
Арсеній Яценюк про обстріл Красногорівки: 
Воєнний злочин окупаційних військ доводить 
необхідність розширення санкцій проти РФ

«НародНий фроНт» діє
Вісник 22-28 травня

«На заяву Групи семи Кремль відповів масованими обстрілами 
України. Російські війська застосували реактивні системи залпо-
вого вогню для цілеспрямовано руйнування важливих об’єктів 
соціальної інфраструктури Красногорівки. Ворог цілив у школу, 
лікарню, водогін та інші важливі об’єкти. Постраждало цивільне 
населення, є поранені серед українських військових», - наголо-

сив лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк. Це ще одна відповідь на питання, хто 
реально не виконує Мінськ, додав він. На заклик провідних держав світу відновити мир і ста-
більність на Донбасі «Кремль неприховано і нахабно продемонстрував, що налаштований на 
подальшу ескалацію воєнного конфлікту і збільшення масштабів гуманітарної кризи», - під-
креслив лідер «Народного фронту». «Нинішній воєнний злочин окупаційних військ доводить 
необхідність продовження і розширення міжнародних санкцій проти Російської Федерації за 
збройну агресію проти України», - наголосив Арсеній Яценюк.

Українські ракети – ефективна і високоточна зброя, заявив 
Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один 
з лідерів “Народного фронту” Олександр Турчинов по завер-
шенні чергового, відповідно до графіка, етапу випробувань 
ракетного озброєння. Під час випробувань було здійснено 
перевірку роботи системи управління ракетами під час наве-
дення та ураження цілей на підвищеній дальності. Олександр 
Турчинов наголосив, що під час випробувань ракети поцілили у мішень. “Відстань від точки 
прицілювання до місця влучення становила всього близько 17 метрів, це при тому, що зона 
ураження подібної ракети - 300 метрів. Головне, що я можу сказати, - українські ракети б’ють 
точно в ціль”, - зазначив секретар РНБО. Він підкреслив, що бойову частину, як і ракету, 
було вироблено на українських підприємствах. “Науковці, виробничники та військові відпра-
цювали злагоджено, як єдиний організм, - додав Секретар РНБО. - Це дуже якісний і важ-
ливий для України результат”. Олександр Турчинов також нагадав, що нещодавно Кабінет 
Міністрів ухвалив Державну програму виробництва українських боєприпасів та Державну 
цільову програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період 
до 2021 року. “Виконання цих програм забезпечить створення потужної промислової бази 
для серійного виробництва сучасних ефективних та потужних засобів ураження, озброєння 
та військової техніки для армії, які будуть надійно захищати нашу країну”, - додав він.

Успішно пройшли чергові випробування ракет 
українського виробництва
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Верховна Рада ухвалила законопроект авторства членів фрак-
ції «Народний фронт», який вводить норму про 75% української 
мови на телебаченні. Голова Комітету з питань свободи слова та 
інформаційної політики, заступник керівника фракції «Народний 
фронт», співавтор проекту Вікторія Сюмар заявила, що Верховна 

Рада зробила справді історичне рішення в напрямку української культури. «Тут багато говори-
ли про тоталітаризм, що це нібито нав’язування більшістю волі меншості, що це не європейські 
стандарти. Це абсолютно європейські стандарти. Такі закони існують в низці країн Європи. 
Тому тоталітаризм був, коли на українській землі знищували українську мову і забороняли нею 
говорити. Досить займатися підміною понять», - наголосила вона. Законопроект став продук-
том компромісу між різними політичними силами. Так, наприклад, замість добового вимірю-
вання телеефіру щодо дотримання норм закону в кінцевій редакції передбачене потижневе 
вимірювання. Крім того, закон передбачає, що радянські фільми, тобто ті, що були виробле-
ні до 1991 року, будуть субтитруватися українською мовою замість дублювання. Загалом всі 
фільми та серіали на телебаченні мають бути озвучені чи продубльовані українською мовою, 
окрім радянських, які не потрапляють до 75% квоти. Так само була підтримана поправка про 
стягнення штрафу у 5% від ліцензійного збору з тих телеканалів, які будуть порушувати за-
кон. При цьому до систематичних порушників можуть бути застосовані більш жорсткі санкції. 
Телеканалам надається один рік перехідного періоду для виконання норм закону, а сам закон 
почне діяти через чотири місяці після набуття чинності. «Цей закон буде працювати на Україну, 
на українську культуру, на українських виконавців, акторів, режисерів і на кожного, хто просто 
шанує свою країну, в якій народився, живе і розвивається», - підсумувала Вікторія Сюмар.

