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«Вітаю рішення Ради Європейського Союзу про остаточне затвердження Угоди про асо-

ціацію між Україною та ЄС, яким завершується ратифікація нашої Угоди», – зазначив 

лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк. Він підкреслив, що український народ 

пройшов важкий і болючий шлях, щоб втілити мрію про вільне життя у вільному колі 

європейських народів: «Цей шлях продовжується і цей шлях приведе нас до успіху». Як 

відомо, 21 березня 2014 року Арсеній Яценюк, перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра 

України, підписав у Брюсселі політичну частину Угоди про асоціацію. «Ми зробили дуже 

багато, щоб втілити наші зобов’язання. Горджуся цією працею. І вірю, що настане день, 

й Україна стане успішним і повноправним членом Європейського Союзу!», – резюмував 

лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк привітав затвердження Угоди 
про асоціацію: Настане день, і Україна стане 
успішним членом ЄС



Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один з 
лідерів партії «Народний фронт» Олександр Турчинов повідомив 
про рішення РНБО посилити контроль за перетином кордону та 
пересуванням громадян РФ територією України. В рамках відпо-
відного доручення Кабінет Міністрів, Міністерство закордонних 
справ України, Міністерство внутрішніх справ, прикордонники та 

Державна міграційна служба України мають розробити комплекс заходів для посилення контр-
олю за в’їздом, виїздом та перебуванням громадян інших держав та осіб без громадянства на 
території України. «Для захисту країни від проникнення на її територію терористів, диверсантів, 
шпигунів, злочинців та нелегальних мігрантів було доручено запровадити в’їзд до України за 
біометричними паспортами, а також обов’язкове зняття біометричних даних, насамперед, від-
битків пальців, для громадян РФ та інших країн і осіб без громадянства – крім держав, з якими 
Україна має відповідні угоди», – сказав Олександр Турчинов. Він пояснив, що запроваджується 
жорсткий режим прикордонного контролю, і, насамперед, це рішення стосуватиметься грома-
дян Росії. «Це питання пов’язане з посиленням безпеки після нещодавно здійснених терактів, 
для захисту країни від гібридної агресії Російської Федерації», – зазначив Секретар РНБО Укра-
їни. Крім того, МЗС доручено створити електронну систему попередньої реєстрації громадян 
РФ, які бажають перетнути державний кордон України. Вводяться також вимоги до реєстрації 
громадян РФ в місцях їх тимчасового перебування на території України. Для виконання цього 
рішення, зокрема, для технічного забезпечення зняття біометричних даних, на всіх пунктах пе-
ретину кордону буде створена відповідна технічна інфраструктура.

РНБО доручила посилити контроль 
за перетином кордону та пересуванням 
громадян РФ територією України
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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк  
зустрівся з Генеральним секретарем Північноатлан-
тичного альянсу Єнсом Столтенбергом, який 10 липня 
виступив в українському парламенті. Він став першим 
в історії Генсеком НАТО, який виступив у Верховній 
Раді України. По завершенні зустрічі Арсеній Яценюк 
нагадав, що дев’ять років тому як Голова Верховної 
Ради України він підписав звернення до країн-членів 
Альянсу щодо Плану дій до членства України в НАТО. «Тоді парламент був заблокований більш 
як на 30 днів. А зараз, через дев’ять років, члени парламенту і, до речі, навіть окремі пред-
ставники тодішньої Верховної Ради, стоячи аплодували Генеральному секретарю НАТО, який 
виступив в українському парламенті». «Це означає, що те, за що ми боремося, – правильно. Це 
означає, що якщо боротися, – обов’язково переможеш», – додав він. Арсеній Яценюк зазначив, 
що членство України в Альянсі – «це перспектива не сьогоднішнього і не завтрашнього дня»: 
«Але для України – це екзистенційне питання, питання виживання нашої країни. Тому прийде 
час, коли Україна стане членом НАТО». Лідер «Народного фронту» назвав нинішній візит Єнса 
Столтенберга історичним: «Прийшов час, коли Генеральний секретар НАТО виступає в україн-
ському парламенті. І прийшов час, коли тепер НАТО повинно надати Україні безпекові гарантії».

