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Верховна Рада 272 голосами ратифікувала Угоду про 
вільну торгівлю між Україною та Канадою. Переговори 
щодо запровадження вільної торгівлі між країнами роз-
почав Уряд під головуванням Арсенія Яценюка, і лідер 
«Народного фронту» привітав відповідне рішення укра-
їнського парламенту. «Санкції проти Кремля і вимуше-
не згортання співпраці з Росією відкрили для України 
нові можливості. Ми продовжуємо розширювати від-

носини з високотехнологічними західними ринками», – зазначив він. Відтепер на територію Ка-
нади без мит будуть ввозитися майже 100% українських товарів. «Все це – результат наших 
тривалих переговорів і підготовчих заходів. Вітаю Україну, вітаю дружню Канаду!» – зазначив 
лідер «Народного фронту». У липні 2015 року під час візиту Прем’єр-міністр Арсенія Яценюка до 
Оттави було підписано документ про завершення переговорного процесу щодо створення зони 
вільної торгівлі між Україною та Канадою: «Це нова сторінка у відносинах наших країн. Угода має 
поглибити українсько-канадську співпрацю, збільшити двосторонні інвестиції. Це ще один крок 
до того, щоб зробити наші країни процвітаючими», – наголосив того дня Арсеній Яценюк.

Ратифіковано угоду  
про вільну торгівлю з Канадою

Фракція «Народного фронту» у Верховній Раді 
висловила підтримку поліцейським, на яких 
скоїв напад народний депутат Володимир Па-
расюк разом з невідомими особами на одному 
з блокпостів біля Слов’янська. «Народний фронт» наголошує, що правоохоронці діяли у суворій 
відповідності з законом, на відміну від депутатів, що, прикриваючись мандатом, напали на праців-
ників поліції. Депутат від «Народного фронту» Юрій Береза закликав Генерального прокурора дати 
юридичну оцінку діям Парасюка. Крім того, він звернувся до всіх добровольців із закликом не вою-
вати один з одним. «Подумайте, якщо зараз завдяки вашим діям ці хлопці підуть з поліції, тут буде 
поліція Путіна, і інших варіантів немає», – сказав Юрій Береза. Перший заступник голови фракції 
«Народний фронт» Андрій Тетерук, який командував добровольчим батальйоном «Миротворець», 
заявив про необхідність надати парламенту відповідні документи для позбавлення депутатської не-
доторканості осіб, які брали участь у нападі на співробітників поліції на блокпосту біля Слов’янська. 
«Ми очікуємо негайної оцінки і правових наслідків дій народних депутатів від «Самопомочі» та по-
зафракційних, які руйнують країну своїми безвідповідальними діями», – наголосив Андрій Тетерук.

«Народний фронт» підтримав 
поліцейських, які забезпечують 
порядок в зоні АТО



Верховна Рада ухвалила у першому читанні зако-
нопроект, яким встановлюється 75% квота укра-
їнської мови на телебаченні. Серед авторів доку-
менту – депутати з «Народного фронту» Вікторія 
Сюмар, Микола Княжицький, Микола Кадикало та 
Ігор Васюник. Як зазначила під час представлення законопроекту Вікторія Сюмар, на жаль, 
станом на сьогодні деякі вітчизняні телеканали на 90-95 % мовлять російською мовою, і цю 
ситуацію треба виправляти. «Ми з вами коли вводили квоту на українську пісню на радіо, всі 
казали, що це не буде працювати. Сьогодні це не просто працює в інтересах споживача, це 
розвиває українську культуру. Співаки, виконавці, студії звукозапису — всі говорять в один 
голос: ніколи не було такого попиту, ніколи не було таких черг, ніколи не було таких можливо-
стей для розвитку української культури, як сьогодні. Цей закон створить ще більше відповід-
них умов», – наголосила Вікторія Сюмар. Законопроект про квоти на телебаченні є перехід-
ним і буде діяти до тих пір, поки парламент не ухвалить закон про державну мову в Україні.

Парламент підтримав ініціативу 
«Народного фронту» щодо 
75% квоти української мови  
на телебаченні
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Враховуючи захоплення українських підприємств 
та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, 
Рада національної безпеки і оборони України при-
йняла рішення припинити переміщення вантажів 
через лінію зіткнення. «Констатуючи різку ескала-
цію російської агресії проти України, насильниць-
ке захоплення українських підприємств, розташо-
ваних на території окремих районів Донецької та 

Луганської областей, усвідомлюючи загострення загроз економічній і енергетичній безпеці 
України, спровоковане свідомими діями терористів, та враховуючи те, що РФ почала на дер-
жавному рівні визнавати «документи» самопроголошених республік, з метою захисту прав 
і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України РНБО вирішила: 
тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Мінських домовленостей, а також до повернення під 
українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лі-
нію зіткнення», – повідомив Секретар РНБО, один із лідерів «Народного фронту» Олександр 
Турчинов. Кабінету Міністрів доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із 
забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургій-
ного комплексу України, проаналізувати негативний вплив на економіку та бюджет країни та 
вжити заходів щодо їх мінімізації. Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції, Націо-
нальній гвардії за участю СБУ доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через 
лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами та створити умови для залучення 
громадського контролю щодо виконання цього рішення.

