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«Сьогодні здійснений надзвичайно важливий 
крок у напрямку до Автокефалії Православної 
Церкви в Україні», – зазначив лідер партії «На-
родний фронт» Арсеній Яценюк після завершен-
ня Синоду Вселенського Патріархату 11 жовтня. 
«Вклонімося мужності Патріарха Філарета, всім 
ієрархам, священикам, мирянам, які вірили і зна-
ли, що Божа правда на їхньому боці», – написав він. Арсеній Яценюк висловив вдячність 
Президенту Петру Порошенку, парламентарям, членам фракції «Народного фронту», укра-
їнським дипломатам, «які продовжують боротьбу за церковну Незалежність України». 14 
жовтня Арсеній Яценюк та представники «Народного фронту» в парламенті, уряді та інших 
органах державної влади взяли участь у подячній молитві за автокефалію Української пра-
вославної церкви на Софійській площі.

ПЕРЕМОГА БЛИЗЬКА, –  
АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК  
ПРО РІШЕННЯ СИНОДУ 
ВСЕЛЕНСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

Рішення РПЦ, які були прийняті у Мінську, вивели росій-
ську церкву за межі світового православ’я. «Рішення сино-
ду РПЦ в Білорусі мають лише один ефект – РПЦ вивела 
себе за межі світового православ’я. Вони справжні роз-
кольники і політикани, які вірно служать Кремлю. Певно, 
від них слід чекати канонізації Путіна», – заявив керівник 

фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Він наголосив, що православна церква в Україні 
буде незалежною. «Православна церква в Україні буде незалежною і буде українською. І ніякі 
російські кегебісти в рясах цьому не завадять. Україна – незалежна європейська держава. І 
ми нікому не дозволимо втручатись у наші церковні справи, а тим паче Москві, яка четвертий 
рік воює проти всього християнського світу», – підкреслив керівник фракції. Він також наго-
лосив, що рішення Синоду Вселенської Патріархії щодо надання автокефалії Православній 
церкві в Україні – це визнання багаторічних зусиль українських вірян.

Максим БУРБАК:  
РПЦ остаточно відмежувалася  
від світового православ’я



Секретар Ради національної безпеки і оборо-
ни України, один із лідерів «Народного фрон-
ту» Олександр Турчинов відвідав експозиції на 
виставці «Зброя та безпека» і авіакосмічному 
салоні «Авіасвіт ХХІ». Секретар РНБО України 
обговорив питання співпраці в оборонних та 
безпекових питаннях з керівниками делегацій 
Польщі, Казахстану, Саудівської Аравії, Чехії, 
Туреччини та Таїланду. Під час переговорів із 
заступником командувача ВМС Таїланду адмі-

ралом Сангкорном Понгсірі були обговорені питання розширення двосторонньої військо-
во-технічної співпраці. Тайські військові висловили зацікавленість новими українськими 
БТР-4МB1, які, за їх словами, «можуть стати основними бойовими машинами морської пі-
хоти Королівства». За інформацією тайських високопосадовців, придбана в Україні військо-
ва техніка та зброя, зокрема, танки та БТР, «успішно пройшли всі випробування і взяті на 
озброєння армії». Українська експозиція на виставці була представлена 456 учасниками від 
державного і приватного секторів оборонної промисловості, закордонна – 47 провідними 
підприємствами із 17 країн світу.

Олександр ТУРЧИНОВ:  
Зарубіжні партнери задоволені 
українською зброєю та технікою
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Завдяки наполегливій позиції україн-
ської делегації у ПАРЄ з розгляду Пар-
ламентської асамблеї Ради Європи зня-
ли резолюцію, яка могла повернути до її 
складу делегацію Росії. «Доповідь, яку 
Росія хотіла проштовхнути в ПАРЄ, зня-
то з розгляду! Злякалися ставити на го-
лосування і повернули до комітету. Ми 
довели, що єдність та правда руйнують 
стереотипи і будь-які змови! Вітаю усіх з 
перемогою!», – заявив представник фракції «Народний фронт» Георгій Логвинський, який 
брав учать в сесії ПАРЄ. У свою чергу член української делегації, представник “Народного 
фронту” Леонід Ємець повідомив, що голосуванню передувала дуже гостра дискусія, але 
рядові члени ПАРЄ виявилися на боці України. «Повернути Росію в ПАРЄ не дали. Гімн 
України, обійнявшись, перед російськими каналами заспівали. «Слава Україні, Слава нації і 
Героям слава!» – троєкратно кричали. Нормально попрацювали! Дякую, колеги», – зазначив 
народний депутат.

