
З’їзд Політичної партії «Народний фронт» 11 листопада 2017 року ухвалив: схвалити ви-
конання програми Політичної партії «Народний фронт» за період з листопада 2014 року та 
визначити основні напрями політики партії «Народний фронт» на 2018-2019 роки. Зокрема, 
у сектор національної безпеки і зовнішньої політики стратегічним пріоритетом України ви-
значено вступ до НАТО та Європейського Союзу. З’їзд постановив звернутися до країн-чле-
нів Європейського Союзу щодо визначення критеріїв та плану дій, необхідних для вступу 
України до ЄС; розробити та ухвалити закон України щодо порядку вступу України до ЄC; 
звернутися до держав-членів НАТО щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі 
відповідно до Декларації саміту НАТО в Бухаресті 3 квітня 2008 року;  розробити та ухвалити 
закон України про порядок набуття Україною членства в НАТО. Партія визначила, що фінан-
сування національної безпеки та оборони має бути забезпечено на рівні не менше, ніж 5% 
ВВП. Відновлення територіальної цілісності Української держави, деокупація і реінтеграція 
Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей має проходити у відповідності 
до національних інтересів України та норм міжнародного права. Розширення санкцій України 
проти Росії – аж до повного відновлення територіальної цілісності держави та відшкодування 
збитків, завданих Україні та її громадянам внаслідок агресії. Також серед основних напрям-
ків  політики партії – завершення військово-інженерного облаштування державного кордону 
України, запровадження візового режиму для громадян РФ, запровадження біометричного 
прикордонного контролю для громадян Росії. Стале економічне зростання має бути забезпе-
чене на рівні 5% ВВП у короткостроковій та 10% ВВП – у довгостроковій перспективі, помір-
ної інфляції на рівні 10% та дефіциту Державного бюджету не більшого за 3%. Серед пріо-
ритетів також реалізація Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС та збільшення обсягів експорту 
до країн-членів ЄC та на інші ринки, проведення прозорої, публічної і ринкової приватизації 
об’єктів державної власності нестратегічного значення. Маємо забезпечити повну енерге-
тичну незалежність України протягом 10 років, а саме: забезпечити Україну газом і нафтою 
власного видобутку, наростити видобуток вугілля, підтримати й розвивати державні програ-
ми енергоефективності.  Серед основних напрямків партійної політики також – недопущення 
енергетичної монополії російського «Газпрому» в Україні та країнах ЄС, в тому числі через 
блокування проекту «Північний потік-2». У соціальній та гуманітарній політиці партія відсто-
юватиме продовження декомунізації, відновлення історичної пам’яті та утвердження націо-
нальної ідентичності як передумови зміцнення національної безпеки, продовження реформи 
освіти і науки, побудову тісної співпраці між наукою та бізнесом. Серед організаційних за-
вдань партії «Народний фронт» – забезпечення участі партії в чергових виборах Президента 
України та Верховної Ради України, а також у місцевих  виборах всіх рівнів, прийняття рішен-
ня щодо висунення кандидата на посаду Президента України від політичної партії «Народний 
фронт» на з’їзді політичної партії у 2018 році.
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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній 
Яценюк зустрівся з високим представником 
Уряду Сполучених Штатів, новопризначеним 
помічником Державного секретаря США з 
європейських і євразійських справ Вессом 
Мітчеллом. «Бажаю, щоб його діяльність 
була позначена вагомими результатами на 
користь нашого стратегічного партнерства 
а також відновлення міжнародного права, 
безпеки і миру в нашому регіоні», – зазначив 
Арсеній Яценюк після зустрічі. У центрі ува-
ги під час розмови, за його словами, «були 
ключові питання – реформи в нашій державі 

та протидія агресії Росії». «Ціную слова Весса Мітчелла про те, що співпраця з Україною 
належатиме до його найвищих пріоритетів, і вдячний за запевнення в готовності надати 
нового поштовху для якнайдіяльнішого залучення Уряду Сполучених Штатів до процесів 
змін у нашій країні, захисту нашої незалежності, безпеки і підтримки європейського курсу», 
– підкреслив Арсеній Яценюк.

У присутності Секретаря Ради на-
ціональної безпеки і оборони Укра-
їни, одного з лідерів «Народного 
фронту» Олександра Турчинова 
на військовому полігоні у Дівичках 
пройшли успішні військові випро-
бування боєприпасів, виробле-
них на українських підприємствах. 
РНБО поставила завдання перед 
українським оборонним комплексом налагодити виробництво боєприпасів. «Це дуже важли-
ва тема для зміцнення обороноздатності країни, її актуальність значно зросла після того, як 
було знищено два наших потужних арсенали», – зазначив Олександр Турчинов. Він повідо-
мив про успішні військові випробування боєприпасів українського виробництва. «І що дуже 
важливо, – це найдефіцитніша група боєприпасів, а саме: 152-мм снаряди, гранати (ВОГ) для 
АГС і 60-мм міни для нових українських мінометів, які вже поставлені на озброєння Збройних 
Сил України», – сказав секретар РНБО, додавши, що під час стрільб усі боєприпаси підтвер-
дили задані бойові характеристики. Після проведення найближчим часом державних випро-
бувань та прийняття на озброєння цих боєприпасів розпочнеться їх серійне виробництво.

