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Верховна рада має визнати 
нелегітимність російської 
держдуми – проект постанови 
«Народного фронту»

Депутати з фракції «Народний фронт» внесли до 
Верховної Ради проект постанови про невизнання 
Україною легітимності виборів до Державної Думи 
Російської Федерації, їх результатів та новообраного 

складу Держдуми. «Російська Дума – це незаконно обраний орган. Тому що Російська Федерація 
проводить вибори на українській території. Ми не обираємо українського Президента і українську 
Верховну Раду в Ростові чи в Москві», – підкреслив лідер партії Арсеній Яценюк. Він наголосив, 
що разом з прийняттям відповідної заяви український парламент має ухвалити і звернення 
до Генеральної Асамблеї ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій з тим, щоби світ не 
просто засудив вибори до Державної Думи РФ, але й приєднався до української позиції щодо 
нелегітимності цього органу, який був обраний Кремлем з порушенням всіх норм міжнародного 
права.  «Переконаний, що Президент України, який зараз перебуває на сесії Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй, також звернеться з відповідною заявою до всіх наших західних 
партнерів і до членів ООН з тим, щоби вибори були невизнані, щоби світ продемонстрував: Росія 
незаконно провела вибори на українській території, Росія незаконно сформувала Державну 
Думу», – наголосив Арсеній Яценюк.

Пріоритетом номер один в державному бюджеті України на 2017 рік для фракції «Народний 
фронт» є фінансування національної безпеки і оборони. «Наша фракція буде голосувати тільки 
за той бюджет, де видатки на національну безпеку і оборону не менше 5% – на рівні 129 мільяр-
дів гривень», – наголосив лідер партії Арсеній Яценюк. Другим пріоритетом є збільшення заро-
бітної платні для педагогічних працівників: «Мова йде про 30%-ве збільшення заробітної платні 
для педагогічних працівників в Україні». Третій блок стосується стипендій – «Народний фронт» 
виступає за збільшення обсягу академічних стипендій на гостро дефіцитні спеціальності, зо-
крема інженерні, технічні й математичні. Наступний  пріоритет – будівництво автомобільних до-
ріг: «Загальний обсяг бюджетного фінансування, який ми підтримуємо, – не нижче поточного 
року, 14 мільярдів гривень». Лідер партії також підкреслив, що «Народний фронт» наполягає 
на продовженні на наступний рік так званого митного експерименту, щоби додаткові доходи 
з митниць направлялися до місцевих бюджетів на реконструкцію і будівництво доріг. Арсеній 
Яценюк наголосив, що в наступному році можна очікувати економічного росту на рівні 3% 
ВВП. «Ми нарешті продемонстрували позитивну динаміку росту валового внутрішнього про-
дукту. І це в тому числі завдяки складній роботі протягом останніх 2,5 років», – підкреслив він.

Пріоритети «Народного фронту» щодо бюджету-2017 – безпека і оборона, 
збільшення виплат педагогам та студентам, будівництво доріг



Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк взяв участь у Тринадцятій щорічній зустрічі 
Ялтинської європейської стратегії (YES) «Світ, Європа, Україна – шторми змін». Коменту-
ючи назву дискусії в рамках YES – «Україна – тест для Заходу», він зазначив: «Думаю, що 
Україна свій тест пройшла – через революцію, через боротьбу за нашу свободу, через 
неймовірно складні реформи, які дуже непопулярні в суспільстві і які дуже важко поясню-
вати, але іншого шляху немає, і через своє самовизначення. Ми чітко заявили, що ідемо 
до Європейського Союзу». Лідер «Народного фронту» наголосив, що не Україна є тестом 
для Заходу, а базові принципи. Перший принцип – це демократія. «Ми в Україні довели, що 
ми демократична держава: декількома виборами – прозорими й чесними, зміною влади, 
свободою слова, реальною демократією, яка є в країні», – підкреслив Арсеній Яценюк. 
Другий принцип – це принцип свободи. «Ми боремось за свою свободу, в тому числі проти 
російської агресії», – додав він. Третій принцип – це верховенство права: «Нам в Україні 
треба дуже багато що зробити, і останні конституційні зміни, які передбачають всеохоплю-
ючу реформу українського суддівства, – це серйозний крок вперед». «Тому зараз виникає 
питання, чи Захід готовий пройти тест на власні цінності», – наголосив Арсеній Яценюк. 
Він нагадав слова федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель: «Wir schaffen das» 
(«Ми зробимо це»): «Я вважаю її одним з найпотужніших глобальних лідерів, яка не зрадила 
принципам об’єднаної Європи, яка вийшла на весь світ і сказала: «Wir schaffen das» – «Ми 
це переборемо, ми вільний світ, люди тікають від війни, ми повинні їм допомогти. Вона не 
турбувалася про власний політичний рейтинг, тому що вона вірить в цінності». На думку 
Арсенія Яценюка, зараз для Європейського Союзу надзвичайно важливе питання – проде-
монструвати єдність і чітку політичну волю. «У нас просто немає іншого виходу. Ми як кра-
їна, яка представляє вільний світ,  – адже ми довели, що є вільною нацією, – переконані в 
тому, що весь вільний світ пройде цей тест. І буде опиратися на цінності, а не ціни, конвер-
товані в російські рублі. Що ми будемо сповідувати основи, на чому стоїть цей світ. А світ 
стоїть на свободах, правах і людській гідності. І український народ це довів», – підкреслив 
лідер «Народного фронту».
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Захід має пройти тест 
на власні цінності



