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Народні депутати оскаржили в Конституційному Суді указ президента Володимира Зелен-
ського про достроковий розпуск парламенту. Ініціативу «Народного фронту» підтримали 62 
народних депутати. Перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук по-
яснив, що парламентська коаліція була сформована відповідно до чинного законодавства 
і припинила свою діяльність відповідною заявою фракції «Народний фронт» 17 травня 2019 
року. Саме в цей день Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про припинен-
ня діяльності коаліції «Європейська Україна» і розпочався 30-денний термін формування нової 
коаліції, що визначено чинною Конституцією. «Ми вбачаємо в указі президента пряме і явне 
порушення принципу верховенства права, закладеного в нашій Конституції. Ми вбачаємо в 
цьому намагання, користуючись політичною доцільністю, використовувати право як дишло, 
що є неприпустимим у демократичних державах. Ми як народні депутати відповідним подан-
ням звертаємося до Конституційного Суду, щоби він надав правову оцінку діяльності новоо-
браного президента Зеленського, який вчинює правові акти з грубим порушенням Конституції 
і законодавства», – підкреслив представник «Народного фронту». У свою чергу народний де-
путат фракції «Народний фронт» Ігор Алексєєв додав, що за процедурою суд має невідкладно 
визначити суддю для розгляду даного подання, далі суд має розглядати цю справу по суті. 
«Ми розраховуємо, що суд не затягуватиме із розглядом цієї справи – ми попросили розгля-
нути в межах місячного терміну», – резюмував Алексєєв.
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Голова Верховної Ради, представник «Народного фрон-
ту» Андрій Парубій нагадав, що 22 травня виповнилося 
140 років від дня народження Головного отамана військ 
і флоту УНР Симона Петлюри, а 23 травня українці від-
значають День героїв. «У цей день у 1938 році більшо-
вицький агент у Роттердамі вбив провідника ОУН Євгена 
Ковновальця», – сказав спікер парламенту. «Ані Петлюра, 
ані Коновалець ніколи не запропонували б українцям ре-
ферендум про примирення з Росією – ці люди боролися з Росією, воювали за Україну. Ре-
комендую президенту та його команді добре вивчити уроки української історії і не шукати 
шляхів капітуляції перед Росією», – наголосив він. «Для тих, хто пропонує помиритися з Ро-
сією, нагадаю, що саме в цей день, 22 травня 2014 року, біля української Волновахи росіяни 
жорстоко й цинічно розстріляла колону української 51-ї бригади. Тоді трагічно загинули 18 
українців», – сказав голова Верховної Ради. «Не допустимо, щоб життя тисяч українців були 
віддані намарне і вшануємо хвилиною мовчання усіх, хто загинув за нашу державу. Ми їх не 
зрадимо!», – резюмував Андрій Парубій.

Андрій Парубій:  
Президент має вивчити уроки історії  
і не шукати шляхів капітуляції  
перед Росією

«Рішення Міжнародного суду ООН з 
морського права про звільнення наших 
моряків і суден вимагає світової реакції. 

Треба сказати державам-членам Організації: якщо такі рішення Росії не указ, то так само 
захоплять ваших громадян, майно і судна», – наголосив лідер партії «Народний фронт» 
Арсеній Яценюк. «Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у 
власній інтерпретації», – підкреслив він. Арсеній Яценюк звернувся до президента Зелен-
ського: «Вимагайте негайного скликання Ради Безпеки ООН та реакції членів Групи Семи 
та ЄС». «Вимагайте, щоб світ сказав своє слово. Бо голоси тих, хто хоче повернути Ро-
сію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею – це слово не друзів і не права. Це – відголос 
краху світового устрою», – підкреслив лідер «Народного фронту».

Яценюк – Зеленському: 
Росії наплювати на 
міжнародне право. 
Вимагайте негайного 
скликання Радбезу ООН, 
реакції G7 і ЄС



На полігоні Збройних Сил на Півдні України відбувся черго-
вий етап випробувань українських ракет. За словами одного з 
лідерів партії «Народний фронт» Олександра Турчинова, про-
довжується робота з модернізації ракет та ракетного комп-
лексу «Вільха», і  відбулися пуски ракет підвищеної дальності 
«Вільха – М» та ракет з касетною бойовою частиною «Вільха 
– Р». Олександр Турчинов також зазначив, що випробування 
будуть продовжуватися до кінця тижня, зокрема, повинні від-
бутися пуски крилатих ракет мобільного комплексу «Нептун» і 
висловив сподівання, що вони також відбудуться вдало. «Українські науковці та виробничники 
продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року 
прийняти на озброєння ракети «Вільха-М», «Вільха-Р» та мобільний комплекс крилатих ракет 
«Нептун». Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, 
ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню оборо-
ноздатності нашої держави не зупиниться», – підкреслив Олександр Турчинов.

Олександр Турчинов:  
Сподіваюсь, що ракетна програма 
буде продовжуватися
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Міністр екології та природних ресурсів, пред-
ставник партії «Народний фронт» Остап Се-
мерак передав ключі від нових автомобілів 
підрозділам Державної екологічної інспекції 
України та її територіальним та міжрегіональ-

ним органам. «40 сучасних і економічних енергозберігаючих автомобілів марки Toyota RAV 
4 2,5 Hybrid, E-AWD, оснащених бензиновим та електронним двигунами, поїхали захищати 
українське довкілля. Все це – результат проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, 
які реалізуються у рамках Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клі-
мату. Це вдруге за півроку ми вручаємо ключі від автомобілів, призначених для захисту пер-
лин української природи», – зазначив міністр. Остап Семерак подякував посольству Японії 
за абсолютне розуміння і підтримку. Міністр наголосив, що не дивлячись на певні труднощі 
проекти вдалося реалізувати. Завдяки нам вдалося провести теплосанацію сотні закладів 
соціальної сфери, закупити 1 568 автомобілів Тойота Пріус та 718 автомобілів марки Міцубіші 
Аутлендер з гібридною силовою установкою для потреб Національної поліції України. Крім 
того, модернізовано 135 вагонів Київського метрополітену та проведено ряд інших заходів 
щодо скорочення викидів парникових газів.

Остап Семерак:  
Територіальні органи 
Держекоінспекції отримали  
40 сучасних енергозберігаючих 
автомобілів


