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«Дефолт – банкрутство України і кожного 
громадянина. Це клінічна смерть економі-
ки», – переконаний лідер «Народного фрон-
ту», Прем`єр-міністр України 2014-2016 рр.  
Арсеній Яценюк. Після висловлювань коман-
ди президента Зеленського щодо дефолту  
Арсеній Яценюк нагадав, що 2014 року на 
посаді Прем’єр-міністра заявив у парла-

менті: «Аргентина оголосила дефолт. Україна його не оголосила і не оголосить». 
Україна була на межі дефолту в 2014-му, нагадав він: «У державній казні було 108 тисяч 
гривень і 73 мільярди доларів боргів, які не я брав. Коли пішов з посади, то залишив у 
казні 90 мільярдів гривень і зменшив борги на 7 мільярдів доларів – до 67 мільярдів». Уряд  
Арсенія Яценюка провів реструктуризацію, списав частину боргів і відтермінував поча-
ток виплат на 4 роки: «Цей термін спливає наприкінці цього року». «Я не пішов на де-
фолт, тому що це – банкрутство України і кожного громадянина. Дефолт – це не просто 
відмовитися від зобов’язань української держави. Дефолт – це падіння курсу гривні, 
яке не має межі. Дефолт – це інфляція понад 10 тисяч відсотків, як було в 1990-х роках. 
Дефолт – це безробіття», – наголосив він. Він наголосив на важливості того, щоб пре-
зидент Зеленський «сформував свою економічну програму та програму з Міжнародним 
валютним фондом»: «МВФ – це не благодійна організація. І коли кажуть, що МВФ чогось 
вимагає, – МВФ нічого не вимагає. Міжнародний валютний фонд дає гроші під 1%, на 
відміну від зовнішніх ринків, де ми беремо під 9-10%. На кожних 10 мільярдах доларів 
запозичень країна економить близько 1 мільярда доларів на рік. Це ті кошти, які ми 
відправляємо на армію, соціальний захист, капітальне відновлення країни», – пояснив 
Арсеній Яценюк. Лідер «Народного фронту» наголосив, що для нього «іншої альтерна-
тиви, аніж програма з Міжнародним валютним фондом, немає»: «Якщо у президен-
та Зеленського є альтернатива – нехай ї ї покаже».

Арсеній ЯЦЕНЮК:  

ДЕФОЛТ – ЦЕ 
КЛІНІЧНА СМЕРТЬ 
ЕКОНОМІКИ
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Суддя-доповідач у справі щодо неконституційності розпуску Верхов-
ної Ради повідомив, що провадження за відповідним поданням відкрите 
29 травня. «Просувається розгляд нашого подання до КС про некон-
ституційність розпуску Ради. Суддя-доповідач Віктор Кривенко сьо-
годні офіційно повідомив мене, що провадження за поданням відкрите 
29 травня, і попросив «невідкладно» повідомити мою правову позицію 
щодо подання. Зроблю це якнайшвидше», – зазначив керівник фракції 
«Народний фронт» Максим Бурбак. «Наша позиція проста й логічна: законних підстав для 
розпуску парламенту не було й немає», – наголосив він. «Розраховуємо, що Конституційний 
Суд не затягуватиме із розглядом. Ми попросили розглянути подання в місячний термін. По-
дання прийняте й розподілене 24 травня», – повідомив керівник фракції. Своєю чергою перший 
заступник керівника фракції НФ Андрій Тетерук наголосив, що КС має долучити до подан-
ня про незаконний розпуск парламенту Президентом стенограму зустрічі Зеленського 
з лідерами фракцій, оприлюднену учора на сайті АП, – як доказ того, що у гаранта були 
відсутні конституційні підстави для указу про припинення повноважень ВР. «Про це була 
пряма цитата Президента (у стенограмі. – Ред.) Зеленського. Він визнавав, що у нього нема 
конституційних причин для розпуску Ради і він керувався виключно політичною доцільністю і 
рейтингами, про які в законі нема жодної згадки і посилання», – сказав зазначив нардеп. Як 
відомо, 62 народні депутати підтримали ініціативу «Народного фронту» і звернулися в КС щодо 
неконституційності указу Зеленського про призначення позачергових виборів Верховної Ради.

