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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наголошує, що країни вільного світу не зби-
раються шукати точки дотику з Росією за рахунок України. «Всі очікували, що після виборів у 
Сполучених Штатах відношення вільного світу до Росії кардинально зміниться, і Росія очіку-
вала зняття санкцій. Що означає зняття санкцій? Це означає те, що Росія може робити далі 
те, що вона робила. Що означає сьогоднішня поведінка Сполучених Штатів, Великобританії 
і всього вільного світу? Означає те, що санкції зараз знімати ніхто не буде. Санкції можуть 
бути зняті тільки в тому випадку, якщо Україна відновить свою територіальну цілісність», – 
підкреслив Арсеній Яценюк під час візиту до Лондона. За його словами, послідовність по-
винна бути наступною. «Якщо Росія забирається геть з України, якщо виконується повністю 
мирний план і Україна відновлює свою територіальну цілісність, Росія перестає порушувати 
міжнародне законодавство, то об’єктивно, що країни вільного світу, і в тому числі Великобри-
танія, повинні знайти спільні точки дотику з Росією. В тому числі і в питаннях Сирії, боротьби 
з глобальним тероризмом, боротьби з розповсюдженням ядерної зброї», – зазначив Арсеній 
Яценюк. «Але спільні точки дотику з Росією ніхто не збирається шукати за рахунок України 
– це мій основний висновок сьогодні у Великобританії», – підкреслив він.  У рамках візиту до 
Лондона Арсеній Яценюк провів зустрічі з міністром оборони Великої Британії з питань обо-
рони Майклом Феллоном, Міністром у справах Європи та Північної і Південної Америк сером 
Аланом Дунканом, Прем’єр-міністром Великої Британії у 2010-2016 роках Девідом Кемеро-
ном. Також він взяв участь у дискусії «Зміцнення України: Роль національних і міжнародних 
організацій» у Королівському Інституті міжнародних відносин Chatham House.

арсеній Яценюк у Лондоні: 
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За підсумками п’ятої сесії Верховної Ради VIII скликання фракція «Народний фронт» стала 
абсолютним лідером за якістю парламентської роботи. Як свідчать результати досліджень 
незалежної аналітичної платформи «VoxUkraine», з топ-10 депутатів, які голосують за рефор-
маторські проекти, 7 – члени фракції «Народний фронт». Експерти пояснюють це явище дис-
циплінованістю фракції та відсутністю серйозних конфліктів між депутатами. Незмінне лідер-
ство «Народного фронту» пояснюють відносно невеликою різницею в рейтингах його членів: 
90% депутатів фракції входять до топ-100 парламентаріїв, що голосують за реформаторські 
законопроекти, а 60% представників «Народного фронту» мають рейтинг 200+. Зокрема, 
фракція «Народний фронт» активніше за інші голосувала за ухвалення законопроектів за 
наступними напрямками: боротьба з корупцією, державне управління, бізнес-середовище, 
енергетика, монетарна система та державні фінанси.
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Під час дискусії в Королівському Інституті між-
народних відносин «Chatham House» у Лондоні  
Арсеній Яценюк відповів на запитання експертів, 
підкресливши, що існує дипломатичний шлях ви-
рішення ситуації на сході України. «Перше – повне 
припинення вогню. Наступне – виведення росій-
ських військ». Щодо можливості проведення вибо-
рів на території Донецької та Луганської областей,  
Арсеній Яценюк наголосив: «Я підтримую ідею про-
вести вибори в Донецьку та Луганську – вільні та 
чесні вибори, а не імітацію виборів під керівництвом 
президента Путіна». Арсеній Яценюк підкреслив, що 
президент Путін «хоче тримати руку на нашому гор-
лі й використовувати Донецьк і Луганськ як інстру-
мент впливу на вибір України». «Путін переконаний, 
що якщо він проведе свої фальшиві вибори, то отри-
має право вето щодо майбутнього України», – наго-
лосив лідер «Народного фронту». Він зазначив, що 
Україна зацікавлена в дипломатичному вирішенні, 
але з російського боку такого зацікавлення немає.

