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«Основне для України і кожної країни вільного світу – змусити Росію дотримуватися між-
народних зобов’язань, не залякувати своїх сусідів, поважати Статут ООН та поважати 
незалежні держави, якою є Україна», – підкреслив лідер партії «Народний фронт» Арсеній 
Яценюк, виступаючи на Мюнхенській Безпековій конференції. Він нагадав, що десять ро-
ків тому президент РФ Путін виголосив сумнозвісну промову на Мюнхенській Безпековій 
конференції, заявивши, що розпад Радянського союзу – найбільша трагедія минулого сто-
річчя: «Дехто у вільному світі думав, що це пусті слова». Проте, наголосив Арсеній Яценюк, 
Російська Федерація вторглася до Грузії, вийшла з Договору про звичайні збройні сили 
в Європі. «Росія вчинила міжнародний злочин, коли незаконно анексувала Крим. Росія 
відправила свою армію в Донецьк і Луганськ. Росія розв’язала кібервійну проти вільного 
світу. Росія розв’язала війну пропаганди і втручалася у вибори. І так само втручатиметься 
у вибори в Європі. Тож ми живемо у дуже небезпечному світі. І лінія розлому – в Росії», – 
сказав лідер «Народного фронту». Він підкреслив, що сьогодні на кону цінності вільного 
світу, на кону – незалежність і територіальна цілісність не тільки України, а й кожної країни. 
«Найкращий рецепт для нас – залишатися об’єднаними і дотримуватися наших цінностей 
– цінностей вільного світу, демократії, вільних медіа. Треба підтримувати кожну країну і 
діяти спільно», – наголосив Арсеній Яценюк. У дискусії «Лінії розлому в Євразії» в рамках 
Мюнхенської Безпекової конференції разом з лідером  «Народного фронту» взяли участь 
президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент  Азербайджану Ільхам Алієв, спікер Сена-
ту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем’єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі.
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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній 
Яценюк взяв участь в українській прем’є-
рі документального фільму «Переломний 
момент: Війна за демократію в Україні», 

знятого американським документалістом, володарем трьох «Оскарів» Марком Джонатаном 
Харрісом у співпраці з українським режисером Олесем Саніним. Арсеній Яценюк був запро-
шений на прем’єру як один із учасників фільму, що давав для нього інтерв’ю. Фільм охоплює 
період 2013-2016 років, який обернувся для України часом величезних випробувань і викликів. 
Лідер «Народного фронту» подякував Марку Харрісу та Лесю Саніну за їх роботу: «Цей фільм є 
відповіддю в тому числі на ту неправду, яку розповсюджує Росія і наші вороги». «Це фільм про 
реальних героїв – про людей, які віддають своє життя для того, щоб Україна була незалежною 
державою. Це не актори, а справжні люди, які довели своєю відданістю, що вони борються за 
країну. Тому їм найбільша пошана», – сказав він. «Цей фільм говорить правду для всього світу: 
про Майдан, про незаконну анексію Криму Російською Федерацією, про російське захоплення 
Донецька і Луганська та про Україну, яка бореться за свою незалежність. А правда – це те, чого 
сьогодні потребує світ. Основний здобуток фільму – це справжні люди. І те, як вони показані в 
цьому фільмі, заслуговує на четвертий Оскар для Марка Джонатана Харіса», – сказав Арсеній 
Яценюк. За час роботи над фільмом було записано 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані 
та сході України і зафільмовано майже 600 годин робочого кіноматеріалу. Телевізійна прем’єра 
стрічки запланована до виходу в ефір провідних каналів України 20 лютого 2017 року.
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«Президент Путін вирішив визнати всі документи, вида-
ні в так званих «Донецькій і Луганській республіках». У 
цей самий час пан Лавров під час Мюнхенської Безпе-
кової конференції заявив, що вони дотримуватимуться 
Мінських домовленостей. Це просто інший світ. Піс-
ля рішення російського президента Росія практично 
вийшла з Мінських домовленостей», – заявив Арсеній Яценюк. Він підкреслив, що президент РФ 
мріє відновити щось на кшталт Радянського союзу чи нову імперію. І це причина того, що Путін 
прийняв рішення про вторгнення в Україну. Він кидає виклик вільному світу. «І це не Путін силь-
ніший, це вільний світ слабший. Що сильніші ми, що більш ми об’єднані, чим менше буде розмов, 
що НАТО застаріле, чим менше буде «брекзитів» – то більше шансів вижити у вільного світу та 
демократії», – сказав лідер «Народного фронту». Він наголосив, що українська нація проявила 
надзвичайну рішучість: ми боремося за нашу незалежність, адже ми віримо у своє майбутнє, в 
наш суверенітет і наш народ. Ми віримо у справжні цінності. І ми показали всьому світу, як укра-
їнський народ бореться за європейські цінності. «Моє послання Російській Федерації – озброєній 
до зубів ядерній державі: забирайтеся з України», – сказав Арсеній Яценюк.

