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Україна вийшла на фінішну пряму 
шляху до «безвізу» з єС, який 
розпочав Уряд арсенія Яценюка

Комітет Європарламенту із громадянських свобод та 
внутрішніх справ (LIBE) проголосував за внесення України 
до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий 
режим. Реальні кроки на шляху до безвізового режиму 
зробив Уряд Арсенія Яценюка, підписавши Угоду про 
асоціацію між Україною і ЄС, а також ініціювавши ухвалення 
Верховною Радою всіх необхідних законодавчих змін. 
Таким чином, за час роботи попереднього складу Кабміну, 
Україна зі свого боку виконала всі вимоги для отримання 
безвізового режиму. Арсеній Яценюк привітав рішення 
комітету Європарламенту: «Зроблено ще один крок до 
мети, визначеної і забезпечуваної нашим Урядом ще 
понад два роки тому», – наголосив він, додавши, що «цей 
рух уперед має продовжуватися». Остаточне рішення 
щодо безвізового режиму для України на початку жовтня 
має ухвалити Європарламент, а потім – Рада ЄС.

Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила 29 суддів, 
19 з яких ухвалювали протиправні рішення проти Майдану Гід-
ності. «Сьогодні відбувся черговий бій старої і нової України. Ми 
бачимо, що кругова порука судової системи чинить неймовірний 
опір, але, не зважаючи на це, ми крок за кроком вичавлюємо 
корупцію з країни, у тому числі, і з суддів», – прокоментував рі-
шення Парламенту його голова Андрій Парубій. Зокрема, звіль-
нено суддю Печерського суду Світлану Волкову, яка відома тим, 
що випустила на волю колишнього командира «Беркуту» Дми-
тра Садовника. Саме її судове рішення надало екс-беркутівцю 
можливість покинути межі України. «А ця людина підозрюється 
в тому, що давала накази і безпосередньо розстрілювала на-
ших хлопців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Через 
таких суддів, через такі рішення ми маємо величезну недовіру 
сьогодні до всієї системи влади», – зазначив Андрій Парубій.

Звільнено суддів, які ухвалювали незаконні рішення проти Майдану



рішення суду рф щодо Меджлісу –  
вирок не кримським татарам, а російській імперії

Рішення Верховного суду Російської Федерації щодо заборо-
ни діяльності Меджлісу кримськотатарського народу – це ви-
рок не кримським татарам, а російській імперії, наголосив Ар-
сеній Яценюк. Лідер партії «Народний фронт» підкреслив, що 
терористи і екстремісти знаходяться не у Меджлісі, а у Крем-
лі. «Життя завжди карало тоталітарні і терористичні режими 
за руйнування правди і свободи. Так буде і цього разу. Правда 
все одно переможе. Крим і Донбас обов’язково повернуться 
до України», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Винні у катастрофі MH17 мають понести законне покарання

Перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук від імені 
України взяв участь у прес-конференції Міжнародної слідчої групи, яка 
займається розслідуванням катастрофи пасажирського літака «Малайзі-
йських авіаліній», що сталася 17 липня 2014 року. «Ця трагедія трапилася 
у повітряному просторі України, над Донецькою областю, яка, на жаль, 
тимчасово непідконтрольна державній владі. Україна як ніхто зацікавле-
на в об’єктивному, неупередженому розслідуванні даного злочину», – за-
явив Дмитро Сторожук. За його словами, українська сторона зробить все 
можливе для того, щоб надати всю необхідну допомогу в розслідуванні. 
«Ті докази, які на сьогоднішній день ви бачили і більшу частину з яких ми сьогодні не показали… 
ми зробили все можливе, щоб їх можна було використовувати в розслідуванні, а в подальшому і 
в суді», – зазначив він. Дмитро Сторожук наголосив, що Україна зробить все можливе для того, 
щоб винні понесли законне покарання.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціює внесення змін до законо-
давства, які встановлять презумпцію правоти поліцейського. Арсен Ава-
ков наголосив на необхідності прийняття суспільством цього імперативу 
не як обмеження громадянських свобод, а як безумовне правило власної 
безпеки. При цьому, за його словами, право громадянина на оскарження 
дій поліцейського не буде обмежене будь-яким чином, а лише відстро-
чене на дуже короткий термін. «Це висока відповідальність і високі пра-
ва для поліції, але другого шляху побудови ефективної правоохоронної 
системи немає. Поліція, що реформується повинна і буде отримувати і 

більше прав і більше довіри суспільства», – підкреслив міністр. Водночас, як зауважив Арсен 
Аваков, при цьому необхідно вдосконалювати професійність поліцейських сил, розширюючи  
як рівень їх компетентності, так і відповідальності за забезпечення свобод. Презумпція правоти 
поліцейського повинна працювати Україні, як це відбувається в Німеччині, США, Великобрита-
нії, Франції, Італії, Канаді та багатьох інших країнах. Принцип «спочатку підкорись – потім оскар-
жуй» – один з інструментів побудови системи колективної безпеки західного світу.

