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«Україна має отримати прискорену процедуру набуття член-
ства в НАТО. Дайте нам план дій, – і ми виконаємо його», – на-
голосив лідер партії «Народний фронт», Прем’єр-міністр Украї-
ни 2014-2016 років Арсеній Яценюк в 70-ту річницю створення 

НАТО. Він нагадав, що 70 років тому за ініціативи Президента Сполучених Штатів Трумена 
постав оборонний союз вільних народів, який захистив їхню безпеку і здолав радянську ім-
перію в Холодній війні: «Альянс став гарантом швидкого відновлення і успішного розвитку 
повоєнної Європи». НАТО стало надійним захистом від погроз зовнішньої агресії і запорукою 
недопущення внутрішніх конфліктів, наголосив він: «Альянс приймав країни, які мали невирі-
шені територіальні спори і допомагав розв‘язувати ці суперечки в мирний спосіб». «НАТО – це 
свобода і мир», – підкреслив лідер «Народного фронту». «Євроатлантична інтеграція Укра-
їни – безальтернативний незворотній процес», – додав він. Арсеній Яценюк наголосив, що 
більшість українців підтримує вступ до НАТО: «Україна має отримати прискорену процедуру 
набуття членства в Альянсі. Дайте нам план дій, – і ми виконаємо його». «Вступ України необ-
хідний не лише нам, але і самому Альянсу. Це – єдиний шлях утвердження миру й безпеки на 
європейському континенті», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк  
у 70-річчя створення НАТО:  
Євроатлантична інтеграція України – 
безальтернативний  
незворотній процес
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 У присутності Секретаря Ради національної безпеки і оборо-
ни України, одного із лідерів “Народного фронту” Олександра 
Турчинова в Одеській області успішно пройшли  випробування 
нового мобільного комплексу крилатих ракет. Цей комплекс 
був створений українськими вченими, конструкторами та ви-
робничниками у рекордно короткий термін. “До складу комп-
лексу входить універсальна самохідна пускова установка, 
транспортна машина для перевезення ракет, транспортно-за-
ряджаюча машина та командно-штабний модуль”, – сказав 

Олександр Турчинов, додавши, що всі складові комплексу, як і сама високоточна крилата 
ракета Р-360, ніколи раніше не вироблялися в Україні, “тому ці випробування мають прин-
ципове значення для зміцнення оборонного потенціалу нашої держави”. Під час випробу-
вань перевірялися робота всіх складових ракетного комплексу та льотні характеристики 
ракети. Крилата ракета виконала унікальне за складністю польотне завдання: пролетівши 
понад 100 км у напрямку моря, зробила розворот на 180 градусів, і на зворотному шляху 
точно вразила ціль.

Олександр ТУРЧИНОВ:  
Ми створюємо принципово нову зброю, 
яку ніколи не мала українська армія
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За ініціативою Міністра освіти і науки, представника пар-
тії «Народний фронт» Лілії Гриневич Уряд інвестує 1 млрд 
грн в інтернетизацію та комп’ютеризацію українських шкіл 
– 700 млн грн буде спрямовано на забезпечення доступу 
до Інтернету, а ще 300 млн грн – на закупівлю комп’ютерів. 
«Сьогодні, у 21-му столітті, у нас є школи, які взагалі не мають доступу до Інтернету. Напри-
клад, на Закарпатті 12,1% таких шкіл, а в Житомирській області – 19,3%. У нас у половині 
українських шкіл швидкість Інтернет-підключення становить менше 10 Мбіт/с. Це означає, що 
там неможливо використовувати Інтернет для роботи з будь-яким освітнім контентом», – за-
значила міністр. «Тому наше завдання – провести Інтернет у ті заклади, де доступу взагалі 
немає, а також забезпечити швидкість підключення для інших закладів не менше 30 Мбіт/с, а 
для опорних закладів та великих шкіл – до 100 Мбіт/с, бо саме ця швидкість може дозволи-
ти працювати з нормальними Інтернет-ресурсами», – додала Лілія Гриневич. Згідно рішення 
Уряду, придбання послуг з доступу до Інтернету для шкіл здійснюється без співфінансування 
з місцевих бюджетів. Однак сплата абонентної плати за доступ до Інтернету здійснюється за 
рахунок коштів місцевих бюджетів.

