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«У чинного президента – неймовірний шанс. І в нього просто неймовірні складнощі. Думаю, 
він ще зараз не усвідомлює обсяг цих складнощів», – сказав Арсеній Яценюк. Відповідаючи 
на запитання про ставлення до Володимира Зеленського, Арсеній Яценюк зазначив: «Перше 
– він президент України. Друге – неочікувано. Третє – прогнозовано, бо відповідає глобаль-
ному тренду – антисистемність, анти істеблішмент». Зараз для Зеленського, зазначив лідер 
НФ, вкрай важливо мати біля себе сильну команду: «У нього фактично немає часу, щоби 
входити в курс справ. З нього будуть питати дуже-дуже швидко. Можливо, в нього буде дов-
ший honeymoon (медовий місяць). Можливо, коротший». «Що би я побажав йому? Я би йому 
побажав успіху. Тому що він – президент. Його успіх – це успіх країни. Мені здається, що він 
людина, яка хоче успіху. І це об’єктивно – він у минулому дуже успішний, дуже популярний ак-
тор. Це дуже хороша риса в цій ситуації. Тільки тепер нею треба правильно скористатися», – 
сказав він. «Оплески можуть бути різні. Тому що можна отримати короткотермінові оплески. 
Та потім дорого це коштує. Тому що завтра з тебе спитають. Тому ця якість, що він хоче бути 
успішним, – це хороша річ. Але для цього йому потрібна команда, і ця команда йому повинна 
покласти ще позавчора план дій», – пояснив Арсеній Яценюк. 

Він назвав неконституційним указ президента Зеленського про розпуск парламенту: «Хто 
йому готував цей указ? Там білими нитками все шито. Будемо бачити, яке буде рішення Кон-
ституційного Суду. Я вам просто кажу як людина, фахова в цих питаннях». Президент Ющен-
ко, нагадав Арсеній Яценюк, підписував два укази про розпуск парламенту, президент Поро-
шенко також підписував указ про розпуск ВР: «Тільки там же була вся юридична основа». «Це 
не питання – вибори на два місяці раніше, чи пізніше. Якщо починати з порушення Консти-
туції, це має дуже-дуже погані наслідки. Попередники чинного президента теж порушували 
Конституцію. З цього треба робити висновки», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк  
про рішення Зеленського 
розпустити Раду:

ПОПЕРЕДНИКИ 
ЧИННОГО ПРЕЗИДЕНТА 
ТЕЖ ПОРУШУВАЛИ 
КОНСТИТУЦІЮ. З ЦЬОГО 
ТРЕБА РОБИТИ ВИСНОВКИ

З інтерв’ю лідера партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка Дмитру Гордону:



«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник онлайн 10-16 червня

«Ми вже мали «знижку» 
на газ від Росії по Харків-
ських угодах. В результаті 
цього ми втратили Крим, 
адже Росія поставила тоді 
умову – продовження пере-
бування російської військо-
вої бази Чорноморського 
флоту на території Украї-
ни», – сказав Арсеній Яце-
нюк, коментуючи в інтерв’ю 
Дмитру Гордону заяви Юрія 
Бойка і Віктора Медведчука 
щодо їх домовленостей про 
знижку на газ у РФ. «Відомі 
«рятувальники України» Бойко і Медведчук вкотре поїхали до РФ. Тому що їх попередній 
візит до Медведєва додав їм 1 чи 2 відсотки рейтингу», – зазначив лідер «Народного фрон-
ту». «Вони поїхали принести знижку 25% на газ. Можна без знижок? Ми вже мали «зниж-
ку» по Харківських угодах. В результаті цих Харківських угод ми втратили Крим, тому що 
Росія фактично поставила тоді умову – продовження перебування російської військової 
бази Чорноморського флоту на території України», – підкреслив лідер НФ. До 2014 року 
українські прем’єри й президенти на Новий рік приїжджали не під ялинку, а під російський 
«Газпром», на колінах там повзали і випрошували газовий контракт: «Ми сказали: ні, так 
більше не буде. Тепер ми купуємо газ тільки в європейців, тільки за прозорою формулою, 
тільки за прозорою ціною». Арсеній Яценюк згадав про свої переговори 2014 року як Глави 
уряду із керівником «Газпрому» Олексієм Міллером у Києві: «Я кажу: ми з вами все обов’яз-
ково підпишемо. Тільки ви спочатку поверніть гроші, які ми вам переплатили. А після цього 
ми з вами підпишемо нову угоду». Після відмови він заявив Міллеру, що Україна пози-

ватиметься проти «Газпрому»: 
«Ми на вас подаємо до суду, і 
ми виграємо цей суд». Тоді як 
Прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк з командою «Нафтогазу» 
займався підготовкою позову 
в Стокгольмський арбітраж: «Я 
вникав у всі ці деталі. Не вірили, 
що ми виграємо суд. А я вірив. 
Ми його виграли – 4 мільярди 
доларів». «І ще й по транзитно-
му контракту суд виграємо», – 
додав Арсеній Яценюк.

