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«Путін сьогодні думає, як дестабілізувати ситуацію в 
Україні і поставити під питання легітимність новообраного 
Президента. Це перше, з чим стикнеться новий Глава укра-
їнської держави», – заявив лідер партії «Народний фронт» 
Арсеній Яценюк в ефірі одного з телеканалів. Він наголо-
сив, що в першу чергу Глава української держави повинен 
прийти з чітким планом повернення Донецька, Луганська і 
Автономної Республіки Крим. «Це його функція і основне 
завдання сьогодні задля кожного українця: безпека країни 
і відновлення наших кордонів», – сказав Арсеній Яценюк. 
Ще одне завдання Президента – національна безпека і 
оборона: «Російський агресор зупинений. Але чи зупинив-
ся Путін? Ні. І я не чую від кандидатів у президенти кон-
кретної відповіді: як відновити територіальну цілісність; як 
повернути Донецьк, Луганськ і Крим. І третє – як зробити 
українські Збройні Сили такими, щоб вони не тільки проти-
стояли Росії, а щоб вони не допустили подальшої агресії, 
щоб Україна реально стала членом НАТО».

Арсеній ЯЦЕНЮК:  
Путін прагне поставити під питання  
легітимність новообраного Президента.  
Це перше, з чим стикнеться новий Глава держави

«Усі кандидати повинні усвідомити свою відповідальність за чесність і прозорість виборів. 
Тому що чесні вибори – це майбутнє української європейської держави», – наголосив Ар-
сеній Яценюк. Лідер «Народного фронту» підкреслив: «Силовий сценарій неприпустимий. 
І міністр внутрішніх справ, і СБУ чітко заявили: право на застосування сили має виключно 
держава». Щодо ймовірності фальсифікацій виборів він наголосив, що є тільки одна інсти-
туція, яка може визнати, що вибори проведені незаконно, – суд. «Тому 38 з 39-ти кандида-
тів вже сьогодні повинні підготуватися до того, щоб вітати нового переможця». «Я вірю в 
розум українського виборця. Я вірю в те, що кожна людина подумає, проаналізує, прийде і 
зробить правильний вибір. Я вірю в те, що в Україні пройдуть чесні, легітимні, визнані пре-
зидентські вибори», – додав Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк про вибори: СИЛОВИЙ СЦЕНАРІЙ НЕПРИПУСТИМИЙ
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Четвертий рік поспіль держава на засадах спів-
фінансування виділяє кошти на обладнання при-
родничо-математичних кабінетів у школах. Цьо-
горіч за цією програмою з держбюджету буде 
спрямовано 200 млн грн. «Втілення реформи 
демонструє свій результат за дверима аудиторій  
і класів – саме там, де стоїть вчитель чи викладач  
і дивиться в очі студентам та учням. І ось там є або немає наслідків реформи. Саме тому, такими 
важливими є стимулюючі освітні програми, які підтримуватимуть зміни», – наголосила Міністр 
освіти і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич під час зустрічі з освітя-
нами Волинської області. Вона додала, що яскравим прикладом є вплив, який має субвенція 
на природничо-математичні кабінети. «Ми, ще Уряд Арсенія Яценюка, розпочали створення 
оснащених опорних шкіл і так само програму закупівель природничо-математичних кабінетів. 
І вже кілька років поспіль ми закуповуємо ці кабінети, щоб діти мали лабораторну базу для 
навчання», – підкреслила Лілія Гриневич. Також цьогоріч знову 1 млрд грн буде спрямовано на 
місця для оснащення нового першого класу в межах реформи Нова українська школа. 

Лілія ГРИНЕВИЧ:  
Цьогоріч держава  
спрямувала на оснащення шкіл  
природничо-математичними 
кабінетами 200 млн грн

Фракція «Народний фронт» наполягає на 
якнайшвидшому ухваленні Верховною Ра-
дою законопроекту про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної. 
«Цей закон необхідно ухвалити негайно. По-
дивіться на соціологію – 81% українців вва-
жають, що українська мова має бути єдиною 

державною. В Україні суспільний консенсус щодо цього питання», – наголосив керів-
ник фракції Максим Бурбак. Він підкреслив, що про мовний закон поширюють чимало 
неправди. «Наприклад, що нібито запровадять «мовну люстрацію» чиновників і вій-
ськових. Це неправда. Багато положень закону взагалі наберуть чинності лише через 
десять років», – зазначив керівник фракції НФ. Проект закону про державну мову є 
найліберальнішим мовним законом в Центрально-Східній Європі. Значно суворіші за-
кони мають Польща, Словаччина, країни Балтії.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ВИМАГАЄ 