СБУ саботує розслідування діяльності російських пропагандистів 
– «Народний фронт» звернувся до Президента

Не дивлячись на звернення депутатів з 
фракції «Народний фронт», Служба без-
пеки України не проводить перевірку ді-
яльності російських пропагандистів теле-
каналу «Інтер» Марії Столярової та Ігоря 
Шувалов, а також українських депутатів 
Сергія Капліна, Борислава Берези та 
Дмитра Добродомова, які користувались 
їх послугами. «Керівництво СБУ не про-
водить жодного розслідування за нашим 
депутатським зверненням, яке було по-
дано 10 днів тому», – заявив представник 
«Народного фронту» Андрій Помазанов. 
Шувалов продовжує вільно працювати 
на «Інтері», веде диверсійну війну проти 
української держави, а СБУ вважає, що 
немає ніяких підстав притягнути його до відповідальності та видворити з території Укра-
їни. У зв’язку з бездіяльністю СБУ «Народний фронт» закликає Петра Порошенка взя-
ти розслідування під особистий контроль , аби українські спецслужби відчули політичну 
волю української влади швидко та ефективно розпочати реальну боротьбу проти засла-
них в Україну інформаційних диверсантів.

Розроблений Міністерством юстиції спільно з європей-
ськими експертами законопроект, що дасть можливість 
провернути державі 1,5 мільярда доларів, вкрадених 
Віктором Януковичем, підтримано Кабінетом Міністрів 
та направлено до Верховної Ради. «Аби уникнути ма-
ніпуляцій окремих депутатів щодо його невідповідності 
європейським нормам, до розробки даного документа 
були залучені європейські експерти. Більше того, пред-
ставники Європейської комісії вже оприлюднили свій 
позитивний висновок щодо тексту законопроекту», – 
наголосив Міністр юстиції Павло Петренко. Очільник 
Мін’юсту наголосив, що знято всі можливі застереження 
і розвіяно всі міфи, які вже 8 разів заважали прийняттю 
відповідного документа в парламенті. «Ми закликаємо 
депутатів Верховної Ради невідкладно прийняти даний 
законопроект на найближчому сесійному тижні. Адже 
це кошти, які зараз дуже потрібні українській армії, піль-
говикам, пенсіонерам та бюджетникам», – підкреслив 
представник Павло Перенко.

Верховна рада має невідкладно розглянути законопроект, 
який поверне народові $1,5 млрд, вкрадені Януковичем
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Секретар Ради національної безпеки і обо-
рони України, один з лідерів партії «Народ-
ний фронт» Олександр Турчинов зустрівся з 
Надзвичайним і Повноважним Послом США 
в Україні Марі Йованович. Під час зустрічі 
сторони обговорили поточну безпекову си-
туацію в Україні та питання інтенсифікації 
двостороннього співробітництва у військо-
во-технічній сфері. За словами Олександра 
Турчинова, Російська Федерація робить все, 
щоб Донбас залишався точкою дестабіліза-
ції для України та Європи. «Не зважаючи на 
Мінський формат, російсько-терористичні 
угруповання роблять все, щоб дезавуювати та зірвати домовленості», – додав він. Сторони 
також приділили увагу військово-технічній співпраці в контексті воєнних викликів в Європі та 
на Близькому Сході, які загрожують безпеці всього світу, а також спільним заходам у сфері 
боротьби з міжнародним тероризмом. Своєю чергою, Марі Йованович наголосила, що США 
завжди були і залишатимуться надійним партнером України: «Ми зацікавлені у продовженні і 
поглибленні співробітництва», – підкреслила вона.

олександр турчинов обговорив з послом СШа  
інтенсифікацію співробітництва у військово-технічній сфері

Удосконалення системи реагування підрозділів Держ-
служби України з надзвичайних ситуацій, суттєве розши-
рення мережі місцевих пожежних команд, а також залу-
чення добровольців до забезпечення пожежної охорони 
– основні складові реформування та трансформації по-
жежно-рятувальної системи. Необхідність реформуван-
ня ДСНС викликана застарілим підходом до планування 
пожежної безпеки та неефективністю існуючої системи 
пожежної охорони. Кількість органів управління районно-

го рівня буде відповідати кількості новостворених адміністративних районів. Частина пожежних 
депо та пожежної техніки ДСНС буде передана територіальним громадам для організації влас-
ної пожежної охорони, а пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС районного рівня будуть підси-
ленні, склад чергових караулів буде доукомплектований до нормативної чисельності. «Місцеві 
пожежні команди функціонуватимуть з мінімальною кількістю необхідного персоналу, проте на 
пожежах посилюватимуться силами добровольців-вогнеборців. До місцевих пожежних команд 
зможуть увійти як чоловіки, так і жінки. Єдині вимоги – вік (18-60 років) та відсутність медичних 
протипоказань до фізичної роботи», – сказав Арсен Аваков. За словами міністра, добровольці 
проходитимуть відбір та спеціальну первинну підготовку з постійним підвищенням кваліфікації. 
При цьому добровольці залучатимуться лише за потреби, тому можуть мати основне місце 
роботи. Реформа пожежного нагляду почнеться з ліквідації Пожежної інспекції у тому вигляді, 
в якому вона існує зараз, і створення сучасної системи запобігання надзвичайним ситуаціям та 
профілактики пожеж, а суб’єкти малого й середнього ступенів ризику отримають альтернативу 
плановим перевіркам – добровільне страхування.

