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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній 
Яценюк взяв участь у Чотирнадцятій що-
річній зустрічі Ялтинської європейської 
стратегії (YES). Він наголосив, що сьогод-
ні світ постав перед глобальними викли-
ками – починаючи від російської агресії й 
закінчуючи Північною Кореєю. Необхідно 
знайти спільну відповідь на ці виклики: 
«Немає іншої спільної відповіді, окрім як 
сильне НАТО. На мою думку, для всіх країн-членів НАТО, для всіх партнерів важливо дуже 
чітко сказати – прийде час, і Україна стане членом Альянсу». Арсеній Яценюк зазначив, що 
Україна виконає всі критерії НАТО, зокрема щодо фінансування. «Вам потрібно витрачати 
2 відсотки ВВП, а моя країна витрачає 5 відсотків ВВП на нашу безпеку та армію», – звер-
нувся він до присутніх європейських політиків. Не всі в НАТО радо сприймають ідею член-
ства України, зазначив лідер «Народного фронту». «Проте ще раз наголошу, що 2008 року 
в Бухаресті ми звернулися до НАТО щодо плану членства, і не отримали його. В результаті 
ми отримали російську агресію проти Грузії і вторгнення Росії в Україну». «Нам необхідне 
дуже сильне лідерство у світі. Потрібна також дуже сильна політика НАТО. Україна має 
стати членом НАТО. На цьому шляху нам необхідно вдосконалити свою армію та зрівняти 
її стандарти зі стандартами НАТО.  Це план дій, схвалений моєю країною, і це єдиний шлях 
для України, і не тільки для України. Ми захищаємо кордони ЄС та Альянсу від російської 
агресії, тож це в наших спільних інтересах», – підкреслив він. Арсеній Яценюк наголосив, 
що Україна – єдина країна в Європі, яка зупинила регулярну російську армію і бореться не 
лише за власну незалежність, але й за безпеку цілого ЄС.

Арсеній Яценюк на YES: 
Єдина відповідь 
на глобальні виклики – 
сильне НАТО. 
Україна має стати 
членом Альянсу
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 У присутності Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України, одного з лідерів «Народного фронту»  
Олександра Турчинова на полігоні Гончарівське в Черні-
гівській області відбулися вдалі випробування безпілот-
ника ударної дії. «Розвідувально-ударний комплекс «Со-
кіл», який ми сьогодні випробували, складається з однієї 
розвідувальної та трьох ударних бойових машин, тому він 
здатний знаходити та точно вражати цілі, використовуючи, 
залежно від завдань, боєприпаси фугасної, осколково-фу-

гасної та термобаричної дії» – відзначив Олександр Турчинов, додавши, що випробування 
відбувались у надзвичайно складних метеоумовах – пориви вітру були 14-17 м/с. «Незважа-
ючи на ці проблеми, фактично всі завдання, які були поставлені, – виконані, цілі вражені», 
– зазначив він. Цей безпілотник – продукт успішної кооперації українського підприємства 
«Чезара» з польськими партнерами. Секретар РНБО після наради з виробничниками та вій-
ськовими повідомив, що найближчим часом будуть представлені нові моделі ударних БПЛА 
«значно більшої дальності застосування та з потужнішими бойовими характеристиками».

Пройшли вдалі випробування 
безпілотника ударної дії

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк 
вважає, що російський проект резолюції щодо 
миротворчої місії на Донбасі, який РФ внесла 
до Радбезу ООН, – це політична пастка. Арсеній 
Яценюк наголосив, що Росія і мир – це поняття 
ніяким чином не співставні. «Росія внесла про-
ект резолюції виключно з однією ціллю – створи-
ти нове політичне ігрище навколо агресії проти 
України», – вважає лідер «Народного фронту». 
Крім того, на переконання Арсенія Яценюка, РФ 
хоче продемонструвати, що цей конфлікт не має 
відношення до Росії, а є  внутрішньоукраїнським. 
«Я розцінюю російську резолюцію про миротвор-
ців як політичну пастку. Ми не можемо погодитись 
на жоден пункт, запропонований Росією», – наголосив Арсеній Яценюк. Він також підкреслив, 
що в проекті резолюції Росія пропонує розмістити миротворців на так званій лінії зіткнення. 
«Путін забув: у нас кордон у зовсім іншому місці. Це той кордон, через який він пересилає сво-
їх бандитів, свої танки і війська. Там повинна бути так звана миротворча місія для того, щоб 
контролювати виключно кордон. А всередині України у нас є всі можливості для того, щоби 
встановити мир і стабільність». «Ключова умова у встановленні миру і стабільності – це не ре-
золюція Ради безпеки ООН про миротворців, а негайне виведення російських військ з території 
України. І це буде найкраще рішення», – наголосив лідер «Народного фронту».

