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Політична партія «Народний фронт» заявляє, що керівництво Національного антикорупцій-
ного бюро в ході незаконних процесуальних дій щодо Миколи Мартиненка знищує довіру 
до правосуддя. «Народний фронт» ніколи не мовчав про упередженість в діях НАБУ та його 
сумнівні стосунки з суддями. Ми доможемося, щоби ці публічні факти беззаконня отримали 
належну правову оцінку якнайшвидше. 22 квітня НАБУ виступило із нахабною заявою, в якій 
народним депутатам від «Народного фронту» закидається нібито «тиск на суддю» й «знищен-
ня довіри до правосуддя». Така неадекватна реакція, вочевидь, пояснюється нервозністю 
керівників НАБУ. Адже незаконне, політично вмотивоване затримання Миколи Мартиненка 
стало можливим завдяки підозрілим стосункам між Бюро й кількома конкретними суддями. 
Є серйозні, аргументовані підстави вважати, що керівництво НАБУ (зокрема, Гізо Углава) 
здійснює негласний і протизаконний вплив на згаданих суддів — тримаючи їх «на гачку» при-
зупинених кримінальних проваджень, оперативних справ та приватно-побутового «компро-
мату». Водночас саме ці заангажовані судді підозрілим чином виявляються «автоматично об-
раними» для розгляду справ, у яких можна припускати особисті інтереси пана Углави та його 
колишнього патрона, телеведучого Михеїла Саакашвілі. «Народний фронт» давно й послідов-
но вважає керівництво НАБУ відповідальним за зрив приватизації Одеського припортового 
заводу (ОПЗ) в 2016 році. І про ймовірно неправосудні дії «ручних» суддів у цьому контексті ми 
теж неодноразово заявляли. Зокрема — про грубі порушення процесуальних прав менедж-
менту ОПЗ. Тепер, коли переслідуванням піддається наш колега й впливовий політик Мико-
ла Мартиненко, ми тим більше не мовчатимемо. Саме завдяки наполегливій роботі Арсенія 
Яценюка й «Народного фронту» в Україні розпочалася антикорупційна реформа. Саме зав-
дяки нам створені й отримали безпрецедентне фінансування спеціалізовані антикорупційні 
органи. Ми відповідальні за те, щоб ці органи нарешті запрацювали, як НЕУПЕРЕДЖЕНА й 
НЕВИБІРКОВА правоохоронна система. Відтак «Народний фронт» докладе всіх зусиль для 
того, щоб факти й повідомлення про зловживання правосуддям з боку НАБУ якнайшвидше 
отримали об’єктивну правову оцінку.
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Кремль продовжує готуватися до повномасштабної війни, яка загро-
жує не тільки Україні, але й іншим державам Центральної і Східної 
Європи, а також остаточною втратою незалежності країн, що нині 
перебувають на кремлівській орбіті. «Росія не хоче миру і сприймає 
постання сильної демократичної європейської української держа-
ви як пряму загрозу виживанню путінського режиму», – заявив Се-
кретар Ради національної безпеки і оборони України, один з лідерів 
«Народного фронту» Олександр Турчинов. За його словами, указом Путіна з 1 липня 2017 року 
збільшена чисельність військовослужбовців російських збройних сил, а загальна чисельність ЗС 
РФ складатиме майже 1,9 млн осіб. Командування ЗС РФ підтримує у постійній готовності до 
застосування підрозділи угруповання «Північ», розгорнуті на півночі окупованого Криму, які пері-
одично приводяться до вищого ступеня бойової готовності. На півострові розміщене наступальне 
озброєння, у тому числі ракети, які можуть нести ядерні бойові частини. «Готується до війни і вій-
ськово-промисловий комплекс Росії. Військово-політичне керівництво РФ приділяє велику увагу 
заходам з підвищення рівня боєготовності підрозділів ЗС РФ, які тривають майже безперервно. 
Ряд підприємств ОПК Росії переведені на посилений режим роботи. Деякі з них розпочали працю-
вати у три зміни», – наголосив Олександр Турчинов. Кремль надає особливого значення підготов-
ці та проведенню стратегічних командно-штабних навчань «Запад-2017» в Західному військовому 
окрузі, на Крайній Півночі, в Білорусі та Калінінградській області, у безпосередній близькості від 
України та східних рубежів НАТО та за участі до 100 тисяч військовослужбовців. «При підготовці 
до активної фази проведення СКШН «Запад-2017» 14-20 вересня 2017 року не можна виключати 
проведення російською стороною прихованих заходів підготовки до стратегічної наступальної 
операції. Є серйозні підстави, що після активної фази навчань російський військовий контингент 
може залишитись в Білорусі», – додав він.