Парламент підтримав законопроект 
«Народного фронту» про 75% української мови на 
телебаченні

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак звернувся до 
Верховної Ради із закликом підтримати кандидатуру представни-
ка «Народного фронту» Людмили Денісової на посаду Уповнова-
женого з прав людини. «Ми переконані, що Людмила Денісова 
самовіддано захищатиме права людини. Людмила Леонтіївна ра-
зом з нами пройшла Майдан, була комендантом Жовтневого па-
лацу, захищаючи право людей на свободу і гідність», - наголосив керівник фракції. «Вона 
також чудово обізнана з жахливим станом прав людини в Криму, оскільки сама родом 
з Автономної Республіки Крим. Вона добре обізнана як порушуються права українців на 
півострові після анексії Росією Криму. І про те, що кримські татари зазнають система-
тичних переслідувань», - зазначив Бурбак. Кандидатуру Людмили Денісової вже підтри-
мали ряд громадських організацій, професійних та наукових спілок. Серед них зокрема 
Федерація профспілок України, Національна Асамблея інвалідів України, Реабілітаційний 
центр учасників та інвалідів АТО, Благодійний фонд «Самостійна Україна”,  Спілка інвалі-
дів України, Українське товариство глухих, Благодійний фонд допомоги інвалідам Чорно-
биля. Профільний комітет парламенту вже ухвалив рішення про відповідність Людмили 
Денісової вимогам на посаду омбудсмена.

«Народний фронт» закликає парламент 
підтримати кандидатуру Людмили Денісової 
на посаду омбудсмена



Фракція «Народний фронт» розділяє думку очільника Мі-
ністерства інфраструктури Володимира Омеляна щодо 
неефективної роботи керівника ПАТ «Укрзалізниця» Вой-
цеха Бальчуна і необхідності його звільнення з цієї поса-
ди. «Вважаю рішення міністра Омеляна про те, що пан 
Бальчун повинен піти – правильним. Я його підтримую в 
цьому. Впевнений, що ми зможемо знайти гідного керів-

ника «Укрзалізниці» в Україні, який буде виконувати свої обов’язки, а не займатися гастро-
лями по світу. Гастролерів нам вже вистачає», - заявив керівник фракції «Народний фронт» 
Максим Бурбак. Він також наголосив на негативних результатах діяльності підприємства 
протягом року. «Як міністр інфраструктури, в липні 2014 року підписував наказ №200, яким 
впроваджувалась реформа «Укрзалізниці», створення ПАТ «Укрзалізниця» для того, щоб 
ця компанія розвивалась. Що не було зроблено за минулій рік: зірвано план оновлення ру-
хомого пасажирського складу, зірвано план надання нашим зернотрейдерам можливості 
перевезти зерно до портів України і поповнити бюджет  держави», - наголосив керівник 
фракції. «Народний фронт» підтримує позицію міністра Омеляна, що Бальчун повинен піти 
у відставку», - резюмував Максим Бурбак.

