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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк 
взяв участь в урочистостях з нагоди складання при-
сяги на вірність українському народові випускниками 
Академії  патрульної поліції. Арсеній Яценюк згадав, 
що 2014 року в Україні був повний хаос і безлад в 
системі правоохоронних органів: «У нас тоді не те що 
поліції – міліції навіть не було. Повний хаос і безлад 

в системі правоохоронних органів. Відсутність армії, корумпована правова система. Російська 
агентура в Службі безпеки України і розвідувальних органах. Відсутність держави як такої». 
«Тоді перші кроки під керівництвом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, за допомогою 
наших справжніх партнерів – уряду Сполучених Штатів Америки, Канади, Європейського Со-
юзу, – зробили можливим відкриття нової сторінки в історії України. Нової сторінки справжніх 
правоохоронців – від кого залежить безпека і спокій великої європейської української держа-
ви», – сказав він. Арсеній Яценюк побажав новим патрульним «впевненості в завтра, внутрішніх 
сил, розуміння того, що від кожного з вас залежить доля українця, української сім’ї і української 
держави».  Лідер «Народного фронту» підкреслив, що в проекті бюджету на 2019 рік мінімальна 
заробітна платня для поліції встановлена в розмірі 9200 гривень. Політик нагадав, що у 2014 
році коли він став Прем’єр-міністром, мінімальна заробітна платня в тодішньої міліції була 1800 
гривень: «Ми починали з 1800. Будемо мати 9200 – це мінімум. І треба рухатися вперед і по 
соціальному пакету, і по захисту кожного з вас, адже ви заслуговуєте на увагу держави», – 
звернувся він до випускників Академії патрульної поліції. Арсеній Яценюк також взяв участь у 
церемонії вручення поліцейських жетонів новим патрульним.

Арсеній ЯЦЕНЮК:
НАСТУПНОГО РОКУ 
МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТНЯ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ БУДЕ 9 200 ГРН



Секретар Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни, один із лідерів партії «Народний фронт» Олександр 
Турчинов провів зустріч з Президентом Парламент-
ської асамблеї НАТО Расою Юкнявічєнє. Сторони об-
говорили ситуацію на Сході України та в Криму, що 
склалася внаслідок агресії РФ. За словами Секрета-
ря РНБО України, РФ посилює військову присутність 

в Азово-Чорноморському регіоні, окрім того, на кордоні з Україною РФ продовжує розгортати 
військову інфраструктуру та посилювати військові підрозділи збройних сил. «Росія використо-
вує весь арсенал гібридної агресії проти України, розглядаючи нашу державу як випробуваль-
ний майданчик для технологій, які потім використовуються проти Європи та США», – сказав 
Олександр Турчинов. Секретар РНБО України наголосив, що попри війну Україна активно ре-
формує сектор безпеки і оборони, який розбудовується за моделлю країн-членів НАТО. Спів-
розмовники також обговорили питання інтенсифікації співробітництва з країнами-членами 
НАТО в питаннях військово-технічної співпраці. Своєю чергою, Раса Юкнявічєнє наголосила, 
що Україна завжди на порядку денному в ПА НАТО.
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Верховна Рада ухвалила прогресивний та реформаторський 
законопроект –  Кодекс з процедур банкрутства, який покра-
щить позицію України у рейтингу Світового банку Doing business 
на 10 позицій. Співавтор кодексу, Голова Комітету з питань еко-
номічної політики, народний депутат фракції «Народний фронт» 
Андрій Іванчук наголосив, що законопроект був визнаний всіма 
міжнародними організаціями та партнерами, всім фаховим се-
редовищем. «Це дуже прогресивний законопроект. Це безпрецедентне просування України у 
тому ж рейтингу Світового банку Doing business за компонентом з легкості ведення бізнесу. 
Зараз Україна на 150-му місці, після прийняття підніметься на 50-60 місце», – підкреслив Го-
лова комітету. Загалом до другого читання надійшло понад 1300 поправок, Комітету вдалося 
збалансувати всі точки зору, позиції. Також було досягнуто консенсусу з усіма політичними 
силами, фракціями парламенту. Андрій Іванчук зазначив, що кодекс вводить інститут бан-
крутства фізичних осіб. «Будуть скорочені терміни та спроститься процедура з відновлення 
платоспроможності. Ми також вводимо багато новацій, яких раніше взагалі не було в україн-
ському законодавстві. Ми вводимо інститут банкрутства фізичних осіб. Добросовісний борж-
ник-фізособа, яка в результаті певних економічних криз, потрясінь може сам добровільно 
прийняти рішення про початок процедури банкрутства і очиститися від боргів, а не довічно 
бути у «борговій ямі», – пояснив суть документу представник «Народного фронту».
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Вимоги «Народного фронту» були враховані в про-
екті Держбюджету на 2019 рік, який був прийнятий 
Верховною Радою у першому читанні. «Ті традиції, які 
були започатковані Урядом Арсенія Яценюка стосовно 
фінансування безпеки і оборони України на рівні не менше 5% ВВП –  продовжуються. Понад 
200 млрд грн на заходи з безпеки і оборони. Передбачається суттєве збільшення зарплатні 
нашим військовослужбовцям, працівникам ДСНС, прикордонникам, працівникам Міграційної 
служби, правоохоронцям», – зазначив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. 
Бюджетом передбачається підтримка і продовження реформ освіти, охорони здоров’я, ре-
форми децентралізації. Суттєво збільшується інфраструктурна субвенція об’єднаним тери-
торіальним громадам – це дуже важливо, адже уряд повинен підтримувати ОТГ і громади, які 
наважилися піти на об’єднання. 