Кремль продовжує готуватися  
до повномасштабної війни, яка загрожує всій Європі

Філіями опорних шкіл відтепер можуть бути навчально-виховні 
комплекси (НВК) – заклади, що об’єднують початкову школу та ди-
тячий садок. За ініціативи міністра освіти і науки, представника пар-
тії «Народний фронт» Лілії Гриневич, відповідну постанову ухвалено 
на засіданні Уряду. Як пояснила очільниця МОН, часто філії опорних 
шкіл – це заклади, в яких було понижено ступінь після створення 

опорної школи. Тобто раніше в приміщенні цього закладу могла повноцінно функціонува-
ти старша, базова та початкова школа. Після створення опорної школи в філії залишилася, 
наприклад, лише початкова школа. «Часто в таких закладах є вільні приміщення, де можна 
відкрити повноцінних дитячий садок, але законодавством це не було унормовано. Цим рі-
шенням ми робимо крок назустріч місцевим громадам і даємо їм можливість утворювати у 
філіях повноцінні НВК», – зазначила вона. Також внесено деякі зміни у визначення опорної 
школи. Зокрема, до таких шкіл тепер можуть відноситися заклади, що не мають філій, але до 
них здійснюється підвезення учнів не менше ніж з трьох селищ, сіл. Наразі в Україні функці-
онує 178 опорних навчальних закладів. З 2013-2014 до 2016-2017 навчальних років було ре-
організовано зі зміною ступеня 485 навчальних закладів, що відповідає політиці МОН, згідно 
з якою початкова школа має бути якнайближче до місця проживання учня.

Філії опорних шкіл отримали можливість 
виконувати функції дитячих садків



22 квітня в київському Палаці спорту грою між збірними Укра-
їни та Угорщини розпочався Чемпіонат світу з хокею у дивізі-
оні ІА. Перед початком змагань учасників чемпіонату – збірні 
команди України, Австрії, Казахстану, Південної Кореї, Поль-
щі та Угорщини – привітали представники партії „Народний 

фронт” голова національного оргкомітету – Віце-прем`єр-міністр України В’ячеслав Кириленко та 
Міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Спеціально в рамках підготовки до проведення чемпіонату, 
з держбюджету було виділено 45 мільйонів гривень. Частина коштів була спрямована на підго-
товку льодової арени, ремонт підходів та внутрішніх приміщень (сходів, роздягалень, вбиральних 
кімнат тощо) та освітлення льодової арени. Решта робіт щодо більш глибокої технічної реконструк-
ції Палацу спорту будуть проведені по завершенні змагань. В’ячеслав Кириленко зазначив, що 
квитки на всі п`ять матчів української збірної були заздалегідь розкуплені. „Пряму трансляцію з 
Палацу спорту здійснюватиме суспільне телебачення. Переконаний, що трибуни будуть заповнені 
вщент, мільйони українців дивитимуться матчі по телевізору і вболіватимуть за нашу рідну хокейну 
збірну”, – наголосив  він. Ігор Жданов подякував Міжнародній федерації хокею за довіру та честь 
приймати у себе світову першість, а також організаторам та партнерам чемпіонату за підтримку 
спорту в Україні. Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІА, що триватиме з 22 по 28 квітня, розпочався 
видовищною грою збірних України та Угорщини. За його результатами, дві команди увійдуть на 
наступний сезон у Вищу лігу, одна команда – опуститься у дивізіон ІВ.

Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) однією 
з перших почне використовувати у своїй роботі Blockchain – систе-
му захисту й зберігання баз даних, яка є однією з найпрогресивні-
ших у світі. «Україна підписала меморандум щодо розвитку техно-
логії Blockchain – системи захисту й управління базами даних, яка 
є однією з найпрогресивніших у світі. Міністерство юстиції зараз 
веде перемовини, щоб ми були першими з міністерств, яке імплементує цю систему на базі на-
ших реєстрів та СЕТАМ. Це та реальність, яка засвідчить нашу готовність запроваджувати нові 
технології й підходи до захисту інформації в державних структурах», – повідомив Міністр юстиції, 
представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Він також нагадав, що СЕТАМ стала од-
ним із перших державних стартапів, який Міністерство юстиції запустило ще 2014 року. До цього 
напрямок продажу конфіскованого майна до запуску системи був справжнісіньким полігоном для 
макрокорупції. ДП «СЕТАМ» за період своєї діяльності реалізувало активів на загальну суму 2,6 
млрд грн. З них у першому кварталі 2017 року – понад 386 млн грн. Завдяки цьому Державний 
бюджет отримав додаткові 299,5 млн грн надходжень. Одним із досягнень ДП «СЕТАМ» є суттєве 
збільшення кількості лотів, реалізованих із приростом ціни. Зараз це 57% всіх лотів, проданих 
через систему СЕТАМ. При цьому приріст ціни лотів, проданих за ціною, вищою за початкову, 
склав 24%. Підтвердженням ефективності роботи команди ДП «СЕТАМ» є реалізація 44% лотів з 
перших торгів – без уцінки.

У Києві розпочались ігри 
Чемпіонату світу з хокею у дивізіоні ІА

Павло Петренко: СЕТАМ використовуватиме 
одну з найпрогресивніших у світі систему 
захисту баз даних
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Міністерство екології 
та природних ресурсів 
на чолі з представни-
ком партії «Народний 
фронт» Остапом Се-
мераком напрацювало 
проект Морської Стра-
тегії України, яка базу-
ється на європейських 

принципах. Її мета – покращити нинішній стан акваторії наших морів, адже, згідно остан-
ніх досліджень, 70% площі дна Чорного моря відповідає екологічним нормам, а от стан 
майже третини акваторії бажав би кращого. На сайті Мінприроди оприлюднено корот-
ку анотацію майбутньої Стратегії, зауваження до якої приймаються і від громадськості. 
«Закликаю екологічну громадськість взяти активну участь у розробці Морської Стратегії 
країни, з тим, щоб кінцевий продукт відбивав не лише бачення Мінприроди та фахівців 
– науковців, але також був підтриманий суспільством і став справді європейською Мор-
ською Стратегією України», – зазначив Остап Семерак. Міністр зазначив, що визначено 
чіткі часові проміжки на зміну екологічної політики стосовно моря – 6 років. «Для нас, по-
літиків, це сигнал активізуватися, а від людей, далеких від політики, хотілося б на даному 
етапі одного – будь ласка, не смітіть і прибирайте за собою! Неважливо, де: в морі, в лісі, 
на галявині, біля річки чи озера. Цим Ви вже зараз зробите більше корисного, ніж можете 
уявити!», – підкреслив міністр.

Мінприроди напрацювало проект Морської Стратегії України
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Міністр молоді та спорту, представник партії 
«Народний фронт» Ігор Жданов взяв участь у 
церемонії відкриття перших Національних «Ігор 
Нескорених». Цими змаганнями завершується 
відбір кандидатів до збірної України. Восени 2017 
року вперше 15 наших співвітчизників представлять українську державу на міжнародних спор-
тивних змаганнях для військовослужбовців і ветеранів із обмеженими фізичними можливостя-
ми Invictus Games, що їх прийматиме Канада. У своєму зверненні до спортсменів Ігор Жданов 
відзначив, що вони є прикладом для наслідування. «Кожен з вас вже є переможцем. Ви пере-
могли себе, перемогли обставини. Перемогли захищаючи нашу державу від збройної агресії 
Російської Федерації, там на Сході України. Своєю силою волі ви показуєте приклад нашій мо-
лоді, як діяти та гідно долати нелегкі обставини. Зичу перемоги та гарної спортивної боротьби. 
Впевнений ви достойно відстоєте честь України На Іграх Інвіктус в Торонто»,– наголосив він.

Cтартував заключний етап 
«Ігор Нескорених»