Російська резолюція щодо миротворців на Донбасі – 
це політична пастка
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Голова парламентського Комітету з питань свободи слова та  
інформаційної політики, заступник керівника фракції «Народний 
фронт» Вікторія Сюмар повідомила, що вже до кінця поточного року 
на всій території Одеської області будуть транслюватися українське 
телебачення та радіо, які мають витіснити російський інформаційний 

простір, що наразі поширюється там з Придністров’я. Члени профільного парламентського 
комітету звернулися до Нацради з питань телебачення з проханням розглянути питання про 
ліцензію для державного концерну РРТ на початок цифрового мовлення в Одеській облас-
ті, «де забули, що таке українське ТБ і радіо». У результаті Нацрада оголосила конкурс на 
цифрові ліцензії на базі державного концерну РРТ. «Є рішення! Вже до кінця року Одеська 
область буде з українським телебаченням і радіо. Вся. Нацрада оголосила конкурс на циф-
рові ліцензії на базі державного концерну РРТ», – повідомила глава комітету. Вікторія Сю-
мар пояснила, що мешканці Кілії, Роздільної, Кодими, Рені, Татарбунар «будуть чути і бачити 
українське і жити в українському інформпросторі, а не в російському з Придністров’я та 
румунському». Минулого тижня члени Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної 
політики на чолі з Вікторією Сюмар відвідали Одеську область, де проінспектували ситуацію 
з поширенням українського телерадіосигналу в регіоні.

До кінця року вся Одеська область 
буде з українським телебаченням та радіо

Міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» 
Лілія Гриневич наголошує, що мовна стаття ухваленого нещо-
давно закону «Про освіту» усуває існуючу дискримінацію націо-
нальних меншин в частині доступу до вищої освіти і забезпечує  
рівні умови для них у здобутті повної загальної середньої освіти. «Закон «Про освіту» відпові-
дає усім нашим міжнародним та внутрішнім зобов’язанням. Ми поважаємо наших міжнародних 
партнерів і готові працювати разом з ними. Однак найпершим пріоритетом для нас завжди за-
лишатиметься успіх та захист прав українських громадян. Новий закон «Про освіту» розширює 
можливості українських дітей, які належать до нацменшин, для отримання освіти та сприяє 
реалізації їхніх конституційних прав», – підкреслила міністр. Згідно з офіційною статистикою, 
на сьогодні в Україні навчається близько 400 тисяч дітей національних меншин у 735 навчаль-
них закладах. З них молдовською – 2 693 учні, польською – 1 785 учнів, 355 955 – російською. 
Близько 16 000 дітей румунської та ще 16 000 дітей угорської громад також навчаються рідною 
мовою. У цих школах навчання здійснюється виключно мовою національних меншин, при цьому 
українську вивчають як предмет, на що відводиться 2 години на тиждень. Така ситуація робить 
заручниками дітей цих мовних меншин та ізолює їх в межах громади. У 2016 році більше 36% 
випускників Закарпаття здали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови з результа-
том від 1 до 3 балів за 12-бальною шкалою, тобто не мали змоги втупити до українських ВНЗ. 
Вирішити проблему з низьким оволодінням державною мовою у дітей, що є представниками на-
цменшин в Україні, можливо лише через збільшення частки викладання предметів українською 
мовою. Саме на це і спрямована «мовна стаття» нового освітнього закону.

Новий закон «Про освіту» 
розширює можливості дітей, які належать 
до нацменшин, для отримання освіти
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Міністр екології та природних ресурсів, пред-
ставник партії «Народний фронт» Остап Семерак 
презентував проект нової Стратегії державної еко-
логічної політики до 2030 року, яка має стати ін-
струментом зміни екологічного курсу України на 
європейський. «Сучасні тенденції, середньостроко-