Українська делегація  
не допустила повернення 
Росії до ПАРЄ



Керівник фракції «Народний 
фронт», голова міжфракційного 
депутатського об’єднання «Зов-
нішня трудова міграція» Максим 
Бурбак взяв участь у форумі, 
який був організований Спілкою 
українських асоціацій Іспанії. 
«У співвітчизників море різно-
планових питань: оформлення 
пенсій, адміністративні послу-
ги; сприяння щодо культури й 
освіти в Іспанії. І це, в більшості 
випадків, не питання великих 
бюджетних витрат – наші люди 
багато чого самі фінансують і 
організовують. В Іспанії, як і по всьому Заходу, українці користуються повагою і сприянням 
місцевої влади», – зазначив Максим Бурбак. Він також подякував за запрошення та відзна-
чив, що українці в Іспанії активно підтримують ідею створення у виконавчій гілці влади єдино-
го органу, який би опікувався трудовими мігрантами. «Після форуму ще більше переконався, 
що зовнішня трудова міграція потребує особливої уваги держави. Українці в Іспанії активно 
підтримують нашу ініціативу зі створення єдиного органу виконавчої влади щодо зовнішньої 
трудової міграції», – написав голова міжфракційного об’єднання.

Зовнішня трудова міграція потребує особливої уваги держави
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Київ і Дніпро має поєднати нова якісна до-
рога, щоб дати можливість швидко та безпеч-
но дістатись зі столиці до науково-промисло-
вої столиці Південно-Східної України. Міністр 
інфраструктури, представник партії «Народ-
ний фронт» Володимир Омелян оглянув бу-
дівництво автомобільної дороги державного 

значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Володимир Омелян зазначив, 
що необхідно переходити до створення нової сучасної інфраструктури, зокрема будівництва 
нових доріг. «Ми не можемо весь час ремонтувати те, що будувалось тридцять-сорок років 
тому, нам потрібне створення нової, сучасної інфраструктури. Київ і Дніпро має поєднати 
нова, якісна дорога, щоб дати можливість швидко та безпечно дістатись зі столиці до науко-
во-промислової столиці Південно-Східної України», – підкреслив міністр. Він наголосив, що 
завдяки Дорожньому фонду Київ з Дніпром буде поєднано чотирисмуговим автобаном вже 
до 2021 року, а подорож ним займатиме 4,5 години.

Володимир ОМЕЛЯН:  
Київ і Дніпро має поєднати 
нова якісна дорога
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Команда «Народного фронту» продовжує надавати допомогу мешканцям, постраждалим 
внаслідок надзвичайної ситуації, що сталася на Чернігівщині через вибуху на військових скла-
дах біля Ічні. Одразу після повідомлень про надзвичайну подію було розгорнуто оперативний 
штаб з ліквідації її наслідків. «Наша команда з гуманітарною допомогою здійснює об’їзд на-
селених пунктів навколо військового арсеналу», – повідомив представник фракції “Народний 
фронт” Олександр Кодола з місця подій. Він зазначив, що для проведення робіт на місці було 
зосереджено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС загальною чисельністю 110 осіб особового 
складу та 40 одиниць техніки, які проводять роботи по розмінуванню населених пунктів. Для 
ліквідації наслідків пожежі та гасіння вогню залучено пожежні танки Збройних Сил Украї-
ни, літаки та автоцистерни ДСНС. Гуманітарну допомогу на Чернігівщину передали зокре-
ма представники «Народного фронту» Миколаївщини, Тернопільщини, а також громадської 
організації “Європейська асоціація платників податків” на чолі з нардепом від “Народного 
фронту” Юрієм Бабієм.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ПРОВОДИТЬ ЗБІР 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ДЛЯ 
ЕВАКУЙОВАНИХ МЕШКАНЦІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ


