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На російську провокацію треба реагувати 
адекватно, не піддаючись шантажу

10 серпня терористичний режим Російської Федерації вчинив черго-
вий воєнний злочин проти України. Московський тиран Владімір Путін 
звинуватив Україну в „терористичному акті”, – який наша держава не 
могла, не збиралася й не мала потреби вчиняти. Для обґрунтування 
цього геббельсівського звинувачення російські спецслужби вчинили 

кривавий спектакль в Криму; викрали й катували громадянина України в Запорізькій області. 
Фракція “Народний фронт” закликає владу й громадськість України реагувати на цю провокацію 
Кремля виважено й принципово. Годі було чекати від Росії чогось іншого. Ми завжди заявляли, 
що загроза широкомасштабного наступу та тероризму з боку Москви зберігатиметься, поки 
Путін при владі. Зараз Президент Петро Порошенко та РНБО мають вжити адекватних заходів 
оборони. “Народний фронт” готовий підтримати такі заходи Верховного Головнокомандувача 
в парламенті, готовий до принципових кардинальних рішень в національних інтересах України. 
Якщо скликатиметься позачергове засідання Верховної Ради для відповіді на дії Кремля, “На-
родний фронт” підтримає таку ініціативу. Партія закликає мобілізувати всю дипломатичну систе-
му України для привернення міжнародної уваги до загроз з боку Кремля – в кожній світовій сто-
лиці. Необхідно використати непостійне членство України в Раді Безпеки ООН для привернення 
найвищої світової уваги.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один 
із лідерів партії «Народний фронт» Олександр Турчинов вва-
жає, що мета останніх провокаційних дій Росії – перекресли-
ти мирний шлях припинення агресії в Україні та звільнення 
окупованих територій, посилити ескалацію та створити пере-
думови для загострення конфлікту і подальших агресивних 
дій РФ. «Єдине, що сьогодні стримує розгортання нового етапу військової агресії проти нашої 
країни, – це розуміння кремлівським керівництвом неминучості великих втрат від протистоян-
ня з нашою армією», – вважає ОлександрТурчинов. Сьогодні наші Збройні Сили, Національна 
гвардія та інші військові формування – це головний фактор стримування агресії Путіна проти 
України. «Саме тому, – переконаний Секретар РНБО, – необхідно належно підтримувати та 
фінансувати нашу армію та не зважаючи на протидію багатьох популістів і зрадників з депутат-
ськими мандатами, забезпечити виконання оборонного бюджету поточного року і сформувати 
гідний бюджет сектору безпеки та оборони на наступний рік”.

Українська армія – це головний фактор  
стримування  агресії Путіна  
та збереження безпеки в європі



Правоохоронні органи мають розслідувати діяль-
ність народних депутатів Сергія Капліна й Дмитра 
Добродомова на предмет їхніх зв’язків із Росією 
та терористами. Про це заявив народний депутат 
фракції “Народний фронт” Михайло Хміль комен-
туючи публікації про участь російських пропаган-
дистів Марії Столярової і Леоніда Муравйова у ви-
борчій кампанії партій “Партія простих людей” та 
“Народний контроль” 2015 року. “Опублікована 
переписка вказує на те, що “Партія простих лю-
дей” Капліна та “Народний контроль” Добродо-
мова – суто російські проекти. Тепер СБУ й Ген-
прокуратура мають негайно розслідувати діяльність цих ручних популістів Кремля. Якщо 
російські українофоби й посібники терористів розробляли для Капліна й Добродомова ви-
борчу кампанію, необхідно перевірити: чи не Кремль фінансував цю кампанію? Чи залежать 
зараз фінансово від Росії Каплін і Добродомов? Які їхні поточні зв’язки? Чи немає ознак 
державної зради?”, – зазначив Хміль. Він нагадав, що народний депутат Добродомов уже 
публічно підтвердив факт підготовки своїх виборчих телевізійних роликів росіянами. Також 
представник „Народного фронту” вважає, що Каплін і Добродомов послідовно лобіюють 
інтереси Росії в своїй політичній діяльності.

Аналіз листування резидента Кремля Марії Столярової та Леоніда 
Муравйова, які працювали на телеканалі «Інтер», зі своїми москов-
ськими кураторами та керівниками ДНР, виявив головні мішені росій-
ської пропаганди. Ними виявиявилися представники партії „Народний 
фронт” Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Арсен Аваков, Микола 
Княжицький та Сергій Пашинський. „Так, в серпні 2015 року, серед ан-
тиукраїнських замовлень, що отримали Столярова та Муравйов, було і 