Арсеній Яценюк зустрівся з новопризначеним помічником 
Держсекретаря США з європейських і євразійських справ 
Вессом Мітчеллом

Пройшли успішні 
військові випробування 
українських боєприпасів
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Ви-
борчого кодексу, співавторами якого є представники 
фракції «Народний фронт». «Ми розпочали професійну 
дискусію щодо змін виборчого законодавства. Розробни-
ками  цього законопроекту є спікер Андрій Парубій і Ле-
онід Ємець, – це представники «Народного фронту», які 
активно долучилися до розробки цих дуже важливих до-
кументів», – зазначив керівник фракції Максим Бурбак. Він нагадав, що «Народний фронт» 
послідовно підтримує запровадження системи виборів за відкритими списками: «Це було в 
наших обіцянках, це записано в коаліційній угоді». Максим Бурбак підкреслив, що законопро-
ектом планується врегулювати питання ЦВК, членів якої  треба переобирати, бо повноважен-
ня їх давно скінчилися, це питання реєстру виборців,  виборів президента і місцевих виборів, 
які зараз проходять в об’єднаних територіальних громадах. «Дуже важливо, що прийнявши 
законопроект в першому читанні ми направили його на професійний майданчик профільного 
комітету, де кожен депутат може внести свої пропозиції», – наголосив керівник фракції.

Міністр внутрішніх справ, представник партії «На-
родний фронт» Арсен Аваков презентував на спе-
ціальному засіданні Уряду ініціативи МВС щодо 
посилення покарання за порушення правил дорож-
нього руху. Новації стосуються обмеження швид-

кості руху у населених пунктах, системи штрафів, посилення відповідальності за керування 
транспортом у нетверезому стані та впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху. 
«Лише за останні два роки у ДТП загинули понад 5,5 тис. осіб. Травмовано – понад 57 тис. 
Для порівняння за 2016 рік у зоні АТО, де фактично відбуваються справжні бойові дії із за-
стосуванням сучасного озброєння, загинули 763 наших військовослужбовців. Я хочу, аби усі 
ми розуміли, що нові правила – це не питання обмеження когось у правах і можливостях, а 
питання нашої безпеки. У нас на дорогах гине вчетверо більше людей, ніж у зоні АТО», – за-
значив Арсен Аваков. Серед головних новацій МВС – обмеження швидкості руху у населених 
пунктах до 50 км/год. Ця швидкість не лише встановлена в Європі і США, а й рекомендована 
за результатами масштабного дослідження швидкості реакції людини в екстремальній ситу-
ації Всесвітньою організацією охорони здоров’я. У кілька разів пропонується збільшити роз-
міри штрафів за низку адміністративних правопорушень. Новими змінами також планується 
запровадження системи автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР та внесення змін 
до Порядку видачі посвідчення водія.

«Народний фронт» послідовно підтримує 
запровадження системи виборів 
за відкритими списками

Арсен Аваков: 
Ми посилюємо покарання 
за порушення правил 
дорожнього руху
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Верховна Рада ухвалила закон, який зупинить «ма-
ски-шоу» на українських підприємствах. Документ розро-
блявся Міністерством юстиції спільно з парламентарями та 
експертами. «Прийняття даного закону – це нова сторінка 
в історії країни щодо забезпечення захисту прав і інтересів 
бізнесу. Фактично, до цього моменту правоохоронці могли 
прийти і безпідставно паралізувати роботу будь-якої ком-
панії. При цьому вони залишалися абсолютно безкарни-
ми. Прийнятий закон ліквідовує таку можливість», – зазна-
чив міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» 

Павло Петренко. Закон вводить низку новацій, котрі унеможливлять незаконні репресивні 
дії з боку представників правоохоронних органів. Зокрема, вводиться обов’язкова відео- та 
аудіофіксація судового засідання, на якому ухвалюється рішення про проведення обшуку, а 
також весь процес обшуку. Без наявності таких записів отримані докази визнаються недопу-
стимими. Адвокати підприємства отримують право залучатися до обшуку на будь-якій його 
стадії. Докази, отримані під час обшуку, на який не було допущено захисника, так само мають 
бути визнані недійсними.