Лілія ГРИНЕВИЧ:  
Уряд спрямував 1 млрд грн  
на інтернетизацію та комп’ютеризацію 
українських шкіл

За пропозицією Міністра внутрішніх справ, пред-
ставника партії «Народний фронт» Арсена Авакова 
ухвалено постанову Уряду щодо заборони здійснен-
ня нерегулярних авіарейсів між Україною та краї-

ною-агресором.  Виступаючи на засіданні Кабінету Міністрів України, Арсен Аваков нагадав 
про «сумнозвісний вояж» народного депутата від «Опозиційного блоку»,  кандидата в пре-
зиденти України Юрія Бойко до прем’єр-міністра РФ. «Ми зробили аналіз обставин цього 
перельоту. Бойко скористався шпариною в нашому законодавстві. Він отримав добро від 
ФСБ РФ на прямий переліт «Київ-Москва». І прямим перельотом потрапив на перемовини 
с прем’єром держави-агресора. Тому ми вносимо проект постанови про внесення змін до 
постанови «Про використання повітряного простору України», – сказав Арсен Аваков. Уряд 
підтримав пропозицію міністра і встановив заборону на здійснення нерегулярних рейсів пе-
рельоту між Україною та країною-агресором за виключенням рейсів польотів необхідних для 
здійснення місії міжнародних організацій ООН, Організації з безпеки співробітництва Європи 
та Червоного хреста.

Арсен АВАКОВ:  
Встановлено заборону  
на здійснення нерегулярних 
авіарейсів до країни-агресора



Голова Верховної Ради України, представник «Народ-
ного фронту» Андрій Парубій взяв участь у відкритті 140-ї 
Асамблеї Міжпарламентського Союзу, яка відбуваєть-
ся у столиці Катару – місті Доха. У роботі 140-ї Асамблеї 
Міжпарламентського Cоюзу беруть участь делегації від 
163 країн на чолі з 60 головами і 40 віце-спікерами та у 
складі 2 200 членів парламентів світу. Українська делега-
ція пропонує для ухвалення на Асамблеї свою Резолюцію про неприпустимість найманства як 
засобу підриву миру та порушення прав людини. Міжпарламентський союз (Inter-Parliamentary 
Union, IPU) – міжнародна організація, створена у 1889 році Фредеріком Пассі (Франція) та Ран-
далом Крімером (Велика Британія). Це був перший постійний форум для політичних багатосто-
ронніх переговорів. Членами Міжпарламентського союзу є національні парламенти 163 країн 
світу разом з 10 регіональними парламентськими асамблеями, які є асоційованими членами. 
Міжпарламентський союз – найстаріша міжпарламентська міжнародна організація -відзначає 
цього року 130 років.

Андрій Парубій взяв участь у відкритті  
140-ї Асамблеї Міжпарламентського Союзу
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Народні депутати фракції «Народний фронт» – 
члени парламентської групи співробітництва з Рес-

публікою Нігерія – Владислав Данілін, Федір Бендюженко та Віталій Корчик звернулися до ке-
рівництва парламенту цієї держави з проханням негайно втрутитися у ситуацію із захопленням 
піратами українських моряків і спряти їх негайному звільненню. Як відомо, група озброєних 
нігерійських піратів 30 березня взяла в заручники членів екіпажу контейнеровоза Contship Oak 
у Гвінейській затоці і вивезла їх у невідомому напрямку. Серед заручників є і громадяни Украї-
ни. «Тривожні новини: у полон до нігерійських піратів потрапили громадяни України. Група мо-
ряків, що працюють за контрактами на грецькому судні, викрадені бандитами, їхня доля наразі 
невідома», – зазначив Данілін. Він повідомив, що разом з колегами по парламентській групі 
співробітництва з Республікою Нігерія підготували звернення до керівництва парламенту цієї 
держави з вимогою негайного пошуку та звільнення українських громадян. «Також закликає-
мо МЗС України та правоохоронні структури вжити всіх вичерпних заходів для допомоги на-
шим людям. Жоден українець не залишиться без допомоги держави у скрутній ситуації. Своїх 
Україна не кидатиме, зробимо все, що можливо і неможливо!», – наголосив Владислав Данілін.

Депутати «Народного фронту» 
звернулися до керівництва Нігерії 
сприяти звільненню захоплених 
українських моряків


