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«Наш процес з «Газпромом» засвідчив: для Росії газ – не ко-
мерція, а зброя. Відповідно, Nord Stream-2 – це питання обо-
рони й боротьби з державним тероризмом», – наголосив лідер 
партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після оприлюднен-
ня рішення Стокгольмського арбітражу на користь України. 
Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» 
щодо компенсації $4,63 млрд за недопоставлені «Газпромом» 
обсяги газу для транзиту. Арбітраж відхилив вимоги росій-

ського газового монополіста щодо штрафів за нібито незаконно відібрані «Нафтогазом» 
обсяги транзитного газу. Нинішнє рішення Стокгольмського арбітражу, підкреслив Арсеній 
Яценюк, – чудовий сигнал деяким європейським колегам, які безвідповідально потурають 
Росії у будівництві «Північного потоку-2» і, фактично, сприяють утвердженню газового дикта-
ту Кремля в Європі. Лідер «Народного фронту» нагадав, що торік Україна отримала перемогу 
над Росією ціною у 56 млрд доларів: «Стільки «Нафтогаз» мав би заплатити за кабальною 
формулою «бери або плати». Арбітраж також закрив питання про оплату газу, поставленого 
Кремлем своїм терористам на окупований Донбас. «Дякую команді «Нафтогазу», з якою ми 
почали цей непростий і ризикований судовий процес», – додав Арсеній Яценюк.

Судовий процес проти «Газпрому», 
ініційований урядом Арсенія Яценюка, 
завершився історичною перемогою

«Не маємо дати жодного шансу окупанту приспати міжнародну увагу», – наголосив лідер 
партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після того, як парламент ухвалив ініційоване «На-
родним фронтом» звернення до міжнародного співтовариства щодо недопущення і неви-
знання так званих «виборів» президента РФ у Криму. У 2016 році, нагадав він, фракція НФ 
також ініціювала рішення парламенту про невизнання «виборів» у Держдуму. «Порушення 
прав людини і черговий злочин проти суверенітету України та міжнародного права має стати 
підставою для додаткових санкцій проти окупантів у Криму», – наголосив лідер «Народного 
фронту». «Маємо також пам‘ятати, що незаконне проведення виборів Путіна у Криму озна-
чає втрату його легітимності в цілому», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Парламент підтримав ініційоване «Народним фронтом» 
звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів 
російського президента в Криму



«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник онлайн 26 лютого – 4 березня

Фракція «Народний фронт» підтримала у першому читанні законо-
проект про Вищий антикорупційний суд. Після цього, згідно з Регла-
ментом Верховної Ради України, профільний комітет має підготувати 
законопроект до другого читання, розглянувши усі подані народни-

ми депутатами правки. Фракція «Народний фронт» у свою чергу наполягає на якісному зако-
ні про Вищий антикорупційний суд та пропонує до другого читання внести до нього поправки 
згідно з рекомендаціями Венеційської комісії: 1. Включити представників міжнародних парт-
нерів у процес відбору суддів. Вища кваліфікаційна комісія суддів України матиме повнова-
ження остаточно схвалювати кандидатів у судді. Однак, вона не зможе ігнорувати недові-
ру, висловлену Громадською радою. 2. Юрисдикція антикорупційного суду має відповідати 
юрисдикції НАБУ і САП. 3. Відкинути надмірні кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду 
Антикорупційного судді. П’ять років стажу для суддів непотрібно в суспільстві, яке тотально 
не довіряє судам. Судові та апеляційні рішення зможе ухвалювати кожен суддя, який про-
йшов процедуру відбору. 4. Потрібно забезпечити всі законодавчі механізми, необхідні для 
повноцінного старту діяльності суду – щойно законопроект буде ухвалений.

«Народний фронт» 
підтримав законопроект 
про Вищий антикорупційний суд

Парламентська фракція «Народний фронт» вчергове очолила рейтинг фракцій, які най-
краще голосують за реформаторські закони. «Зібрати голоси у ВР для важливих для країни 
законів – задача не з простих. Яка фракція найбільш дисципліновано підтримувала рефор-
маторські закони? За сьому сесію ситуація не змінилась – «Народний фронт» «заробив» 
найбільше балів – майже 80% від максимуму», – наголошує VoxUkraine. Крім того, найбіль-
ше членів фракції НФ увійшло до ТОП-10 депутатів, які найкраще голосували за реформа-
торські закони за підсумками 7-ми сесій парламенту. VoxUkraine дослідив, хто з депутатів 
який внесок зробив до української «осені реформ», або, інакше кажучи, з якою ефектив-
ністю працювали народні обранці протягом сьомої сесії, коли були прийняті відповідні за-
кони», – зазначається у дослідженні. Так, до лідерів рейтингу увійшли Микола Величкович, 
Ігор Васюник, Олена Бойко, Олександр Кодола і Андрій Парубій.

