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«Український ринок авіапереве-
зень росте і має дуже великі мож-
ливості. Тепер цей пасажиропотік 
треба обслуговувати. І він повинен 
бути не тільки міжнародний, а й ре-
гіональний», – наголосив лідер пар-
тії «Народний фронт» Арсеній Яце-
нюк під час відвідання аеродрому 
Кропивницького, де виконують на-
вчальні польоти учні льотної акаде-
мії. Він відвідав аеродром разом з 
міністром інфраструктури України, 
представником «Народного фронту» 
в уряді Володимиром Омеляном та 
народним депутатом від «Народно-
го фронту» Олександром Горбуно-
вим. Арсеній Яценюк зазначив, що в 
цьому році очікуємо 20 мільйонів па-
сажирів в українських аеропортах. 
Для порівняння: за 2012 рік, коли в Україні проводилося Євро-2012, було лише 14 мільйонів 
пасажирів. Завдяки реформам, ініційованим Міністерством інфраструктури та «Народним 
фронтом», з 2016 року ринок авіаційних перевезень зростає рекордними темпами майже на 
30% щороку. «Ринок росте і має дуже великі можливості. Тепер цей пасажиропотік треба 
обслуговувати. І він повинен бути не тільки міжнародний, а й регіональний», – підкреслив він. 
Розвиток регіональних аеропортів, наголосив лідер «Народного фронту», – це пріоритет уряду 
і місцевої влади. Пріоритети країни у тому, щоби Україна стала хабом авіаперевезень, сказав 
він: «20 мільйонів пасажирів – це багато. Точно буде більше. Безвізовий режим також додав 
українцям можливість подорожувати по всьому світу. І те, що зробив міністр інфраструк-
тури, залучивши сюди лоу-кости, які почали продавати білети за конкурентними і набагато 
нижчими цінами, – це збільшить як обсяг індустрії, так і можливість українців подорожувати».  
Арсеній Яценюк також зустрівся з авіаторами Кропивницького: «Основа вашого навчального 
закладу – це не ці стіни, які потребують реконструкції. А це кожен з вас. Це основна цінність 
– люди. Це і є основний капітал вашого навчального закладу». Лідер «Народного фронту» 
також оглянув ангари льотної академії, навчальні літаки та тренажерні комплекси.

Арсеній Яценюк у Кропивницькому:  
РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ АЕРОПОРТІВ –  
У ПРІОРИТЕТІ НА 2019 РІК
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«У жодному разі не можна допустити реваншу проросій-
ських сил. Це моя політична позиція», – наголосив лідер партії 
«Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю Радіо НВ. Він 
назвав наступні парламентські вибори, можливо, більш важ-
ливими, ніж президентські: «Невідомо, хто буде президентом. 
В Америці ніхто не знав, що Трамп буде президентом. Бачите, 
як повернулося. І мало хто сподівався, що буде брекзіт. І я 
ще десятки можу таких прикладів навести. Тому подивимося, 
за кого проголосує український народ». У той же час Арсеній 

Яценюк наголосив, що проросійські сили намагатимуться вчинити реванш на парламент-
ських виборах: «У жодному разі не можна допустити реваншу проросійських сил. Це моя 
політична позиція». «Віктор Медведчук, який себе дуже добре почуває в Україні, є безпо-
середньо не просто агентурою Росії. Це не рука, це не агентура. Це представник Путіна в 
Україні. Тобто, це представник агресора в Україні. І політична концентрація біля нього – це 
концентрація антиукраїнських сил», – підкреслив лідер «Народного фронту». «Хто буде на-
ступний прем’єр-міністр, який буде склад Кабінету Міністрів і яка буде правляча коаліція 
– буде не менш визначальним, ніж те, хто виграє президентські вибори в 2019 році», – на-
голосив Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк: 
У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ МОЖНА ДОПУСТИТИ 
РЕВАНШУ ПРОРОСІЙСЬКИХ СИЛ

Питання щодо формату участі «Народного фронту» у 
наступних президентських виборах буде вирішуватися у 
січні 2019 року на партійному з’їзді. «Всіх цікавить, з ким 
«Народний фронт»? Комусь наша політична сила стоїть, 
як кістка у горлі. Відповідаю: «Народний фронт» з дер-
жавою Україна! Питання участі кандидата від «Народно-
го фронту» у виборах президента вирішуватиметься у 
січні 2019 року», – підкреслив керівник парламентської 
фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. «Багатьох 
збурила нинішня інформаційна кампанія «Народного 
фронту». Вважаю, що наша кампанія – це одна з форм 
звіту політичної партії про роботу. «Народний фронт» 
– єдина партія, яка виконала всі пункти своєї передви-
борчої програми, всі дані обіцянки. Відмова від російського газу, порятунок країни від дефолту 
тощо – результати діяльності уряду Арсенія Яценюка», – наголосив керівник фракції. Він також 
зазначив, що і йому як народному депутатові,  який обраний у 204 мажоритарному окрузі, є про 
що звітувати перед своїми виборцями.

