний, що ця новація 
дасть можливість передати частину функцій екологіч-
ного контролю місцевим громадам. «Ми пропонуємо 
громаді самій визначити, хто буде екоінспектором на 
її території. Будемо запрошувати людей з активною 
громадянською позицією. Якщо вони проходять від-
бір, то отримують право бути екологічним шерифом 
з наділенням відповідних повноваженнями», – зазна-

чив він. За словами Остапа Семерака, це дозволить усунути корупційні чинники з боку ке-
рівників підрозділів новоствореної служби, організувати природоохоронний контроль прак-
тично у кожному населеному пункті та суттєво розширити чисельність екологічного активу 
громад. Крім того, проект Концепції передбачає ліквідацію Держекоінспекції та створення 
нового природоохоронного органу. «Головна моя претензія до роботи Держекоінспекції  в 
тому, що філософія структури – не стояти на засадах охорони навколишнього середовища, 
не домагатися зміни охорони середовища, а сприяти та потакати багаторічному укоріненню 
корупційних схем», – зазначив Остап Семерак.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич закликала школи 
приєднатися до проекту мовних таборів із залученням 
іноземних волонтерів GoCamp. «У нас дуже амбітна 
мета – охопити мовними таборами, в яких виклада-
тимуть носії англійської мови, 100 тисяч дітей. Успіш-
ність нашого задуму також залежатиме від кількості 
іноземних  волонтерів, що подадуть свої заявки та 
приїдуть до нашої країни», – зазначила Лілія Гриневич. 
Вона закликала всі навчальні заклади України скори-
статися можливістю зробити такий літній табір, на-
вчити своїх учителів нових компетентнісно орієнтова-
них практик. Реєстрація іноземних волонтерів та шкіл 
для участі у проекті розпочалася 10 жовтня на сайті  
gocamps.com.ua. Кожна школа має виконати творче завдання, яке оцінюватиметься ініціа-
тивою GoGlobal, Міністерством освіти і науки, Британською радою та Посольством США в 
Україні. Прийом заявок триватиме до 1 грудня 2016 року. За результатами оцінок форму-
ватиметься рейтинг шкіл, для яких уже з грудня починатиметься відбір волонтерів.

остап Семерак ініціює  
введення в Україні інституту 
екологічних шерифів

Міносвіти планує охопити  
мовними таборами 100 тисяч дітей
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Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що до 
кінця 2016 року «Укрзалізниця» відремонтує 100 вагонів, і піс-
ля повернення на маршрути вони відповідатимуть новим стан-
дартам сервісу. «Цього року капітально відремонтуємо до 100 
пасажирських вагонів, на наступний – 200! Сучасні, з вакуум-
ними туалетами», – зазначив він. Міністр наголосив, що одним 
з головних питань є виведення санітарних норм обслуговування пасажирських вагонів на 
абсолютно новий рівень. «Будуть внесені зміни до стандартів, відмовимося від подушок «на 
пір’ї» і ковдр у пилюці. Буде введено європейський сервіс, який повністю відповідатиме гігі-
єні та зручності. Знімемо фіранки чи, як дехто їх називає, «занавіски». Виключно ролети на 
вікнах», – додав Володимир Омелян. За словами міністра, до грудня всі квитки, назви стан-
цій, оголошення та інформація на табло буде вестися виключно українською та англійською 
мовами. «Одночасно працюємо над декомунізацією назв станцій», – зазначив міністр. Ще 
однією серйозною новацією в роботі Укрзалізниці має стати новий підхід до формування се-
зонної маршрутної сітки, який буде враховувати побажання користувачів.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов сподівається, що 
державна підтримка національно-патріотичного вихован-
ня у 2017 році буде не меншою, ніж цьогоріч. «2015 рік 
був роком відродження ідеї національно-патріотичного 
виховання, і виведення цього питання на державних рі-
вень. В бюджеті 2016-го вперше були закладені гроші на 

національно-патріотичне виховання, 10 мільйонів гривень. Зараз триває бюджетний процес, 
і я сподіваюсь, що за допомогою народних депутатів нам вдасться збільшити цю суму», – 
сказав міністр під час  засідання Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного ви-
ховання, що пройшло у Каневі. Ігор Жданов наголосив, що з 2015 року розпочалося і триває 
активне співробітництво із громадськими організаціями, тому що саме вони безпосередньо 
працюють з молоддю і дітьми. Цього року Міністерство спільно зі структурними підрозділами 
з питань молоді та спорту місцевих держадміністрацій і громадськими організаціями провели 
39 міжнародних та всеукраїнських національно-патріотичних заходи у 17 областях України 
та м. Києві. Участь у цих заходах взяло близько 60 тисяч молодих осіб, а загальне охоплення 
заходами становить понад пів мільйона мешканців України. Усього заплановано провести у 
2016 році 57 заходів у 20 областях України.

Відремонтовані вагони, wi-fi,  
нові стандарти чистоти та електронні сервіси –  
першочергові кроки в реформі «Укрзалізниці»

За останні два роки вдалося відродити 
національно-патріотичне виховання  
на основі українських цінностей