«Народний фронт» – лідер з підтримки реформаторських законів



«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник онлайн 26 лютого – 4 березня

Верховна Рада повинна прийняти законопро-
ект «Про забезпечення функціонування укра-
їнської мови як державної», аби не допустити 
втрати ідентичності та державності України. 
«Ми не можемо недооцінювати питання мови 
в гібридній війні Росії проти України. Адже це є 
потужним фактором збереження України як держави, і тому це має стати одним із пріорите-
тів діяльності Верховної Ради. Учора Конституційний Суд України скасував ганебний закон 
«трьох К» – «Кремля-Ківалова-Колісниченка». Це дуже тішить. Але перед нами стоїть більш 
важливе завдання – прийняття закону «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної», – заявив перший заступник керівника фракції «Народний фронт» Андрій Те-
терук з парламентської трибуни. Він зазначив, що послідовна державницька позиція у захи-
сті української мови Голови Верховної ради Андрія Парубія та авторів цього законопроекту 
мають стати прикладом для інших депутатів. «Мушу зазначити, що без невідкладних кроків 
щодо цього важливого питання ми опинимося перед загрозою втрати своєї ідентичності та 
державності», – наголосив народний депутат. 

Мова є потужним фактором 
збереження України як держави, 
– Андрій Тетерук

Україна може піднятися у рейтингу Світового 
банку Doing Business після ухвалення Радою 
Кодексу процедури банкрутства. «У Раді заре-
єстровано п’ять законопроектів, які регулюють 
питання банкрутства в Україні. Ми провели ро-
боту з усіма авторами цих проектів і вони пого-
дилися їх відкликати. Взамін ми вносимо один 

законопроект – про Кодекс процедури банкрутства, в якому співавтори – зі всіх фракцій і 
депутатських груп парламенту. Це збалансований документ», – повідомив голова Коміте-
ту з питань економічної політики, представник «Народного фронту» Андрій Іванчук. Кодекс 
процедури банкрутства в Україні – це реформа, якою вводиться нове поняття фізичних осіб 
на банкрутство. «Цей законопроект, якщо ми приймемо його на цій сесії, дасть можливість 
Україні піднятися на понад 40 позицій у рейтингу Doing Business», – сказав він. Також, як 
зазначив Іванчук, на цей законопроект очікують всі міжнародні партнери України, а також 
український бізнес і юридична спільнота.

Україна може піднятися 
на понад 40 позицій у рейтингу 
Doing Business, – Андрій Іванчук
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Україна має виробити механізми в боротьбі з фейковими но-
винами та поширенням завідомо неправдивої інформації, вико-
ристовуючи кращий досвід цивілізованих країн у цій галузі. На 
цьому наголосила голова комітету ВРУ з питань свободи слова, 
представник фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар. Вона 

наголосила, що тема боротьби з фейковими новинами сьогодні активно дискутується у світі. 
Так, у Німеччині у 2017 році був ухвалений закон про застосування права в соціальних мере-
жах, мета якого – боротися з hate speech, тобто мовою ворожнечі. Цим законом Німеччина зо-
бов’язала усі соцмережі передбачити можливість жалітися на дифамацію (поширення про осо-
бу недостовірної інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації). 
І у разі наявності таких скарг та після розслідування контент має бути заблокований протягом 
24-х годин. «Рівень штрафів, передбачений для соціальних мереж, які не виконують цей закон, 
достатньо вражаючий: це 5 мільйонів євро, і у разі повторного вчинення правопорушення – 50 
мільйонів євро», – наголосила вона. Крім того, як розповіла Сюмар, подібні ініціативи щодо 
боротьби з фейками та недостовірною інформацією розробляються чи вже працюють в інших 
країнах, зокрема Великій Британії, Франції, Італії, Сполучених Штатах Америки тощо. Отже, за 
словами Вікторії Сюмар, «світ зараз намагається знайти відповіді на базові питання – яким чи-
ном запобігти цій віртуальній реальності, яка свідомо нав’язується певними державами в ході 
таких гібридних інформаційних війн».

Фракція «Народний фронт» підтримала ухвалення Парла-
ментом закону, який передбачає можливість будівництва ав-
томобільних доріг на умовах концесії. «Наголошую: існуючі ав-
тошляхи не передаватимуться в концесію. Концесійною може 
бути виключно нова дорога, яка пролягає паралельно до іс-
нуючої, щоб користувачі мало право обирати: їхати платною 
дорогою чи безкоштовною», – зазначив Міністр інфраструктури, представник партії «Народний 
фронт» Володимир Омелян. Згідно закону, автомобільні дороги (їх ділянки) відносять до розря-
ду платних лише за умови їх суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїз-
ду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами, довжина автомобільних до-
ріг (їх ділянок), що забезпечує альтернативний безоплатний проїзд транспортних засобів не має 
перевищувати більш ніж в два рази довжину платної автомобільної дороги.

Україна має виробити механізми в боротьбі 
з фейковими новинами та дезінформацією, 
– Вікторія Сюмар

Верховна Рада ухвалила закон 
про будівництво доріг на умовах концесії