УЧАСТЬ «НАРОДНОГО ФРОНТУ» У НАСТУПНИХ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ БУДЕ ВИРІШУВАТИСЯ  
НА ПАРТІЙНОМУ З’ЇЗДІ У СІЧНІ
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України, 
один із лідерів партії «Народний фронт» Олександр Тур-
чинов взяв участь у передачі військової техніки та зброї 

українським військовим, яка відбулась на «Київському бронетанковому заводі». Українські 
військові отримали 70 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, модернізовані тан-
ки Т-72, нові БТР-3, високоточні протитанкові комплекси «Стугна-П» та «Корсар», мобільну 
РЛС кругового огляду «Дельта», новітні броньовані автомобілі «Варта» та «Новатор», а також 
82-мм міномети українського виробництва. За словами Секретаря РНБО України, танк Т-72 
– це бойова машина, яка пройшла глибоку модернізацію, що дозволяє ефективно використо-
вувати його в умовах сучасного бою. «Дуже гарно показав себе на сході вітчизняний БТР-
3, який був серйозно допрацьований після використання у бойових умовах, що дозволило 
значно збільшити ефективність його застосування та досягти високої точності ведення вогню 
з усіх видів озброєння», – зазначив він. «Потужні, ефективні та надійні протитанкові ракетні 
комплекси виробництва КБ «Луч» відомі далеко за межами нашої країни і мають великий 
попит на зовнішніх ринках озброєнь», – заявив Олександр Турчинов, додавши, що, зокрема, 
«Стугна-П» не поступається «не лише російським, але й європейським та американським 
аналогам». «Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою – наша адекватна від-
повідь на істерії і провокації РФ проти України», – підсумував Секретар РНБО України.

Олександр Турчинов:  
Озброєння української армії сучасною 
технікою – наша відповідь на провокації 
Росії проти України

За пропозицією Міністра внутрішніх справ, представника партії 
«Народний фронт» Арсена Авакова Уряд перерозподілив кошти дер-
жавного бюджету, передбачені для МВС на 2018 рік, аби вже цього 
року 2 млрд. грн. були направлені на реалізацію лізингового проек-
ту на придбання житла рятувальників та поліцейських. Арсен Аваков 
пояснив, що МВС пропонує нову програму фінансового лізингу, аби 
рятувальники та поліцейські мали змогу придбати власне житло на 
вигідних умовах. «Розподіл платежу виглядатиме наступним чином: за рахунок держави бу-
дуть компенсовані витрати з обслуговування договору-лізингу (100%) та частина лізингових 
платежів (до 40 %). Сума компенсації буде залежати від стажу роботи та складу родини» , – 
наголосив міністр. Він уточнив, що для працівників, які мають вислугу: від 5 до 10 років – що-
місячний платіж  зменшується на 10%; від 10 до 15 років – на 20%; від 15 років – на 30%. Окрім 
цього, за наявності дітей платіж зменшується ще на 5% за кожну дитину. Для участі у програмі 
необхідно декілька умов: вислуга не менше 2-х років, окрім учасників бойових дій; не менше 
5-ти років до виходу на пенсію; співробітник має перебувати на квартирному обліку; строк 
лізингу не більше 20-ти років. Також є опція дострокового погашення. Окремо міністр наго-
лосив, що сума щомісячної виплати не буде перевищувати 25% від грошового забезпечення.

Уряд схвалив забезпечення працівників 
системи МВС житлом у лізинг



Міністр екології та природних ресурсів України, представник 
партії «Народний фронт» Остап Семерак переконаний, що роз-
ширення території  національного природного парку допоможе 
збереженню і відтворенню унікальних природних комплексів Кін-
бурнської коси та сприятиме  формуванню національної еколо-
гічної мережі. Згідно рішення Уряду, до території НПП буде вклю-

чено 272,4 га земель державної власності розташовані в Очаківському районі Миколаївської 
області, що надаються йому в постійне користування.  «Сьогодні фактично була відновлена 
справедливість по відношенню до природного комплексу Кінбурнського півострова, який має 
особливу природоохоронну та історико-культурну цінність. Ділянки, які сьогодні були внесені 
до території парку, мали туди увійти ще у 2009 році при створенні національного парку. Для 
цього були підготовлені відповідні наукові обґрунтування та отримано погодження Очаківською 
РДА. Проте цього не сталося. Особливо цінні природні комплекси до 9 років чекали на надан-
ня природоохоронного статусу на загальнодержавному рівні»,- розповів Остап Семерак. Дані 
ділянки є місцем масового гніздування та концентрації птахів під час сезонних міграцій. Крім 
того, на цій території мешкають червонокнижні види тварин, такі як: пухівка, кульон великий та 
середній, кулик-сорока, гадюка степова, полоз сарматський тощо.

Остап Семерак: Межі національного 
природного парку на Кінбурнській косі  
буде розширено

Україна включена до Транс’європейської опорної транспортної 
мережі (TEN-T) і стає важливим учасником розбудови стратегічно-
го транспортного коридору у сполученні Європа – Азія. «Історичну 
значущість цього неможливо переоцінити. Українська транспортна 
мережа вперше стає частиною стратегічних транспортно-логістич-
них коридорів Євросоюзу. Це найважливіший крок на шляху інф-
раструктурної євроінтеграції України, який свідчить, що українська 
інфраструктура модернізується, поступово набуває європейської 
якості та розглядається Європейською Комісією як невід’ємна складова транспортно-логістич-
ної системи ЄС», − наголосив Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт»  
Володимир Омелян. За словами міністра, відповідне рішення Єврокомісії є великим успіхом і 
водночас серйозним викликом для Української держави. Адже основна транспортна мережа 
TEN-T має пріоритет щодо фінансування та модернізації. Це означає, що в майбутньому Укра-
їна також зможе претендувати на допомогу ЄС у питанні розбудови своєї частини Транс’євро-
пейської транспортної мережі.

Володимир Омелян: Україна включена  
до Транс’європейської опорної  
транспортної мережі
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