Лідер  «Народного фронту» зустрівся 
з Генеральним секретарем НАТО



Верховна Рада ухвалила внесення змін до Державно-
го бюджету на 2017 рік, остаточно поставивши крапку 
в епопеї з поверненням народу України коштів, вкра-
дених Януковичем та його оточенням. За пропозицією 
фракції «Народний фронт» 300 млн грн з конфіскованих коштів були додатково спрямовані на 
інженерно-технічне облаштування кордону з Росією. Крім того 4,5 млрд грн додатково спря-
мовано Збройним Силам України, 800 млн – прикордонникам, 1 млрд – Національній поліції та 
Нацгвардії, 4,5 млрд – на забезпечення потреб сільської медицини і 1 млрд – на дорожню інф-
раструктуру. «Звичайно, ці кошти не вирішать всіх проблем, але це перший і серйозний крок 
нашої реальної роботи, котру ми обіцяли направити на розбудову нашої держави. Дякуємо 
всім, хто підтримував нас у цій запеклій і, дякувати Богові, успішній боротьбі», – зазначив за-
ступник керівника фракції «Народний фронт», голова Комітету з питань національної безпеки 
і оборони Сергій Пашинський.

За наполяганням «Народного фронту» 
на облаштування кордону з Росією 
додатково виділено 300 млн грн
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Найбільш відповідальною фракцією Верховної Ради VIII-го скликання є «Народний фронт». 
Таку статистику, підбиваючи підсумки шостої сесії роботи парламенту, озвучили аналітики 
порталу «Слово і Діло». Зокрема, «Народний фронт» виконав 761 обіцянку з 1578, тобто реа-
лізованими наразі є 48% обіцянок. Видання зазначає, що інші фракції помітно поступаються 
«Народному фронту» за кількістю та якістю виконання зобов’язань. Що характерно: «Опо-
блок», який за показником відповідальності посідає останнє місце, за кількістю обіцянок – 
четвертий, – йдеться у дослідженні.

«Народний фронт» визнано найбільш відповідальною фракцією



За ініціативою Міністра молоді і спорту, представника пар-
тії «Народний фронт» Ігоря Жданова, з 1 вересня 2017 року 
буде підвищено зарплату тренерів-викладачів дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл (ДЮСШ). За словами Ігоря Жданова, це 
рішення Уряду стало логічним продовженням зусиль Мінмо-
лодьспорту, спрямованих на підвищення престижності праці 
українських тренерів. Він нагадав, що нещодавно рішенням Уряду було суттєво підвищено 
зарплату головним і старшим тренерам штатних національних збірних команд, а також ви-
датним особистим тренерам, які готують кандидатів на Олімпійські та Паралімпійські ігри. 
«Ми плідно відпрацювали це питання з представниками спортивної громадськості на робо-
чих групах під головуванням Віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка», – зазначив мі-
ністр. Реалізація цього рішення потребує коштів з місцевих бюджетів: 64 млн грн у цьому році 
та 193 млн грн на 2018 рік.

Підвищено зарплату тренерів-викладачів 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міністерство інфраструктури на чолі з представником партії 
«Народний фронт» Володимиром Омеляном і надалі буде від-
стоювати позицію щодо розширення ринку дешевих авівпере-
везень для українців. «100 тисяч громадян України перетнули 
кордон у західному напрямку за час дії безвізового режиму. 
Лише 30% з них скористалися авіаційним транспортом. Всі 

інші подорожували автобусами, залізницею, власними авто. Це дорого, це довго і це не завжди 
зручно. Саме тому ми вважаємо, що залучення лоукостів є прекрасним виходом як для укра-
їнців, які подорожують по світу, так і для іноземних туристів», – наголосив міністр. Володимир 
Омелян підкреслив, що керівництво аеропорту «Бориспіль» не мало права розголошувати дета-
лі переговорів із компанією Ryanair: «Було надзвичайно некоректно коментувати будь-які деталі 
угоди. Угода була конфіденційною. Її можна було опублікувати пізніше, після завершення під-
писання контракту у разі необхідності та за згоди авіакомпанії. На жаль, цей ключовий принцип 
будь-яких перемовин був грубо порушений. Мета цього  – зірвати переговорний процес». За 
словами Міністра інфраструктури, аеропорт «Львів» був налаштований на успішне завершення 
переговорів із авіакомпанією, що і сприяло досягненню згоди сторонами. Водночас за словами 
Володимира Омеляна, авіакомпанія Ryanair готова до поновлення переговорів. «Я сподіваюся, 
що за підтримки Президента України та Прем’єр-міністра України ці переговори будуть прове-
дені та завершені на вигідних для України умовах», – зазначив очільник Мінінфраструктури.

Мінінфраструктури й надалі відстоюватиме 
розширення ринку дешевих авіаперевезень 
для українців
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