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«Вітаю тверде і сміливе рішення Президента Трампа схвалити нове 
законодавство Конгресу США про всебічні санкції проти Росії. Це – рі-
шучий крок вперед, щоб притягти Росію до відповідальності та стри-
мувати агресію Кремля проти України, сусідніх держав та вільного сві-
ту», – наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк. Він 
підкреслив, що жодна політика умиротворення не зупинить втручання 
президента Путіна в життя демократичних держав. Лідер «Народно-
го фронту» також закликав Європейський Союз та інших партнерів 
об’єднатися проти загрози, яку становить Путін, його авторитаризм 
та військова агресія. «Забуття не буде. Не можна дати жодного шансу, щоб просто перегорнути 
сторінку. Треба відновити повагу до міжнародного права. Агресор повинен бути покараний. Маємо 
бути сильними, щоб захистити нашу свободу, цінності та майбутнє», – наголосив Арсеній Яценюк.

Фракція «Народний фронт» підтримує звернення Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова до 
Кабінету Міністрів із пропозицією збільшити грошове забезпечен-
ня українських військових. Четвертий рік триває військова агресія 
проти нашої країни. Саме солдати та офіцери Збройних Сил України 
та інших військових формувань завдяки своїй мужності та героїзму, 
ціною великих жертв змогли зупинити ворога та звільнити частину 
наших територій. В умовах щоденних бойових дій, постійних обстрі-
лів та провокацій наші солдати та офіцери несуть службу, яка вима-
гає неймовірного нервового та фізичного навантаження, щохвилини 
ризикуючи своїм життям. Ми повинні зробити все, щоб грошове за-

безпечення наших військовослужбовців відповідало їх важливому місцю в суспільстві. Доходи 
наших військових повинні на гідному рівні забезпечити потреби їх родин. У 2015 році Урядом 
Арсенія Яценюка було ухвалене важливе рішення щодо підвищення фінансування ЗСУ, зокрема, 
визначено мінімальне грошове забезпечення для солдат-контрактників у 7000 гривень на місяць. 
Це фактично дало змогу створити контрактну професійну армію. Але проблема в тому, що зараз 
вже друге півріччя 2017 року, а ситуація з фінансовим забезпеченням військових практично не 
змінилась. Сьогодні гідне грошове забезпечення солдат і офіцерів – питання професійності та 
боєздатності наших ЗСУ та інших військових формувань. Це питання надійності нашої оборони, 
врешті-решт, це питання національної безпеки! Відповідні пропозиції щодо формування оборон-
ного бюджету нашої країни Секретар РНБО надіслав до Кабінету Міністрів.

Арсеній Яценюк привітав схвалення 
Президентом США нових санкцій проти Росії

Гідне грошове забезпечення військовослужбовців 
стає питанням національної безпеки країни
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Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт»  
Арсен Аваков вважає, що одним з перших завдань Верховної Ради 
на наступній сесії має стати внесення змін до законодавства щодо 
порядку набуття і позбавлення громадянства України. «Восени, з 
початком роботи парламенту, потрібно негайно вносити коректи-
ви в українське законодавство, більш чітко, жорстко й недвознач-
но прописавши процедури надання та позбавлення громадянства, 
непохитні права громадян України, незалежно від будь-чиєї волі в самій Україні та за її межами», 
– зазначив він. Арсен Аваков нагадав, що нещодавно у Російській Федерації заявили про спро-
щення  процедури набуття російського громадянства для українців, народжених в СРСР. «Якщо 
після трьох років війни, смертей і брехні принесених Росією українцям – все ще залишається 
той простак, який нехай навіть говорить не так, як я, слобожанським українським суржиком, 
а чистою лінгвістичною російською – і він хоче возз’єднається з «матінкою Росією» – нехай!.. 
Терміново нехай бере собі російський паспорт! Тільки наше українське громадянство з такого 
роду вчинком сумісним бути не повинно. Ніяк», – вважає очільник МВС. Більше того, на думку 
Арсена Авакова, ситуація з Міхеілом Саакашвілі, що набула останніми днями широкого розго-
лосу, вказує на недосконалість існуючої процедури отримання і позбавлення громадянства. З 
огляду на бурю емоцій і заяви щодо неправомірності позбавлення українського громадянства, 
міністр запропонував екс-очільнику Одеської ОДА  звернутися до суду. Арсен Аваков наголо-
сив, що у цьому контексті, попри будь-які політичні й особисті симпатії, має бути активізований 
демократичний правовий інститут оскарження рішень.