У проекті Держбюджету 
збережені традиції  
Уряду Арсенія Яценюка  
щодо фінансування безпеки  
і оборони
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Міністр екології та природних ресурсів, представник партії «Народ-
ний фронт» Остап Семерак переконаний, що ухвалення закону про 
Стратегію державної екологічної політики України на період до 2030 
року змінить екологічний курс країни на європейський.  «Екологічні 
стандарти мають бути інтегровані у всі сфери економіки та повсяк-
денне життя українців. Така система успішно діє у європейських 
країнах і має бути апробована і в наших реаліях. Лише інтеграція 
екологічної політики до соціально-економічного розвитку дасть мож-
ливість стабілізувати стан довкілля в Україні і перейти до моделі ста-

лого розвитку», – переконаний Остап Семерак. Фактично дві третини населення країни проживає 
на територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає екологічним нормам, а стан земельних 
ресурсів та поверхневих водних об’єкті, якість води в них за ступенем забруднення віднесені до 
забруднених і дуже забруднених, наголосив міністр. За його словами, більшість екологічних стан-
дартів та норм не переглядалися з часів Радянського Союзу. Остап Семерак підкреслив, що роз-
роблений Мінприроди документ відповідає європейським екологічним стандартам життя, а також 
середньостроковим пріоритетам дій Уряду. Над цим документом працювали спеціалісти зі всіх га-
лузей – як міжнародних, так і українських організацій. Крім того, він пройшов широке громадське 
обговорення. Верховна Рада підтримала ухвалення відповідного законопроекту у першому читанні 
234-ма голосами.
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політики до 2030 року
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Міністр інфраструктури України, представ-
ник партії «Народний фронт» Володимир 
Омелян взяв участь у зустрічі першого літака 
авіакомпанії Brussels Airlines сполученням Ки-
їв-Брюссель. «Відкриття нових прямих рейсів 
з Києва до європейських столиць стало вже 
доброю традицією. Сьогодні я радий вітати 
авіакомпанію Brussels Airlines, яка здійсню-
ватиме прямі перельоти сполученням Ки-