РНБО припинила переміщення 
вантажів через лінію зіткнення



Міністр освіти і науки, представник партії «Народний 
фронт» Лілія Гриневич повідомила, що 1 січня 2017 
року середня заробітна плата вчителя загальноосвіт-
ньої школи зросла до 4 800 – 6 800 гривень, а з 1 ве-
ресня відбудеться просування по тарифній сітці на два 
розряди для всіх педагогічних працівників. «Якщо це 
молодий вчитель, який ще не має стажу і не має високої кваліфікаційної категорії, в 2016 році 
середня заробітна плата таких учителів становила орієнтовно понад 3600 гривень. Зараз це 
понад 4 800 гривень. Якщо ми візьмемо вчителя вищої кваліфікаційної категорії, то середня 
заробітна плата з надбавками для вчителя вищої кваліфікаційної категорії у 2016 році стано-
вила трохи менше 5 000 гривень, зараз вона становить понад 6 800 гривень», – наголосила 
міністр. Йдеться про один посадовий оклад з навантаженням 18 годин, а якщо навантаження 
більше, то і розмір зарплати відповідно більший. «Чи нас задовольняє такий рівень зарплат 
вчителів? Ні. Місцеві органи влади мають право вже до 1 вересня забезпечити просування по 
тарифній сітці на два тарифні розряди, і це передбачено постановою Уряду, і для працівників 
дошкільних навчальних закладів, і інших педагогічних працівників сфери позашкільної, про-
фесійно-технічної освіти», – зазначила міністр. Вона додала, що частина органів місцевого 
самоврядування вже це зробили, а в частини готові рішення, але не ухвалені через те, що на 
сесію не збиралися обласні ради.

З вересня зростуть зарплати  
всіх педпрацівників, і частина 
місцевих рад забезпечила  
це рішення
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Міністр внутрішніх справ, представник пар-
тії «Народний фронт» Арсен Аваков презенту-
вав запуск роботи мобільних сервісних центрів 
МВС. «Це виклик державному сервісу та вимо-
га часу. Наша мета – зробити державний сер-
віс відкритим, якісним, зручним і обов’язково 
доступним кожному громадянину у будь-якому 
куточку країни», – наголосив він. Арсен Аваков 

повідомив, що перші 20 мобільних сервісних центрів МВС роз’їдуться країною з метою на-
дання послуг у тих населених пунктах, де немає стаціонарних центрів. Пересувні центри ви-
їжджатимуть за графіком у віддалені населені пункти і надаватимуть громадянам найбільш 
поширені адміністративні послуги сервісних центрів МВС: реєстрація та перереєстрація 
транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, 
а також прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей. Працюватимуть 
центри на запит від місцевих органів виконавчої влади. Подати заявку для роботи можна до 
Регіонального сервісного центру МВС в області, а громадяни з легкістю знайдуть інформа-
цію про потрібні документи та графік роботи МСЦ МВС на сайті.

Розпочали роботу  
мобільні сервісні центри МВС



Міністр інфраструктури, представник 
партії «Народний фронт» Володимир 
Омелян повідомив, що одна з найбіль-
ших європейських авіакомпаній-лоукос-
тів Ryanair починає свою діяльність в 
Україні. «Переговори з Ryanair тривали з 2011 року. І мені дуже приємно і важливо, що нашій 
команді вдалося провести їх успішно», – зазначив міністр. Володимир Омелян повідомив, 
що рейси з України до Європи Ryanair буде здійснювати з двох державних аеропортів – Бо-
рисполя та Львова. Відкриваються чотири нових маршрути з Києва: в Ейндховен, Лондон, 
Манчестер і Стокгольм, куди літаки авіакомпанії почнуть літати з жовтня. Очікується, що па-
сажирський рух на рейсах компанії в аеропорті Києва складе 250 000 пасажирів. Компанія 
також розпочне рейси зі Львова, звідки планується ще більше нових маршрутів за знижени-
ми цінами для українських громадян і гостей країни. Білети на рейси у жовтні та листопаді 
будуть доступні за ціною всього від 19,99 євро.

Один з найбільших 
європейських лоукостів 
починає роботу в Україні
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Міністерство екології та природних ресурсів на чолі з 
представником партії «Народний фронт» Остапом Се-
мераком ініціює подачу касаційної скарги на рішення 
судів, якими визнано законність відчуження комплексу 
«Межигір’я» приватною фірмою у НАК «Надра Украї-
ни». За словами міністра, це – складний, але юридично 

грамотний шлях повернення комплексу «Межигір’я» державні. «Резиденція в Межигір’ї стала 
символом корупції. Попри пропозиції людей зробити на місці колишнього раю Януковича На-
ціональний музей корупції, дитячий будинок, зоопарк, курорт, досі не вирішена доля більшості 
споруд на території резиденції. Було кілька політичних рішень націоналізувати цей комплекс. 
Проте юридично споруди Межигір’я до цього часу належать компаніям, афелійованим з роди-
ною Януковичів», – зазначив Остап Семерак. Він наголосив, що розпочато процедуру повер-
нення об’єктів Мінприроди на території Межигір’я, які були відчужені сумнівним шляхом через 
хитросплетіння юридичних договорів. «Закликаємо громадськість слідкувати за перебігом по-
дій цієї справи та підтримати Мінприроди в суді. Разом ми пройдемо цей непростий шлях і по-
вернемо правову справедливості», – закликав він.

Мінприроди розпочало процес 
повернення Межигір’я  
в державну власність