арсен аваков презентував реформу  
держслужби з надзвичайних ситуацій
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Чорнобильська зона є територією з невикористаним по-
тенціалом і залишається перспективною для розвитку від-
новлювальної енергетики в Україні, наголосив міністр еко-
логії та природних ресурсів Остап Семерак під час зустрічі 
з представниками Європейської Бізнес Асоціації. Міністр 
навів приклад Німеччини, яка відмовляється від «мирно-
го атома» і поступово зупиняє діючі ядерні реактори, від-
даючи перевагу сонячній енергетиці. «Німецькі науковці, 
які робили дослідження потенціалу сонячної енергетики в 

Україні дійшли висновку, що найгірше місце в Україні для сонячної енергетики є у будь-якому 
разі краще, ніж найкраще місце для сонячної енергетики в Німеччині», – розповів Остап Се-
мерак. Він нагадав, що за останній час вітчизняне законодавство зазнало змін та відкрило 
нові можливості для бізнесу, який цікавить інвестування у сферу відновлювальної енергети-
ки. Зокрема, будівництва сонячних електростанцій на території зони відчуження. Остап Се-
мерак повідомив, що сьогодні близько 10 різних компаній зацікавилися цією пропозицією та 
проходять процедуру отримання землі в оренду. «Всіх представників бізнесу, кого цікавить 
ця галузь, запрошуємо долучатися і бути серед перших. Наша мета – максимально адапту-
вати зону відчуження до умов сьогодення та показати, що всі процеси реалізації даних про-
ектів відбуваються з урахуванням безпеки – під наглядом як української влади, так і наших 
міжнародних партнерів», – резюмував він.

10 компаній цікавляться 
можливостями будівництва сонячних 
електростанцій у зоні відчуження
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У рамках Міжнародного Морського Форуму, 
який пройшов у Батумі (Грузія), міністр інф-
раструктури Володимир Омелян підписав 
Угоду між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Грузії про організацію прямого між-
народного залізничного сполучення через 
порти України та Грузії. «Ми підписали дуже 
важливий документ, який з’єднує Україну, 
Грузію, Казахстан і Азербайджан на Вели-
кому Шовковому шляху. Ця ініціатива отримала нове дихання і, безперечно, вона має вели-
кі перспективи», – зазначив Володимир Омелян. Також міністр зазначив, що наразі тривають 
переговори щодо запровадження скрізного тарифу та спрощення митних процедур. «Споді-
ваюсь, цього року ми зможемо завершити всі формальності і з наступного року перейти без-
посередньо до поставок. Є висока зацікавленість з боку країн ЄС. Для України це не тільки 
економічний, а й політичний проект. Ми маємо бути незалежними від настроїв окремої країни. 
Ми маємо запустити процедуру таким чином, щоб вантаж доставлявся вчасно та за будь-якої 
погоди: як політичної, так і економічної», – сказав очільник Мінінфраструктури.

З’єднуємо Україну, Грузію,  
Казахстан і азербайджан  
на Великому Шовковому шляху



«НародНий фроНт» діє
Вісник 12-18 вересня

Українські спортсмени за-
вершили виступи на Паралім-
пійських іграх у Ріо-де-Жа-
нейро, які тривали з 7 по 18 
вересня. Загалом національ-
на команда здобула 117 ме-
далей: 41 золоту, 37 срібних 
та 39 бронзових нагород. Це 
на 33 медалі більше, ніж на 
попередніх Паралімпійських 
іграх у Лондоні, у тому чис-
лі – на 9 золотих медалей. 
Таким чином, на Іграх-2016 
Україна посіла третє місце 
за кількістю золотих нагород після Китаю та Великобританії. Міністр молоді і спорту Ігор 
Жданов привітав паралімпійців зі встановленням історичного рекорду за кількістю здо-
бутих медалей – найбільше за всю історію незалежної України. «По прильоту додому, на 
усіх спортсменів чекає приємний сюрприз. Міністерство молоді та спорту оперативно 
виплатить заслужені призові паралімпійцям. До 22 вересня кожний спортсмен отримає 
на свою картку державні преміальні», – наголосив міністр. Ігор Жданов нагадав, що за 
«золото» паралімпійцям буде виплачено до $40 тис., «срібло» – до $26 тис., «бронзу» – до 
$18 тис. Призові виплачуються по курсу НБУ на день зарахування коштів на картки.

Україна успішно завершила Паралімпіаду у ріо – 117 нагород


