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 «Наша мета – безпечна, заможна і добра для життя людей Україна. Асоціація і курс на 

членство в ЄС –  найважливіші інструменти, які допоможуть нам у спільній великій меті», 

– підкреслив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у день набуття повної чин-

ності Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Згадуючи підписання 

ним на посаді Глави Уряду політичної частини Угоди, Арсеній Яценюк зазначив: «Це мо-

мент, який змінив хід історії. І не лише України, але всієї Європи. Тоді, можливо, не всі 

усвідомлювали це. Але я вірив і продовжую вірити – що Україна відбудеться як сильна, 

впливова, успішна європейська держава», – підкреслив лідер «Народного фронту». Ар-

сеній Яценюк нагадав, що за останні три роки ми звільнили Україну від імперської ро-

сійської і совкової залежності. Кожен третій український експортер у 2014 і 2015 роках 

скористався наданими ЄС торговими преференціями. Експорт товарів і послуг до ЄС за 

перші шість місяців 2017 року зріс на 22,8% у порівнянні з першим півріччям 2016 року. 

«І це лише початок», – зазначив лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк: Асоціація і курс на членство в ЄС – 
найважливіші інструменти в досягненні нашої мети 
– безпечної й заможної України



Під керівництвом Секре-
таря Ради національ-
ної безпеки і оборони 
України, одного з ліде-
рів «Народного фронту» 
Олександра Турчинова 
відбулось обговорен-
ня оборонного бюджету 
України на 2018 рік. За 
словами Секретаря РНБО 
України, формування обо-
ронного бюджету відбу-

вається відповідно до Стратегії Національної безпеки України, «і буде не менш, ніж 5% 
від валового внутрішнього продукту. Ця позиція стає вже аксіомою для бюджетної по-
літики нашої держави», – наголосив він. Відмінністю цього бюджету буде те, що основне 
його фінансування відбуватиметься з загального фонду, який складатиме близько 156,4 
млрд грн. Спеціальний фонд формуватиметься виключно на підставі пропозицій силових 
міністерств та відомств і складатиме близько 6,3 млрд грн, тобто загальне фінансування 
повинне бути не менше 162,7 млрд грн. Олександр Турчинов наголосив й на тому, що при 
плануванні бюджету необхідно чітко врахувати питання збільшення грошового забезпе-
чення наших військовослужбовців. «Насамперед це стосується значного підвищення по-
садових окладів і окладів за військове звання», – сказав він.

Представники «Народного фронту» взяли участь у заходах 
на Михайлівській площі Києва із вшанування пам’яті заги-
блих українських героїв під Іловайськом. «Ми сумуємо за 
тими, хто загинув три роки тому», – сказав перший заступник 
керівника фракції «Народний фронт», учасник АТО Андрій 
Тетерук. «Ми з хлопцями пом’янули наших загиблих побра-
тимів і робитимемо все, щоб їхня смерть не була марною», – 
наголосив він. Андрій Тетерук підкреслив, що 29 серпня має 
стати Днем пам’яті загиблих героїв.

Оборонний бюджет-2018 повинен забезпечити 
фінансування пріоритетних завдань оборони 
та безпеки країни

Представники «Народного фронту» 
вшанували героїв, загиблих 
під Іловайськом
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Мета Міністерства внутрішніх справ – за три-чотири роки 
вирішити питання із забезпеченням житлом військовослуж-
бовців Національної гвардії України. Про це міністр внутрішніх 
справ, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков 
заявив під час вручення сертифікатів на квартири військо-
вослужбовцям Національної гвардії у Нових Петрівцях. «У На-
цгвардії черга на житло – п’ять тисяч військовослужбовців. У 

цьому році ми дамо близько 500 квартир», – повідомив міністр. Він зазначив, що вчора на 
нараді в РНБО було розглянуто питання фінансування сил оборони і безпеки на наступний 
рік. «Безперечно, там закладені показники не лише грошового забезпечення, але і соціальної 
підтримки та питання забезпечення житлом. У наступному році ми маємо дати ще близько 1 
000 квартир, щоб за три-чотири роки вивести чергу на нуль. Це наша стратегія і наша мета», 
- наголосив Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ підкреслив, що з 76 квартир 42 отримали 
військовослужбовці, які приймали участь в бойових діях.

Міністр інфраструктури, представник партії 
«Народний фронт» Володимир Омелян повідо-
мив, що Авіакомпанія Qatar Airways, яка визна-
на найкращою в світі за параметрами якості, 
безпеки та сервісу, відтепер працює в Украї-
ні. «Ми обіцяли Україні і українцям працюва-
ти лише з компаніями – світовими лідерами. 
Тому мені надзвичайно приємно, що сьогодні 
ми вітаємо найкращу авіакомпанію світу Qatar 
Airways в Україні», – зазначив міністр. Володимир Омелян нагадав, що переговори щодо за-
ходження Qatar Airways на український ринок були розпочаті  ще у 2013 році, але не були 
завершені. «В жовтні 2016 року делегація Міністерства інфраструктури перебувала на пере-
говорах у Катарі, і вони пройшли успішно. І дуже приємно, що ми зняли будь-які обмеження 
щодо польотів не лише до міст Київ і Доха, але і до всіх міст України», – сказав він. «Я радий, 
що компанія  номер один у світі за якістю, безпекою та сервісом відтепер є в Україні. Це ве-
ликий крок вперед, і я би хотів, щоб рейси, які щоденно будуть здійснюватися, були  не лише 
до Києва, але й до інших міст України», – наголосив очільник Мінінфраструктури. 

Мета МВС – за 3-4 роки 
вирішити квартирне питання 
військовослужбовців Нацгвардії

Володимир Омелян: 
Авіакомпанія номер один у світі 
відтепер працює в Україні
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Міністерство екології та природних ресурсів на чолі з представником партії «Народний 
фронт» Остапом Семераком виступає за скасування мораторію на проведення держав-
них планових перевірок малого і середнього бізнесу, який працює у сфері поводження з 
небезпечними відходами. «Я не проти мораторію в цілому, але вважаю, що він не має по-
ширюватися на підприємства, діяльність яких несе прямі загрози для довкілля та життя і 
здоров’я громадян. Тому Мінприроди і надалі наполягатиме на скасуванні мораторію у цій 
частині. Вважаю, що мораторій на перевірки бізнесу не повинен стосуватися екологічних. 
Інакше ми  будемо боротися з наслідками, а не причинами екологічних лих», – наголосив 
Остап Семерак. Діючий мораторій майже унеможливив подальше проведення перевірок 
підприємств, які свого часу отримали у Мінприроди ліцензії на збирання, перероблення та 
утилізацію небезпечних відходів. «Цього року нам вдалося здійснити близько 30 позапла-
нових заходів контролю за рішенням суду, а також на підставі обґрунтованих звернень фі-
зичних осіб про порушення ліцензіатами їх законних прав. Звісно, за погодженням із Дер-
жавною регуляторною службою. Це досить непроста процедура. На практиці це виглядає 
приблизно так: із 10 клопотань Мінприроди до ДРС погоджуються позапланові перевірки 
лише кількох підприємств», – розповів Остап Семерак.

Мораторій, який забороняє  
перевіряти ліцензіатів 
у сфері поводження 
з небезпечними відходами, 
має бути скасований