«Спочатку підкорись – потім оскаржуй» –  
презумпція правоти поліцейського має стати соціальною нормою
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Стрімке збільшення кількості контрактників у Зброй-
них Силах України стало можливим завдяки рішен-
ням Уряду Арсенія Яценюка про збільшення зарплат 
військовим, а ухвалення закону про спецконфіска-
цію підсилило б цю позитивну тенденцію. «Попри 
намагання п’ятої колони Росії дискредитувати армію 
і реформи, цифри говорять самі за себе: з почат-
ку року контракт із ЗСУ підписали більше 53 тисячі 
військовослужбовців. Щомісяця лави Збройних Сил 
України поповнюють близько 6 тисяч професійних 
військових. Це стало можливим, передусім, завдяки 
рішенням Уряду Арсенія Яценюка про збільшення 
вдвічі зарплат нашим військовим», – зауважив депу-
тат Верховної Ради від фракції «Народний фронт», полковник Юрій Береза. За його словами, 
для закріплення популярності контрактної військової служби необхідно, зокрема, – додатко-
во профінансувати оборону через запровадження механізму спецконфіскації активів режиму 
Януковича. «Для того, щоб зберегти цю позитивну динаміку, «Народний фронт» наполягає на 
подальшому постійному зростанні заробітної плати контрактників і офіцерів», – підкреслив 
Юрій Береза.

Прихід 50 тисяч контрактників  
до Збройних Сил – результат рішення 
Уряду арсенія Яценюка

За участі Міністра інфраструктури Воло-
димира Омеляна у Києві продемонстро-
вано вантажний локомотив передової 
серії виробництва американської General 
Electric. Як пояснив Володимир Омелян, 
локомотив в Україні буде випробовувати-
ся протягом декількох місяців. «До кінця 
жовтня, як було домовлено з «Укрзаліз-
ницею», вона підготує п’ятирічний план 

модернізації українських локомотивів і вагонів. Це буде попередня версія проекту, і з другої 
половини жовтня до цієї роботи долучаться також іноземні експерти: як виробники провід-
них локомотивів світу, так і ті експерти, які мають достатній фах трансформації залізниць 
на світовому рівні», – зазначив міністр. Головний виконавчий директор GЕ Джеймі Міллєр у 
свою чергу заявила, що у світі вже працює більш ніж 10 тисяч таких передових тепловозів: 
«Він має найнижчі експлуатаційні затрати, він є дуже потужний і ми сподіваємося, що його 
будуть випробувати з усіма типами вантажів у різних умовах. Я сподіваюся, що він стане 
ключовим інструментом модернізації Укрзалізниці».

В Україні випробовується 
локомотив передової серії 
General Electric
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Міністр екології та природних ресурсів Остап 
Семерак наголошує, що Україна задіює всі між-
народні інструменти для привернення уваги сві-
тової спільноти до екологічного стану на окупо-
ваних територіях. «Бачимо, що на територіях, 
непідконтрольних Україні, з’являються кар’єри, 
на яких видобувають вугілля в порушення всіх 
норм і стандартів, і ця шкода природні, на жаль, 
є непоправною. Забруднені і водні ресурсі. Ски-
ди військової техніки впадають в ґрунтові води, 
в річки, а водоносна система України не підпо-
рядковується військовим правилам. І якщо є 
лінія розмежування, то річка там не зупиняєть-
ся, вона зайшла і вийшла, і понесла те, що вона 
несе», – заявив міністр в інтерв’ю виданню «Ліга». Він нагадав, що на останній Асамблеї ООН 
з навколишнього середовища Україна ініціювала  ухвалення резолюції «Захист довкілля в 
районах, вражених збройними конфліктами», яка була підтримана багатьма країнами. Мі-
ністр переконаний, що недооцінювати підтримку міжнародних партнерів не потрібно. «Коли 
закінчиться військовий конфлікт, а він точно закінчиться, ці резолюції будуть доказовими 
інструментами у вирішенні судових спорів. Тому це треба робити, і ми це робимо», – додав 
Остап Семерак

Через окупантів Крим і донбас  
на межі екологічної катастрофи