Фракція «Народний фронт» звертається до Президента України із закликом 
не піддаватися на тиск і провокації політичних сил, які намагаються руками 
Глави країни ревізувати нещодавно ухвалений парламентом закон України 

«Про Конституційний Суд України». Ми переконані, що на Президента здійснюється тиск для 
того, щоб закон було змінено усупереч здоровому глузду і було впроваджено норми, які супе-
речать доведеній юридичній практиці та ухваленому раніше рішенню Конституційного Суду.

«Народний фронт» наголошує на наступному. Перше – зміна норми обрання омбудсмена через 
відкрите голосування під час сесійного засідання  – відповідає правовій позиції, оскільки 2012 
року КСУ, спираючись на статтю 84 Конституції України, визнав неконституційним  положення 
Регламенту, які передбачали таємне голосування бюлетенями. Тому намагання внести зміни 
до діючого закону автоматично породжують правовий конфлікт. Саме відкрите голосування 
за кандидатуру омбудсмена гарантує відповідальність кожного депутата, прибирає імовірні ко-
рупційні інтереси, які можуть виникати при таємному голосуванні, і надає виборцям можливість 
аналізувати діяльність як свого депутата, так і парламенту в цілому. Таємне голосування відсто-
юють насамперед ті, хто хоче за спиною у суспільства через змову проштовхнути власного кан-
дидата. «Народний фронт» нагадує, що парламент саме відкритим голосуванням обирає Голову  
Верховної Ради, Прем’єр-міністра України, Голову СБУ, Генерального прокурора тощо, але об-
рання омбудсмена за схибленою логікою виведено за дужки абсолютно нормальної практики.

Арсен АВАКОВ: Законодавство про громадянство 
має бути вдосконалене

«Народний фронт» закликає Президента 
не піддаватися на тиск і не ревізувати закон 
про Конституційний Суд
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Збірна України цього року здобула рекордну кіль-
кість нагород на Дефлімпійських іграх, що пройшли у 
Туреччині. Українська команда у складі 217 спортсме-
нів виборола 99 медалей – 21 золота, 42 срібних та 36 
бронзових. Такий здобуток дав змогу нашій державі 
посісти другу сходинку у загальнокомандному заліку, 
повідомив міністр молоді та спорту, предстаник партії 
«Народний фронт» Ігор Жданов. Мінмолодьспорту у 
повному обсязі вже здійснило виплату грошових вина-
город 146 українським спортсменам з 14 видів спорту, 
що здобули медалі. «Вони отримали свої заслужені призові на відповідні карткові рахунки», 
– зазначив міністр. Нагадаємо, минулого року, за ініціативи Мінмолодьспорту, Уряд підвищив 
розміри винагород спортсменам-інвалідам України – чемпіонам, призерам Паралімпійських і 
Дефлімпійсьих ігор та їх тренерам у 2017 році. Тож за І місце передбачено – до 48 тис. дола-
рів США; ІІ місце – до 31 тис. доларів США та ІІІ – до 22 тис. доларів США.

146 українських спортсменів-призерів 
Дефлімпійських ігор-2017 
отримали грошові винагороди

Київський апеляційний господарський суд визнав недійс-
ними договір міни та договори купівлі-продажу, за якими 
було відчужено майно комплексу відпочинку «Пуща-Води-
ця» урочища «Межигір’я». «Кілька місяців тому Мінприро-
ди розпочало непростий процес повернення державі через 
судові інстанції об’єктів нерухомості на території урочища 
«Межигір’я». Завдяки ефективній роботі юристів нашого 

Міністерства та НАК «Надра України» за результатами кількох судових засідань Київський 
апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь держави», – зазначив Міністр 
екології та природних ресурсів, представник партії «Народний фронт» Остап Семерак. Він 
нагадав, що у справі щодо незаконного відчуження майна на території урочища «Межигір’я», 
це вже друге рішення суду на користь держави – у квітні 2017 року Вищий господарський суд 
скасував рішення судів першої та апеляційної інстанції, якими було встановлено правомір-
ність укладення угод, щодо відчуження державного майна. «Насправді для нас це перемога. 
Не зважаючи, що законність такої оборудки компаніями Януковича тривалий час ніхто не 
оскаржував, ми змогли знайти юридично правильний шлях, щоб розпочати процес повер-
нення вкраденого майна у державну власність», – резюмував Остап Семерак.

Суд підтвердив незаконність 
відчуження державного «Межигір’я»