Конституційний Суд відкрив провадження за 
поданням щодо неконституційності розпуску Ради

Голова Верховної Ради, представник «Народного фронту» Ан-
дрій Парубій нголошує, що народ України не дозволить скасу-
вати закони про декомунізацію, про статус української мови як 
державної, а також закон про україномовні квоти в теле- і ра-
діоефірі. «Хочу зазначити, що нам необхідно знаходити більше 

моментів для співпраці, бо країна переживає важкі часи. В країні криза, що пов‘язана з діями 
Президента Зеленського, і це підтвердило вчорашнє оприлюднення стенограми консульта-
цій Глави держави з представниками парламенту. Більш того, ми вчора почули заяви членів 
команди Президента, котрі говорять про необхідність скасування закону про державну мову, 
про квоти на україномовний контент та закон про декомунізацію. На жаль, сьогодні для них це 
стає звичною політикою», – заявив Голова Верховної Ради. Також спікер парламенту висловив 
переконання, що український народ завдяки своїй єдності зможе запобігти спробам реваншу 
проросійських сил та всім намаганням скасувати здобутки останніх років. «Я хочу сказати від 
імені Верховної Ради та Уряду: український народ цього вам не дозволить. Земля під вами го-
рітиме! Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Україн-
ський народ десятиліттями йшов до цього. Багато синів та доньок поклали за це свої життя. 
Тому нам треба гуртуватися перед викликами, що стоять перед Україною. Треба стояти пліч-о-
пліч, і я впевнений, що реванш не пройде», – підсумував Андрій Парубій.

Андрій ПАРУБІЙ:  
Український народ не дозволить  
скасувати декомунізацію та закон про мову
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Один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов взяв 
участь у VIII Національному молитовному сніданку України, де 
наголосив, що швидке скорочення населення стає для нашої 
країни одним із головних факторів, що загрожує не просто на-
ціональній безпеці, а й самому існуванню української нації.  За 
його словами, проблему скорочення населення треба шукати не 
тільки в зовнішній агресії, «або у високому рівні життя в країнах 
Європи, куди прагнуть виїжджати наші співвітчизники».  «Про-

блему треба шукати всередині нашої країни», – зазначив Олександр Турчинов, пояснивши, що 
головна проблема – це зневіра і розпач, що панують в Україні, «токсична атмосфера тоталь-
ної недовіри та агресивності». Він наголосив, що щороку в нашій країні зростає смертність та 
зменшується народжуваність. «Реальних показників кількості людей, що зловживають алко-
голем та вживають наркотики, офіційна статистика навіть не здатна навести», – сказав Олек-
сандр Турчинов. Окрім того він додав, що до 9 мільйонів українців щороку виїжджають на 
заробітки за кордон, а 3,2 мільйони – вже постійно працюють за межами країни, «більшість з 
них – не планує повертатися додому». «У результаті в рейтингах країн з найстрімкішим ско-
роченням працездатного населення Україна посіла перше місце, а за показниками старіння 
– 29 місце в світі», – підкреслив Олександр Турчинов. «Бог, Україна, родина – це не просто 
гасло, це чіткі пріоритети, що здатні забезпечити виживання та розвиток нашої держави  
як сильної, європейської та незалежної країни», – резюмував він.