Верховна Рада ухвалила закон, що дає право Ан-
тимонопольному комітету не розглядати скарги ком-
паній, які підпадають під дію закону «Про санкції». Як 
нагадав народний депутат фракції «Народний фронт», 
голова Комітету з питань економічної політики Андрій 
Іванчук, «ми всі разом голосували за введення санкцій 
проти компаній, які представляють країну-агресора чи 
працюють проти української економіки». «На жаль, за-
конодавством залишилось неврегульованим питання 
відмови в поглинанні, злитті чи продажі часток компа-
ній, які є в законі про санкції. Ми маємо на законодавчому рівні надати цю можливість Анти-
монопольному комітету. Ми повинні дати чітку відповідь – компанії, які входять в санкційний 
список, не мають права на поглинання, злиття, концентрації», – сказав Андрій Іванчук. Голо-
ва комітету підкреслив, що Антимонопольний комітет отримає правовий механізм відмови у 
розгляді заяв, що не допускатиме легітимацію придбань та злиттів суб’єктів господарюван-
ня за участю осіб, до яких застосовується спеціальні економічні заходи під час здійснення 
контролю за концентраціями суб’єктів господарювання.

Ухвалено розроблений 
Мін’юстом закон, що зупиняє 
«маски-шоу» на підприємствах

Компаніям із санкційного списку 
заборонять брати участь  
в концентрації бізнесу в Україні
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Згідно дослідження Комітету виборців України, керівник 
фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максим Бурбак 
найчастіше серед лідерів фракцій відвідує засідання свого 
парламентського комітету. За три роки Максим Бурбак був 
присутнім на 95% засідань Комітету у справах ветеранів, 
учасників бойових дій, учасників антитерористичної опера-
ції та людей з інвалідністю (на 57 із 60 засідань). Найгірші 
показники відвідуваності засідань свого комітету у голо-
ви фракції «Опозиційний блок» Юрія Бойка – 2% та голови 
фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко – 11%.

Міністр інфраструктури, пред-
ставник партії «Народний фронт» 
Володимир Омелян провів нара-
ду з керівниками аеропортів та 
представниками органів місце-
вої влади. «Розширення сегмен-
ту доступних авіаперевезень є 
запорукою  розвитку авіаційної 
галузі. Лоу-кости чи авіакомпанії, 
які готові працювати в низько-
му ціновому сегменті, – ключові 
фактори, що стимулюватимуть 
розвиток регіональних аеропор-
тів, а також супутньої транспорт-
ної інфраструктури в Україні. 
Лоукости – це не  трагедія для аеропорту, а шанс наростити обсяги перевезень, збільшити 
надходження від неавіаційної діяльності, поліпшити туристичну привабливість регіону і, як 
наслідок, стимулювати його економічний розвиток», – наголосив Володимир Омелян. Міністр 
підкреслив, що сучасний світ сконцентрований, у першу чергу, на дешевих, якісних і швидких 
послугах. «Це – майбутнє не тільки для центральних аеропортів України. Сподіваюся, не лише 
«Бориспіль» буде хабом, але буде і низка інших регіональних аеропортів, які також претенду-
ватимуть на таку роль», – додав він. Володимир Омелян підкреслив, що стратегія розвитку 
регіональних аеропортів передбачає державну підтримку. Зокрема у 2017 року Уряд прийняв 
рішення про виділення фінансування для реконструкції злітних смуг  трьох регіональних ае-
ропортів: Чернівецького, Вінницького і Одеського.

Максим Бурбак найчастіше 
серед лідерів фракцій ВР 
відвідує засідання комітету

Для розвитку регіональних аеропортів 
критично важливим є залучення бюджетних авіакомпаній
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За пропозицією міністра екології та природних ресурсів, представ-
ника партії «Народний фронт» Остапа Семерака Кабінет Міністрів 
схвалив Національну стратегію управління відходами в Україні 
до 2030 року. Мінприроди працювало над документом понад рік, 
стратегія пройшла всі стадії обговорення з громадськістю та екс-
пертами, отримала підтримку бізнес-асоціацій та комітетів Верхов-
ної Ради. За словами Остапа Семерака, сьогодні в Україні працює 
модель: видобування природних ресурсів – виробництво продукції 
– споживання  – утворення відходів. Водночас ЄС до 2019 року перейде до економіки замкну-
того циклу, яка є основою стратегії сталого розвитку. «Виконуючи Угоду про асоціацію, Україна 
повинна перейти на таку ж модель. Це потребує масштабної технологічної модернізації, пере-
будови свідомості і відмови від споживацького ставлення до природних ресурсів», – зазначив 
міністр. Нова стратегія передбачає: розширену відповідальність виробника (це заохотить біз-
нес до мінімізації утворення відходів та зацікавленості в їх переробці); впровадження п’ятисту-
пеневої ієрархії поводження з відходами, яка працює в Європейському Союзі (її  пріоритетом 
є запобігання утворенню відходів, а найменш прийнятним варіантом – захоронення); принцип 
циклічної економіки. «Це –  реалізація єврейського принципу «забруднювач платить», коли дер-
жава як регулятор стимулює бізнес до екологічної модернізації», – наголосив Остап Семерак.
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