Арсеній ЯЦЕНЮК  
про заяви Бойка і Медведчука щодо знижок на газ РФ:  
У НАС УЖЕ БУЛИ «ЗНИЖКИ» ЗА ХАРКІВСЬКИМИ УГОДАМИ.  
В РЕЗУЛЬТАТІ МИ ВТРАТИЛИ КРИМ
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«Дискредитація проекту «Стіна» – це ще один унікальний приклад брехні проти мене і 
проти державного проекту», переконаний Арсеній Яценюк. В інтерв’ю Дмитру Гордону 
лідер «Народного фронту» зазначив, що питанням необлаштованості українсько-росій-
ського кордону він займався ще з 2007 року, коли був міністром закордонних справ: 
«Ми тоді проводили демаркацію і делімітацію. Росія страшно не хотіла, щоб був кордон. 
Страшно». «Ну, як на кордоні між Україною і Росією немає жодних споруд? Взагалі не-
має державного кордону. А чим тоді займається Державна прикордонна служба, що 
вона охороняє?», – додав Арсеній Яценюк. «Коли я став Прем’єром, зрозумів, що треба 
терміново будувати кордон. Я показав, як це виглядає: це цілий комплекс інженерних і 
оборонювальних споруд, контрольні смуги, вали, загородження. Це фахівці, які мають 
клепку, розробили весь цей проект. Моє завдання було його здешевити. Я його здеше-
вив на початковому варіанті в 4 рази в доларовому еквіваленті», – нагадав він. Коли по-
чалася дискредитаційна  кампанія проти проекту, певні  правоохоронні органи почали 
на цьому піаритися: «Я сказав: якщо якісь будівельники вкрали гроші, ви їх посадіть». 
Арсеній Яценюк ще раз нагадав, що доручення перевірити витрачання коштів на проект 
підписав він як Глава Уряду. Він також наголосив, що за таким же проектом почали об-
лаштовувати кордон з Росією європейські держави: «Країни Балтії будують по такому 
самому проекту, як і ми. Тільки в три рази дорожче». «Стіна» повинна добудуватися. 
Якщо хтось щось вкрав, нехай сяде. Якщо там ніхто нічого не вкрав і правоохоронні 
органи почали цю історію як політичну, – нехай відповідають за політичну діяльність», 
– сказав Арсеній Яценюк.

Арсеній ЯЦЕНЮК:  

КОРДОН З РФ МАЄ БУТИ ЗБУДОВАНИЙ. АЛЕ ЯКЩО  
НА ПРОЕКТІ «СТІНА» ХТОСЬ ВКРАВ – НЕХАЙ ВІДПОВІДАЄ



«Свою першу декларацію я заповнив у 2001 році. Вже тоді я знав, що прийде час, візьмуть 
калькулятор, всі документи і скажуть: за що ти живеш, звідки в тебе це взялося?», – зазначив 
Арсеній Яценюк. Він підкреслив, що у сучасному світі 10 тисяч доларів таємно перерахувати ні-
куди не можна, «немає нічого в цьому світі таємного, що потім не стає явним». «А за таким, як я, 
всі розвідки всього світу слідкували. У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене 
ніколи не було в жодних Panama papers», – сказав Арсеній Яценюк. Лідер НФ нагадав, що ще 
за президентства Януковича, будучи народним депутатом, при внесенні змін до законодавства 
про боротьбу з корупцією виступав за те, аби державні чиновники декларували всі активи, в 
тому числі й дорогоцінності та готівкові кошти.

Після розгорнутої дискредитаційної кампанії, підкреслив Яценюк, щодо нього залишилося 
«дуже багато міфів і брехні»: «Десь з’явилося, що Яценюк відсвяткував «вкрадений мільярд». 
Потім людина, яка написала це повідомлення, вибачилася. Тільки вибачень вже ніхто не про-
читав. Його дезінформували, і вся країна це обговорює. Це і «24 вілли на Маямі». І ще десятки 
паспортів. А ще про те, що я не живу в Україні. І вся сім’я моя живе чи то на острові якомусь, 
чи то в Сполучених Штатах Америки. Я не міг повірити, що люди це «куплять». Арсеній Яценюк, 
за його словами, все життя «як чорт ладану» боявся будь-яких корупційних схем. Втім, саме це 
йому «приліпили на лоба». «Ні одного доказу, все чиста брехня», – підкреслив лідер НФ.

Арсеній ЯЦЕНЮК:  

У МЕНЕ НІКОЛИ НЕ БУЛО ОФШОРНОЇ КОМПАНІЇ.  
САМЕ ТОМУ МЕНЕ НІКОЛИ НЕ БУЛО В ЖОДНИХ PANAMA PAPERS
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