Олександр ТУРЧИНОВ:  
Скорочення населення – один з головних 
факторів, що загрожує національній безпеці

Фракція «Народний фронт» не підтримала відставку 
прем’єр-міністра Володимира Гройсмана під час розгляду та 
голосування цього питання у Верховній Раді. Виступаючи з три-
буни парламенту, керівник фракції Максим Бурбак наголосив, 
що не можна допускати хаосу в економіці і у виконавчій гілці 
влади, відправляючи керівника Уряду у відставку. Він також зауважив, що кандидатури но-
вого Прем’єр-міністра до парламенту не внесено. «Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
подав у відставку після заяви і звернення Президента. Новий Президент не подав кандидатури 
на нового Прем’єр-міністра, адже Рада розпущена. Тому вважаємо, що Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман повинен далі працювати, адже не можна допускати хаосу в економіці і у 
виконавчій гілці влади. «Народний фронт» не підтримує відставку Прем’єр-міністра Володими-
ра Гройсмана», – заявив Максим Бурбак перед голосуванням. У свою чергу Голова Верховної 
Ради, представник «Народного фронту» Андрій Парубій наголосив, що потрібно не допустити 
хаосу в країні. «У ці важкі для країни часи нам вкрай необхідно зберігати стабільність і у 
Верховній Раді, і в Уряді, поки хтось робить експерименти над країною», – наголосив він.

Не можна допустити хаосу в економіці –  
«Народний фронт» не підтримав відставку 
прем’єр-міністра Володимира Гройсмана
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вибори – це не-
обхідний демократичний процес. На думку міністра, позачергові ви-
бори з одного боку – форс-мажор, з точки зору організації процесу, 

з іншого – одна зі складових здорового демократичного суспільства. Але позиція МВС залишить-
ся незмінною – політична нейтральність та рівновіддаленість і неухильне забезпечення прав учас-
ників. «Моїм наказом усі органи виконавчої влади, що координуються міністром внутрішніх справ, 
розпочали виконання своїх завдань із забезпечення виборчого процесу. Робоча група МВС від-
новила свою діяльність, продовжується тісне співробітництво з партнерами: Центральною вибор-
чою комісією та Громадянською мережею «ОПОРА», – сказав він. Арсен Аваков закликав усіх 
учасників виборчого процесу вести виборчу кампанію у суворій відповідності до Закону, 
не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співробітничати з МВС в частині забез-
печення громадської безпеки. «Разом з українським громадянським суспільством ми задали 
високу планку на виборах Президента. Виборчий процес, голосування та визначення результатів 
прийшли на високому рівні легітимності, без суттєвих порушень, у відповідності з Законом і були 
визнані як народом України, так і міжнародним співтовариством, як зразкові. У нас достатньо сил, 
засобів та досвіду провести парламентські вибори на найвищому рівні», – зазначив Арсен Аваков.

Арсен АВАКОВ:  
Позиція МВС на виборах незмінна:  
політична нейтральність та неухильне 
забезпечення прав учасників

Верховна Рада ухвалила у першому читанні запропонований 
Міністерством освіти і науки проект закону «Про повну загаль-
ну середню освіту», який дозволяє реалізувати освітню рефор-
му. Доповідаючи законопроект з трибуни парламенту, міністр 
освіти і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Грине-
вич нагадала, що у 2017 році був ухвалений базовий закон «Про 
освіту», який дав змогу стартувати «Новій українській школі».  
«Закон «Про освіту» – це фундамент, але для того, щоб будувати стіни і закріпити цю освіт-
ню реформу як стратегічний пріоритет держави, нам необхідно прийняти закон «Про повну 
загальну середню освіту». Це закон нових можливостей. Цей закон спрямований на нову мету 
освіти. Мета освіти – дати нашим дітям всі можливості, компетентності, які необхідні їм для успіш-
ного життя, для їх самореалізації, для розбудови країни відповідальними громадянами», – поясни-
ла міністр. Лілія Гриневич підкреслила, що запропонований законопроект надає нові можливості 
як для учнів та їхніх батьків, так і для вчителів та освітніх управлінців. «Кожна новела цього закону 
розгортає механізми впровадження, яким чином забезпечити те, що закладено в законі «Про осві-
ту». Наприклад, для дітей дуже важливою можливістю стане побудова індивідуальної траєкторії 
навчання. Тобто, якщо дитина ходить до музичної школи чи до спортивної школи, вона може за-
рахувати цей навчальний час і свої досягнення у шкільний навчальний план», – зазначила міністр.

Верховна Рада підтримала проект закону 
«Про повну загальну середню освіту»