ЯКНАЙШВИДШОГО УХВАЛЕННЯ 

ЗАКОНУ ПРО МОВУ
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Заступник керівника фракції «Народний фронт», голова Комі-
тету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський 
наголошує, що Верховна Рада має ухвалити закони, спрямова-
ні на реформування «Укроборонпрому». «У суспільстві виник 
неабиякий резонанс після оприлюднення результатів журналістського розслідування про ко-
рупцію в «Укроборонпромі», – зазначив він. Голова Комітету продемонстрував присутнім про-
токол засідання РНБО від 23 листопада 2016 року, під час якого було детально розглянуто 
всю інформацію, що лягла в основу журналістського розслідування. У матеріалах протоколу 
засідання також міститься доручення НАБУ та ДФС вжити заходів та розслідувати наведені 
факти. «Питання не тільки й не стільки в тому, чому сьогодні правоохоронні органи, на які ми 
виділяємо колосальні кошти, це не розслідували – це треба вивчити окремо. Питання в іншому: 
у мене немає жодного сумніву, що створюючи в 2010 році «Укроборонпром», пан Янукович мав 
на меті не підвищення обороноздатності України, а створення такої собі схеми викачування 
активів з держави», – наголосив Пашинський.

Сергій ПАШИНСЬКИЙ:  
Потрібно реформувати «Укроборонпром»,  
а не піаритися на цій темі

За наполяганням керівника фракції «Народ-
ний фронт» Максима Бурбака цього року ви-
ділено 100 млн грн на відбудову мосту через 
річку Прут поблизу села Маршинці в Чернівць-
кій області, який було зруйновано повінню ще 
2008 року. Місце майбутньої відбудови народ-
ний депутат оглянув разом з міністром інфра-

структури, представником «Народного фронту» в уряді Володимиром Омеляном. «Разом з 
міністром інфраструктури Володимиром Омеляном зустрілись з головами Новоселицької і 
Герцаївської РДА та іншими відповідальними особами на вкрай важливому об’єкті – недо-
будованому мосту через річку Прут поблизу села Маршинці. Це вже не перша така зустріч. 
Але цього разу вирішальна», – зазначив Максим Бурбак. Він пояснив, що при розгляді 
державного бюджету на 2019 рік відстоював виділення на відновлення будівництва мосту 
100 млн грн. «Загалом потрібно близько 250 млн гривень. Але це перший, дуже важливий 
крок. Вже цього року роботи повинні розпочатись на цьому об’єкті. Вперше з 2008 року. 
Ще з 2014 року, у надважкі часи для України, за порадою Прем`єр-міністра Арсенія Яценю-
ка почав займатись вирішенням цього питання. І сьогодні є певне відчуття позитиву з того, 
що зрушили з місця. Крок за кроком відбудовуємо інфраструктуру Чернівецької області», 
– наголосив народний депутат. У свою чергу міністр інфраструктури Володимир Омелян 
подякував Максиму Бурбаку і в особі його – всій парламентській фракції «Народний фронт» 
за підтримку важливих законопроектів із розбудови інфраструктури.

Міст-довгобуд  
через річку Прут на Буковині 
нарешті почнуть відновлювати



Міністр екології та природних ре-
сурсів, представник партії «Народний 
фронт» Остап Семерак вручив ключі 
від нових автомобілів представникам 
20-ти об’єктів природно-заповідного 
фонду України, які з часу свого створення не закуповували транспортні засоби. «Сьогодні ми 
робимо ще один крок назустріч збереженню української природи. 20 нових автомобілів мар-
ки «Рено Дастер» поїхали в різні куточки України «служити» захисту унікальних природних 
багатств України. Це – пeрша цeнтралізована закупівля спeцавтомобілів установам ПЗФ Мін-
природи за останні 6 років», – сказав Остап Семерак. Придбані за державні кошти автомо-
білі спeціально обладнані для використання в складних умовах і призначені для покращення 
роботи служби державної охорони установ ПЗФ Мінприроди, яка наразі забезпечена тран-
спортом лише на 35% від необхідного обсягу. З ними державна служба охорони ПЗФ змо-
же ефективно реагування на виникнення пожеж, незаконних рубок, забруднення територій, 
створення стихійних сміттєзвалищ, браконьєрства та інших порушень природоохоронного 
законодавства. За словами міністра екології, це лише початок підтримки природо-заповідної 
сфери. «Проектом «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», що реалізується в 
рамках угоди між КМУ та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співро-
бітництво, планується додатково придбати близько 40 автомобілів для 9 національних при-
родних парків Карпатського регіону, що входять у проект», – розповів він. 

Мінприроди передало  
20 автомобілів  
національним 
природним паркам
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