завдання організувати хвилю чорного PRу проти низки українських політиків. Першим у цьо-
му «темнику» містився пакет брудних матеріалів на Секретаря РНБО Олександра Турчинова. 
Також в замовленні стоять прізвища з пакетом, скомпонованим російськими профі брудом, 
на екс-прем‘єр-міністра України Арсенія Яценюка, Міністра внутрішніх справ Арсена Авако-
ва, Голову Комітету ВРУ з питань культури і духовності Миколу Княжицького, Голову Комі-
тету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського та інших», – зазначив 
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Таким чином російські журналісти, які формували 
інформаційну політику «Інтера», виконували замовлення Кремля з інформаційного знищення 
тих, кого російське керівництво вважає своїми головними ворогами. З високою ймовірністю 
можна сказати, що подібні замовлення відпрацьовувались і іншими проросійськими засоба-
ми масової інформації, які й досі достатньо впевнено почувають себе в Україн. Арсен Аваков 
закликав Національну раду з питань телебачення та радіомовлення поставити та вирішити 
питання щодо ліцензування ТРК «Інтер»: «Займіть позицію – не ховайтеся!».

Правоохоронці мають розслідувати діяльність  
ручних популістів Кремля – Капліна й добродомова

Яценюк, турчинов і аваков –  
головні мішені Кремля
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Новий „Шовкович шлях” – 
альтернатива доставки товарів 
з європи до країн азії  
в обхід росії

Міністр інфраструктури Володимир Оме-
лян обговорив з Надзвичайним і Повно-
важним Послом Китайської Народної Рес-
публіки в Україні Ду Веєм необхідність 
налагодження роботи нового „Шовково-
го шляху”. Міністр наголосив, що порти 
“Южний” та “Іллічівськ”, як морські воро-
та „Шовкового шляху”, готові до співробітництва з китайським бізнесом. „Зараз ми мо-
жемо запропонувати оренду терміналів, а з наступного року, я сподіваюся, буде прийня-
тий закон про концесію, і ми зможемо розглянути більш широкий формат взаємодії. Ми 
маємо забезпечити потужний і надійний маршрут доставки товарів з Європи до країн Азії 
в обхід Росії”, – сказав Володимир Омелян. Очільник Мінінфраструктури запросивпосла 
взяти участь у роботі Транспортного тижня, який відбудеться в Одесі 8 вересня. Також він 
висловив сподівання, що участь Першого заступника міністра Євгена Кравцова у Форумі 
„Шовкового шляху”, який має відбутися у вересні в Китаї, буде максимально продуктивною 
для обох сторін.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич підписала наказ, 
яким затверджуються оновлені навчальні програми 
з Історії України для учнів старших класів. Відповідні 
зміни були ініційовані Українським інститутом націо-
нальної пам’яті. «Ми – країна, яка поряд має держа-
ву-агресора, яка постійно здійснює агресивну полі-
тику... В таких усовах сформувати у дитини любов до 
своєї країни, патріотизм – це величезне завдання. І це 
не мають бути окремі виховні уроки, увесь зміст освіти 
має працювати на це», – зауважила Лілія Гриневич. У 
програмі виокремлено і розширено, зокрема, такі по-
дії, поняття, факти та терміни: бій під Крутами; етапи 
трудової та політичної еміграції; війни радянської Ро-
сії з Українською Народною Республікою; радянська 
окупація України; адміністративно-територіальні зміни 

українських земель протягом усього ХХ столітті; Акт відновлення Української Держави; 
внесок українського народу у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. «Ми мусимо 
оновлювати осучаснювати зміст освіти, зокрема, й історію України. Тому, що впродовж 
багатьох років вихолощувався цей зміст. Сусідня держава присвоювала собі частину 
української історії. І тому, на цей предмет повинні оновлюватися наші стандарти освіти», 
– наголосила Лілія Гриневич.

З вересня учні 10-11 класів навчатимуться  
за новими програмами з історії України



У перший тиждень виступів українських спортсменів на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жа-
нейро до національної скарбнички потрапило чотири нагороди – три срібні та одна брон-
зова медаль. Перше «срібло» Україні приніс Сергій Куліш у стрільбі з пневматичної гвин-
тівки на 10 метрів, друге – Олег Верняєв у виступі зі спортивної гімнастики, третє – жіноча 
збірна фехтувальниць на шпагах у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Краваць-
кої, Олени Вороніної. Бронзову нагороду здобула Ольга Харлан в індивідуальному поє-
динку на шаблях. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов зустрівся у Ріо з першими меда-
лістами та їх тренерами і передав вітання від вболівальників з України, які, незважаючи 
на різницю в часі, уважно слідкують за боротьбою наших атлетів. «Наші спортсмени, 
тренери, представники федерацій та уся команда – дуже раді цим досягненням. Ми вдяч-
ні за підтримку вболівальників. Це наша з вами спільна олімпійська перемога, перемога 
України», – наголосив Ігор Жданов. Міністр зазначив, що перші нагороди стануть добрим 
стимулом для представників інших видів спорту, які незабаром почнуть змагання.

Україна здобула перші медалі на олімпійських іграх у ріо
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