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Під час візиту до Єрусалима лідер партії 
«Народний фронт» Арсеній Яценюк провів 
зустріч  з Прем’єр- міністром Держави Із-
раїль Беньяміном Нетаньягу. Головною те-
мою розмови стало зміцнення відносин між 

двома країнами. Також у ході візиту Арсеній Яценюк зустрівся з міністром оборони Ізраїлю 
Авігдором Ліберманом. «У Ізраїлю складні сусіди. В України агресивний сусід. І тому питання 
боротьби за свою незалежність і за свою безпеку – це питання, яке турбує народ України і 
народ Ізраїлю», - наголосив лідер «Народного фронту» по завершенні зустрічі. «Зростає то-
варообіг (між Україною та Ізраїлем), ми очікуємо в поточному році вже до мільярда доларів, і 
динаміка на наступний рік позитивна. Для цього нам необхідно підписати угоду про зону віль-
ної торгівлі з Державою Ізраїль - таку ж, як ми підписали, наприклад, з Європейським Сою-
зом і Канадою». «Це дасть можливість збільшити ізраїльські інвестиції в українську економіку 
та збільшувати товарооборот. І це дасть можливість залучати нові технології для України», 
- додав Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк в Єрусалимі 
обговорив питання 
безпекової та економічної 
співпраці України й Ізраїлю



«Північний потік-2» ставить під загрозу європей-
ську енергетичну безпеку. Тож дуже важливо гово-
рити однією мовою, триматися цінностей ЄС, а не 
ціни валюти», - наголосив лідер партії «Народний 
фронт» Арсеній Яценюк у Кракові під час міжна-
родної конференції, присвяченої проблемам миру і 
безпеки у Європі. На запрошення Фонду Конрада Аденауера лідер «Народного фронту» взяв 
участь у дискусії «Майбутнє – як Європа подолає кризу?» разом із Комісаром ЄС з питань 
розширення та європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом та головою Комітету Єв-
ропейського парламенту з закордонних справ Девідом Макалістером. Арсеній Яценюк під-
креслив, що завдяки спільним зусиллям разом із ЄС та США Україна позбулася повної за-
лежності від російського газу: «Ми були повністю завойовані Росією в сфері постачання газу. 
Тепер ми маємо прямі угоди з компаніями, які базуються в ЄС, на дуже прозорих умовах, за 
якими Україна придбаває природній газ». Водночас він наголосив на важливості для ЄС мати 
спільну енергетичну політику: «Сумнозвісний «Північний потік-2» може надзвичайно сильно 
вплинути на Україну, Польщу, Словаччину, позбавити кожну з цих країн мільярдів доларів 
прибутків і ставить під загрозу європейську енергетичну безпеку». «Тож дуже важливо гово-
рити однією мовою, триматися цінностей ЄС, а не ціни валюти», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Секретар РНБО України, один з лідерів «Народ-
ного фронту» Олександр Турчинов та голова фрак-
ції «Народного фронту» у Верховній Раді Максим 
Бурбак взяли участь у відкритті мосту через річку 
Сіверський Донець у Рубіжному Луганської області. 
Цей міст було зруйновано у 2014 році російсько-те-

рористичними угрупованнями. Олександр Турчинов наголосив, що військовослужбовцями 19-
го окремого мостового загону Державної спеціальної служби транспорту міст було повністю 
відбудовано, і сьогодні маємо новий дуже важливий для регіону інфраструктурний об’єкт. 
«Цей міст забезпечить надійне сполучення на дорозі державного значення між Рубіжним та 
Лисичанськом», - зазначив він. «Незважаючи на війну, відновлення інфраструктури звільне-
ного Донбасу триває», - сказав Секретар РНБО, високо оцінивши внесок наших військових у 
відбудову таких об’єктів. У свою чергу Максим Бурбак наголосив, що знищені об’єкти інфра-
структури будуть відбудовуватися один за одним. «Фракція «Народний фронт» у парламенті 
робить все, щоб у бюджеті передбачалося збільшення фінансування як на розбудову знищеної 
інфраструктури, так і підтримку того курсу, який був взятий Прем’єр-міністром Арсенієм Яце-
нюком з тим, щоб не менше 5% ВВП йшло на підтримку національної безпеки і оборони. Це 
наш обов’язок, і ми будемо його дотримуватися», - наголосив Максим Бурбак.