Через проведення фальшивих виборів на Донбасі 
Путін хоче отримати право вето на майбутнє України



Ухвалено рішення щодо запровадження системи FIDIC 
для всіх дорожніх робіт в Україні. Відтепер на автомобіль-
них дорогах загального користування технічний нагляд 
за ходом виконання дорожніх робіт здійснюватиме інже-
нер-консультант. Як повідомив міністр інфраструктури, 
представник партії «Народний фронт» Володимир Оме-
лян, відповідне рішення було ухвалене Кабінетом Міні-
стрів. «Міністерство хоче поширити практику контрактів FIDIC на всі капітальні ремонти та 
реконструкції, які виконуються також за бюджетні кошти», – наголосив Володимир Омелян. 
Відповідно до нових умов, технічний нагляд під час виконання дорожніх робіт здійснюєть-
ся за допомогою так званої Служби інженера – незалежної юридичної особи. До основних 
обов’язків інженера-консультанта належатиме: контроль якості та обсягів виконуваних робіт; 
вхідний та операційний контроль матеріалів, виробів та конструкцій, які використовуються 
під час дорожніх робіт; контроль за усуненням підрядником виявлених дефектів тощо. Такий 
підхід дає змогу забезпечити високу якість ремонтно-будівельних робіт і застосовується в 
більшості європейських країн. До цього часу на переважній більшості українських доріг та-
кий контроль проводився замовниками дорожніх робіт власними силами і не був достатньо 
ефективним. Виняток складали, переважно, дороги, відновлення яких здійснювалося спіль-
но з міжнародними фінансовими організаціям, де контроль якості передбачає дотримання 
умов контрактів FIDIC.

Незалежний контроль якості дорожніх робіт 
запроваджено на автошляхах загального 
користування
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У 2017 році фінансування наукових досліджень і роз-
робок вишів та наукових установ, що належать до 
сфери управління Міністерства освіти і науки, збіль-
шилось майже на 40 % – з 366,6 млн грн до 507,4 млн 
гривень. «Розвиток університетської науки – є одним 
з пріоритетів МОН. Нині фінансування наукових до-
сліджень і розробок у ВНЗ відбувається за прозорим 
конкурсним відбором, що дозволяє обирати кращі 

проекти та кращі команди, що здатні їх реалізувати. Торік у конкурсі взяли участь 132 навчальні 
заклади, які подали 834 проекти. З них експертами було відібрано 511, що будуть профінансо-
вані цього року», – зазначила Міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія 
Гриневич. Збільшення фінансування на науку дало можливість профінансувати конкурс таким 
чином, що ВНЗ-переможці суттєво збільшили свої видатки на наукову та науково-технічну ді-
яльність. Зокрема, деякі виші отримали на 50 % більше коштів, а більшість – на 15-22%. Лілія 
Гриневич також звернула увагу на той факт, що в українському суспільстві дуже мало знають 
про наукову роботу вітчизняних вишів. На її думку, необхідно проводити більше публічних захо-
дів, де можна було б у доступній та цікавій формі розповідати про важливі розробки універси-
тетів, багато з яких йдуть в ногу зі світовими трендами. 

Фінансування наукових досліджень  
і розробок у ВНЗ збільшено на 40%
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Міністр екології та природних ресурсів, представник партії «Народний фронт» Остап  
Семерак вважає, що заробітна плата у співробітників нової служби природоохоронного 
нагляду та контролю має бути не нижча, ніж у співробітників поліції. Остап Семерак пере-
конаний, що нові екологічні інспектори, які виявлять бажання працювати у природоохорон-
ній сфері, повинні мати належну мотивацію, пройти відповідне спеціалізоване навчання та 
успішно скласти іспити. «Ми беремо за приклад реформу поліції. Є попередні домовлено-
сті з американською командою, яка допомагала Арсену Авакову реалізовувати реформу 
в МВС. Вони готові з нами працювати. Ми маємо знайти нових екоінспекторів. Це повинні 
бути абсолютно нові люди», – зазначив очільник Мінприроди. Станом на 1 січня 2017 року 
в Держекоінспекції працювало 2,5 тисячі інспекторів, їх зарплата коливалася в межах 2 
тис. гривень, попри це існував конкурс та черга на роботу; система просякла корупцією. 
Міністр наполягає на залученні до реформованої служби природоохоронного нагляду та 
контролю нових людей. «Повинен бути баланс: достойна заробітна плата, контроль вико-
нання покладених обов’язків та моральне переконання і бажання працювати. Однозначно 
оплата праці має бути не нижчою, ніж у поліцейських патрульних, які сьогодні працюють у 
системі МВС», – пояснив Остап Семерак, підкресливши, що реалізація реформи Державної 
екологічної інспекції потребуватиме часу та коштів.

Співробітники нової 
природоохоронної служби 
повинні мати зарплату  
на рівні з поліцейськими