їв-Брюссель. Рейси будуть виконуватись по понеділках, середах, п’ятницях та неділях. Якщо авіа-
компанія планує таку високу регулярність рейсів, це означає, що попит на ринку є, що пасажири 
хочуть і повинні більше і частіше подорожувати з Києва до Брюсселя і в зворотному напрямку», 
– сказав Володимир Омелян. За його словами, це свідчить, що політика Міністерства інфраструк-
тури щодо лібералізації ринку авіаційних перевезень спрацювала на 100%. Brussels Airlines – вже 
десята нова авіакомпанія, яка розпочала свою роботу в аеропорту «Бориспіль» цього року. «Як 
українець я щасливий з того, що українське небо повністю повернуто у бік ЄС. Український гро-
мадянин все частіше обирає Європу для подорожей чи ділових поїздок. Як міністр я гордий, що 
ми створили конкуренцію в українському небі, даємо людям більший вибір як щодо якості переве-
зень, так і щодо їх вартості. Я вітаю пасажирів, вітаю Brussels Airlines, а також вітаю себе із нашим 
спільним успіхом. Бажаю Brussels Airlines успішної роботи в Україні, а пасажирам – комфортних і 
щасливих подорожей», – додав Володимир Омелян.

Авіакомпанія Brussels Airlines 
розпочала польоти до України

Верховна Рада ухвалила законопроект про передачу Андріїв-
ської церкви Вселенському Патріарху. Народний депутат фракції 
«Народний фронт», член комітету з питань культури та духовності  
Віктор Єленський нагадав, що Верховна Рада вже двічі звертала-
ся до Вселенського Патріарха з проханням повернутися в Україну 
і повернути в Україну справедливість. «Ми двічі просили Констан-
тинопольського Патріарха дати православним українцям те, що їм належить по справедли-
вості та по історичному закону – автокефалію для її православної церкви», – наголосив Ві-
ктор Єленський. «Вселенський Патріарх повернувся в Україну. Він повернувся туди, куди його 
попередники принесли світло Євангелія, де йому належали, як казав пан Парубій, понад 20 
ставропігій, де в його підпорядкуванні були численні храми, монастирі, братства, місії тощо», – 
додав представник «Народного фронту». «Сьогодні ми розв’язали питання про надання йому в 
користування Андріївської церкви. Це – видима ознака присутності Вселенського Патріарха в 
Україні, це буде видима ознака присутності повноти православ’я», – підсумував депутат.

Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ:  
Передача Андріївської церкви 
Вселенському Патріарху – ознака 
повноти православ’я в Україні
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Львівська і Харківська обласні партійні організації «Народного фронту» 
запрошують учнів старших класів взяти участь у творчому конкурсі, при-
свяченому 100-річчю від Дня Соборності України, який відзначатиметься 

22 січня 2019 року. «Хочеш бачити Україну об’єднаною і сильною? Стань для всіх українців 
прикладом!», – звертаються організатори до учнів 9-11 класів та пропонують написати листа 
своєму ровеснику з іншої області, аби той захотів познайомитися та зустрітися у столиці. 
Школярі можуть описувати у своїх листах цікаві побутові історії, екскурси у минуле, архі-
тектурні та атмосферні замальовки, факти з власного життя, досвіду своїх сусідів, роди-
ни, рідного міста і краю. Роботи приймаються Львівською (konkurssobornist@gmail.com) та 
Харківською (sobornist_ua_nf@ukr.net) обласними організаціями партії до 15 грудня 2018 року 
(включно). Переможців, яких визначить журі у складі професорів, журналістів, істориків, ор-
ганізатори оголосять 25 грудня 2018 року. На авторів найкращих робіт очікує подорож до 
Києва, екскурсія Верховною Радою України, зустрічі з відомими політиками та громадськими 
діячами; подарунки, безліч цікавих селфі і, власне, обмін листами та символічна зустріч із 
ровесниками з іншої області напередодні Дня Соборності. «Не обмежуй себе, не проґав свій 
шанс – саме ти твориш сучасну історію України!», – звертаються організатори конкурсу.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ЗАПРОШУЄ ШКОЛЯРІВ 
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ТВОРЧОМУ КОНКУРСІ  
З НАГОДИ 100-РІЧЧЯ СОБОРНОСТІ