635 автомобілів з екологічними двигунами передані япон-
ською стороною Україні в рамках Кіотського протоколу, бу-
дуть направлені у регіональні підрозділи поліції. Міністр вну-
трішніх справ, представник партії “Народний фронт” Аваков 
Аваков подякував японській стороні за додаткову знижку, 
за рахунок якої вдалося придбати додаткові 95 авто. “Сьо-
годні 635 автомобілів Mitsubishi поповнять лави патрульної і 
інших підрозділів Національної поліції України. Хочу публіч-
но подякувати пану президенту корпорації Mitsubishi Motors 
Corporation Осаму Масуко, який у відповідь на моє прохання, 
й приймаючи до уваги особливі умови розвитку поліції, надав знижку 13 % на закупівлю 
цих автомобілів”, – підкреслив глава МВС і запропонував партнерам не зупинятися, адже 
попереду багато проектів. Арсен Аваков також повідомив, що наразі автомобілі в повному 
обсязі поставлені до установи забезпечення поліції, звідки їх розподілять між регіональни-
ми органами поліції для потреб патрульної поліції, груп швидкого реагування, підрозділів 
превенції та вибухотехніків. “Укомплектування поліцейських підрозділів сучасною технікою 
є дуже важливим, адже всі розуміють, що хороший автомобіль – важливий інструмент в 
боротьбі проти злочинності. Ми сподіваємося, що економія пального при використанні гі-
бридних автомобілів дозволить нам і надалі оновлювати автопарк. Це допоможе впрова-
джувати нові стандарти в роботі Нацполіціі”, – зазначив міністр внутрішніх справ.

«Народний фронт» виступає за 
звільнення керівника «Укрзалізниці»

Нацполіція отримала нові 
екологічні автомобілі Mitsubishi
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Міністерство освіти і науки планує відкоригувати правила виплати стипен-
дій, враховуючи виявлені недоліки системи. Міністр освіти і науки, пред-
ставник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич пояснила, що формування 
рейтингу планується перенести з рівня спеціалізації на рівень вище – фа-
культету. “На рівні факультету є можливість скласти більш справедливий 
рейтинг. На рівні спеціалізації групи дуже маленькі і нерівні за якістю навчання студентів. Зараз ми 
усвідомили цю проблему і маємо її виправити”, – розповіла вона. ВНЗ також планується дозволи-
ти використання залишків стипендійного фонду для додаткової підтримки студентів.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому за-
конопроект щодо розвитку національних видів спорту, який 
сприятиме відродженню національно-культурних традицій 

та патріотичному вихованню, популяризації серед українців здорового способу життя і фізичної 
культури. Проект був ініцийований Міністерством молоді та спорту на чолі з представником пар-
тії “Народний фронт” Ігорем Ждановим. “Сотні секцій по Україні, тисячі шанувальників бойового 
гопака, спасу, рукопашу та інших видів спорту, заснованих на національно-культурних традиціях 
українського народу. Сьогодні ми їх дуже порадували”, - прокоментував міністр ухвалення закону. 
За словами першого заступника голови комітету ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту 
та туризму, представника фракції “Народний фронт” Миколи Величковича, закон дає можливість 
підтримки державою провідних організацій, що розвивають національні види спорту, та дає пер-
спективи бути ініціатором створення міжнародної федерації з національного виду спорту.

МОН хоче дозволити ВНЗ використовувати залишки 
стипендійного фонду для підтримки студентів

Ухвалено закон про українські 
національні види спорту

Ухваливши закон «Про оцінку впливу на довкілля», парламент підтримав запровадження в 
Україні прогресивної європейської моделі екологічної оцінки. “Підготовка цього законопроек-
ту є гарним прикладом співпраці всіх фракцій українського парламенту та Уряду. Прийняття 
його дало можливість нам втілити прогресивну, оновлену та проєвропейську модель оцінки 
впливу на довкілля та виконати Директиви ЄС”, - підкреслив Міністр екології та природних ре-
сурсів, представник партії «Народний фронт» Остап Семерак. У новій редакції, яка була ухва-
лена після вето Президента, враховано питання оборони, надзвичайних ситуацій, планованої 
діяльності на території антитерористичної операції, в зоні відчуження. Також була посилена 
відповідальність за корупційні правопорушення, доопрацьовані питання участі громадськості. 
“В Україні має бути встановлена чітка і прозора процедура оцінки впливу на довкілля. Закон 
відкриває шлях до екологічної відповідальності бізнесу, чого не було раніше в реаліях України. 
Без перебільшення, це дуже потужний крок до європейських стандартів життя”,- сказав мі-
ністр. Остап Семерак також нагадав, що прийняття закону є вимогою Угоди про асоціацію, і є 
основою імплементації “горизонтальних” екологічних директив Європейського Союзу.

Закон «Про оцінку впливу на довкілля» 
зобов’яже бізнес бути екологічно відповідальним
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