ві пріоритети Уряду, міжнародні зобов’язання та численні консультації з громадськістю по-
казали, що Стратегія екологічної політики України потребує оновлення. Нова редакція Стра-
тегії містить ряд необхідних інновацій. Зокрема, перелік чітких показників виконання – 35 
індикаторів», – зазначив він. Протягом трьох тижнів Мінприроди буде приймати зауваження 
та пропозиції до проекту, потім текст буде винесений на схвалення Уряду. «Ми починаємо пу-
блічне обговорення Стратегії, і  я сподіваюся на активну позицію громадськості та підтримку 
ініціативи Мінприроди. Тільки спільна та послідовна робота приведе до усвідомлення пріори-
тетності збереження навколишнього природного середовища, зокрема в порядку денному 
Уряду та парламенту», – підкреслив міністр. Ознайомитися з текстом законопроекту та взяти 
участь у обговоренні можна за посиланням  https://menr.gov.ua/projects/109/

Нова Стратегія екологічної політики 
до 2030 року винесена 
на громадське обговорення

За ініціативи міністра юстиції, представника  
партії «Народний фронт» Павла Петренка Кабінет  
Міністрів перевів проект Міністерства юстиції «Я МАЮ  
ПРАВО!», в рамках якого минулого місяця по всій 
країні були запущені антирейдерські аграрні штаби, 
в розряд національних. «В рамках реалізації проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!» український Уряд в серпні прийняв 
рішення зробити крок на упередження незаконних дій в аграрній сфері. По всій країні були 
запущені антирейдерські аграрні штаби, які за цей час захистили від захоплень десятки фер-
мерських господарств. Протягом серпня мобільні групи об’їхали 340 населених пунктів та 
надали консультації тисячам українців», – наголосив Павло Петренко. Проект спрямований 
на те, щоб дати українцям знання про свої права і практичні навички того, як ці права реалізо-
вувати та захищати. Передбачається створення механізму урядового моніторингу системних 
порушень прав чиновниками. Міністерству юстиції і системі безоплатної правової допомоги 
доручено на постійній основі проводити консультування в сільській місцевості людей щодо 
укладання договорів оренди. «Громадяни матимуть можливість прийти до центрів чи бюро 
безоплатної правової допомоги Мін’юсту та отримати якісну консультацію від наших юристів 
щодо проектів договорів оренди. Ми маємо унеможливити зловживання на етапі підписання 
договору оренди землі, а не тоді, коли вже треба йти до суду і захищати себе від нечесного 
на руку контрагента», – заявив Павло Петренко.

Проект Мін’юсту «Я маю право!» 
рішенням Уряду переведено 
в розряд національних

https://menr.gov.ua/projects/109/


«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник 11-17 вересня

Міністр молоді та спорту, представник партії «Народний фронт» Ігор Жданов разом з 
головою Львівської ОДА Олегом Синюткою та головою Правління Асоціації «Єврорегіон 
карпати – Україна» Олександром Ганущиним підписав декларацію про розробку та реа-
лізацію проекту «Спортивна молодь – здорова нація». Документ був підписаний у Льво-
ві у присутності народних депутатів України, членів фракції «Народний фронт» Миколи 
Величковича та Михайла Бондара. «Це правильно, оскільки в умовах децентралізації це 
показує спрямованість державної політики. Без такого об’єднання зусиль цей проект 
виграти неможливо, адже це одна із умов конкурсу. Я з радістю підтримую проект, ми 
будемо його лобіювати і залучимо й Міністерство закордонних справ для допомоги», – 
підкреслив Ігор Жданов після церемонії підписання. Львівщина є однією з найактивніших 
областей у справі відродження спортивної інфраструктури для масового спорту. Так, у 
2017 році на обласну цільову програму «Спортивний майданчик» було виділено 21 млн 
грн. Ще 16 млн було інвестовано у спортмайданчики в 2016 році. «Загалом цього року 
на Львівщині з’явиться понад 100 нових маленьких і великих спортивних майданчиків. У 
тому числі з тренажерним обладнанням і штучним покриттям. Вдячний голові Львівської 
ОДА Олегу Синютці за постійну увагу до питань розвитку фізичної культури та спорту», 
– відзначив очільник Мінмолодьспорту. У рамках робочої поїздки на Львівщину Ігор Жда-
нов разом з Михайлом Бондарем також відвідали Буський район області. Разом із керів-
ництвом району вони обговорили можливості реконструкції дитячо-юнацької спортивної 
школи району, зокрема відновлення басейну, а також обладнання місцевого стадіону 
новими сучасними легкоатлетичними доріжками.

Підписано 
тристоронню декларацію 
щодо розвитку 
масового спорту 
серед сільської молоді 
Львівщини