Арсеній Яценюк у Кракові: 
В питанні енергобезпеки ЄС 
має триматися цінностей, а не ціни

Незважаючи на військову агресію, 
інфраструктура звільненого Донбасу 
відновлюється

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник 23-29 жовтня



«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник 23-29 жовтня

Міністр освіти і науки, представник партії «На-
родний фронт» Лілія Гриневич наголосила, що 
новий Державний стандарт початкової загальної 
освіти наразі узгоджується в Кабінеті Міністрів 
і найближчим часом має бути затверджений – з 

1 вересня 2018 року за ним навчатимуться усі діти, що підуть у перший клас. «Створення 
нового стандарту початкової освіти – це був складний крок, який передбачав переосмис-
лення і застосування нових підходів. Ми мали вирватися з прокрустового ложа тільки ви-
ключно знань. І, гадаю, нам це вдалося. У майбутньому, можливо, ще будуть зауваження до 
стандарту, бо ми всі ростемо, змінюємося, але той документ, який є сьогодні, – він справді 
інноваційний і він надихає», – зазначила вона. Лілія Гриневич нагадала, що пілотування 
стандарту вже проходить у 100 школах. Міністр наголосила, що новий зміст освіти – це 
лише одна з частин Нової української школи. Не менш важливими є підготовка вчителів та 
нове освітнє середовище. «Усі вчителі, які працюють в експерименті, добре розуміють, що 
робота за методиками діяльнісного і проблемно-пошукового навчання є значно напружені-
шою. І ці методики можна втілювати, лише коли маєш відповідні умови для такого навчання. 
Тож ми маємо дуже масштабне завдання – поширити новий досвід з 1 вересня наступного 
навчального року для 22 тис вчителів, які братимуть 1 клас, і на 22 тис класних кімнат, де 
вчитимуться діти», – зазначила Лілія Гриневич.

Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народ-
ний фронт» Арсен Аваков заявив, що за результатами 
роботи поліції, за 9 місяців поточного року правоохо-
ронці розкрили 62% майнових злочинів з числа всіх 
зареєстрованих. Тоді як у 2016 році цей показник ста-
новив 47%. «За 9 місяців правоохоронці розкрили 6 624 крадіжки з помешкань та 72 428 
крадіжки, а це, відповідно, на 49% і на 22% більше, ніж минулого року», – сказав Арсен 
Аваков. Міністр внутрішніх справ зазначив, що в поточному році спостерігається позитивна 
тенденція  зменшення кількості злочинів. «Кількість вчинення розбійних нападів зменшилась 
на 25%, кількість грабежів на 35%, випадки крадіжок на 19%, крадіжки з помешкань на 11%», 
– наголосив він. Крім того скоротилась кількість злочинів, а рівень відсоток їх розкриття зріс 
- за 9 місяців роботи поліція розкрила 88% умисних вбивств з числа зареєстрованих. У 2017 
році також є позитивна тенденція зменшення випадків злочинів, пов’язаних з нанесенням 
тяжких тілесних ушкоджень. Національна поліція зареєструвала 1 477 злочини з нанесенням 
тяжких тілесних ушкоджень та 406 випадки ТТУ з летальним наслідком.

Новий стандарт 
початкової освіти 
буде затверджено 
найближчим часом

За 9 місяців 2017 року правоохоронці 
розкрили 62% майнових злочинів 
з числа зареєстрованих
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Міністр екології та природних 
ресурсів, представник партії 
«Народний фронт» Остап Се-
мерак у ході робочої поїздки у 
зону відчуження повідомив, що 
нове сховище відпрацьовано-
го ядерного палива (СВЯП-2) є 
важливим безпековим об’єктом 
для України. Його будівництво – 
на завершальному етапі. Зараз 
відбуваються так звані «холод-
ні» випробування всіх систем та 
модулів. Будівництво нової інф-
раструктури поводження з радіо-

активними відходами відбувається у співпраці з міжнародними донорами та ЄБРР. «Ми сподіва-
ємося, що найближчим часом цей об’єкт буде введено в експлуатацію. Але для того, щоб ввести 
його в експлуатацію, окрім  будівельних та технічних робіт, мають бути проведені  випробуван-
ня, пов’язані з технологічним процесом. Зараз відбуваються так звані «холодні» випробування 
всіх систем та модулів. Після успішних випробувань у «холодній» фазі будуть здійснюватися 
так звані «гарячі» випробування», – пояснив Остап Семерак. Він також зазначив, що  графіки 
проведення випробувань зазнають коректив, але для сторін-учасників реалізації цього проекту, 
передусім, важливим залишається питання безпеки та довговічності роботи цього об’єкта.

Нове сховище відпрацьованого ядерного палива 
(СВЯП-2) – на етапі введенняв експлуатацію