Після визнання «паспортів» ОРДЛО 
Росія фактично вийшла  
з Мінських домовленостей



За пропозицією Міністра освіти і науки, представника партії 
«Народний фронт» Лілії Гриневич Кабінет Міністрів схвалив 
законопроект, що дасть можливість створювати корпора-
тивні дитсадки. «В Україні ми маємо проблему доступу ді-
тей до дошкільної освіти і активно працюємо над тим, щоб 
виправити цю ситуацію. Запропоновані зміни врегулюють 
на державному рівні проблеми функціонування дитячих 
садків, зокрема, приватних і корпоративних. Це сприятиме забезпеченню конституційного 
права дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами, на отримання дошкільної осві-
ти», – зазначила Лілія Гриневич. Передбачається, що корпоративні дитячі садки діятимуть 
на засадах державно-приватного партнерства та матимуть кількох засновників, серед яких 
– місцеві органи влади, а також можуть бути громадські організації. В проекті закону деталь-
но прописано, як такий заклад створюватиметься, на яких засадах функціонуватиме та як 
в ньому вирішуватимуться основні питання. Окремо в документі передбачено створення та 
функціонування інклюзивних груп у дитсадках. Відповідно до запропонованих змін, у дитя-
чій інклюзивній групі може бути максимум 15 осіб, з яких не більш як 3 дитини з особливими 
потребами. Також передбачається впровадження посади асистента, що допомагатиме вихо-
вателям в інклюзивній групі.

Ініційований МОН законопроект  
про «корпоративні дитсадки» схвалено Урядом
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Підтримка Верховною Радою розробленого Міністер-
ством юстиції Закону «Про довірчі послуги» дасть мож-
ливість запустити в Україні такі сучасні електронні інстру-
менти ідентифікації як MobileID (через мобільний телефон), 
BankID (через банківську картку), а також забезпечить 
бізнес сервісами з електронного підтвердження підпису 

та печатки компанії. «Для простого українця це означає, що зі свого мобільного телефону ко-
жен з нас зможе зареєструвати компанію, підписати будь-який договір, направити відповідний 
запит і отримати будь-яку інформацію, яка стосується діяльності того чи іншого державного 
органу», – зазначив Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. 
За його словами, завдяки запуску нових сервісів вся активна діяльність малого і середнього 
бізнесу щодо комунікації з державними органами та партнерами може проходити з викорис-
танням звичайного смартфону. Без купи паперів, без спілкування з бюрократами, без коруп-
ційної складової. Українці також зможуть отримати чимало позитивів при веденні міжнародного 
бізнесу. «Прийняття даного законопроекту дає можливість українському бізнесу брати участь 
у тендерних закупівлях країн Європейського Союзу, які проводяться на електронних майдан-
чиках», – додав Павло Петренко. Він закликав народних депутатів наступного сесійного тижня 
підтримати даний законопроект. «У такому випадку ми вже до кінця року матимемо реальний 
результат. І оператори мобільного зв’язку, і українські банки вже заявили про готовність повно-
цінно запроваджувати ці системи. Так само ми зможемо всі прописані у законопроекті інстру-
менти імплементувати в життя державного службовця», – резюмував Павло Петренко.

Закон про електронні довірчі послуги 
дозволить українцям вести бізнес 
через смартфон
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Міністр інфраструктури, представник партії «Народний 
фронт» Володимир Омелян підписав наказ про створен-
ня публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Укрпошта». 
«Саме сьогодні ми перегортаємо важливу сторінку історії 
«Укрпошти» як державного підприємства і розпочинаємо 
нову – як публічного акціонерного товариства», – зазначив міністр. Таким чином, «Укрпош-
та»  стала третьою великою державною компанією після «Нафтогазу» та «Укрзалізниці», яку 
було корпоратизовано. Володимир Омелян також заявив, що наступним кроком має стати 
формування професійного правління та незалежної наглядової ради, вільних від будь-яких 
політичних впливів. За його словами, Мінінфраструктури змінює підхід до управління дер-
жавними активами: «Зміна управління має дати нову якість, в першу чергу, для користу-
вачів послуг». Володимир Омелян наголосив, що «Укрпошта» має повернути свої позиції 
на ринку операторів поштових послуг, якість сервісу та умови праці співробітників повинні 
бути покращені, відділення – комп’ютеризовані, а також запроваджені цифрові технології з 
метою зменшення черг та збільшення контролю за поштовими відправленнями. Він додав, 
що міністерство вітає запровадження відкритих конкурсів на посади керівників регіональ-
них відділень: «Це рішучий і правильний крок, який дасть «Укрпошті» нову кров і нові сили».

Успішна реалізація проекту з ліквідації могильника радіо-
активних відходів, які зберігалися на об’єкті «Вакуленчук» 
у Житомирській області, відкриває широкі можливості для 
подальшої співпраці у цьому напрямку з міжнародними 
партнерами України. «Одне із завдань проекту – підвищен-
ня рівня екологічної безпеки, зниження рівня радіаційної 

загрози та недопущення використання іонізуючих джерел у терористичних цілях. Сьогодні ми 
можемо впевнено сказати, що проект реалізовано успішно. Були дотримані жорсткі терміни 
виконання з урахуванням правил радіаційної безпеки та вимог екологічного законодавства. 
Україна виконала частину взятих міжнародних зобов’язань і на крок стала екологічно безпеч-
нішою», – наголосив Міністр екології та природних ресурсів, представник партії «Народний 
фронт» Остап Семерак. Проект завершився не просто вилученням радіоактивних відходів, 
а повною і якісною рекультивацією ділянки, на якій був розміщений могильник, включаючи 
поновлення шару родючого ґрунту та озеленення територій. Міністр подякував партнерам 
України з офісу НАТО та Уряду Федеративної Республіки Німеччина за співпрацю, підкреслив-
ши, що в умовах зовнішньої агресії для України дуже важливо відчувати підтримку з боку на-
ших стратегічних партнерів. За словами міністра, на території України ще залишається низка 
об’єктів, які вже включені до переліку для проведення радіаційного обстеження і подальшої 
ліквідації, а також висловив сподівання на подальшу міжнародну підтримку в цьому питанні.

«Укрпошту» корпоратизовано –  
Володимир Омелян підписав відповідний наказ

На Житомирщині успішно ліквідовано  
могильник радіоактивних відходів


