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Вісник 24-30 жовтня

СШа мають взяти участь у переговорному процесі  
по донбасу, а санкції проти рф повинні бути продовжені

Таку позицію озвучив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на зустрічі із  
Віце-президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, що відбулася на запрошення Білого 
дому. «Американська сторона підтримує позицію, що перший і основний етап – це етап 
безпеки», – розповів Арсеній Яценюк про розмову з Джо Байденом. «Ми не можемо переходити 
до будь-яких політичних питань, не маючи безпекового вирішення», – наголосив він. Лідер 
«Народного фронту» підкреслив, що російські війська повинні залишити територію України. 
«До того моменту, доки Росія не виконає ключові безпекові умови на сході України, санкції 
повинні бути продовжені. Моя позиція залишається незмінною – санкції повинні залишатися 
до того моменту, доки Росія не покине українську територію – доки російські війська не 
заберуться з Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим», – додав він. Арсеній 
Яценюк зазначив: перше, що має виконати Росія – це зупинка вогню, чого досі немає. «Друге 
– це відведення військ і тяжкого озброєння. Третє – це повернення контролю над українським 
кордоном. Це три ключові позиції, які є частиною «Мінська». І треба добиватися, щоб Росія їх 
виконувала», – наголосив Арсеній Яценюк. Він підкреслив, що в питанні продовження санкцій 
проти РФ Сполучені Штати відіграють ключову роль, крім того, Вашингтон має долучитися 
до переговорного процесу по врегулюванню ситуації на Сході України.



«Українське питання було, є і буде одним з ключових 
зовнішньополітичних пріоритетів для Сполучених 
Штатів. Для того, щоб ми залишалися на їх рада-
рах, ми повинні демонструвати, що продовжуємо ре-
форми, як ми робили останніх 2,5 роки», – наголосив 
Арсеній Яценюк за підсумками зустрічі з Джозефом 
Байденом. Лідер «Народного фронту» нагадав про 
значну підтримку, яку протягом останніх років нада-
вала адміністрація США Україні. Це, зокрема, вве-
дення санкцій проти Росії, пакет фінансової допомоги 
для тренування українських військовослужбовців та 
передача військового обладнання – починаючи з бро-
ньованих автомобілів Humvee і закінчуючи контрбатарейним обладнанням, –  $3 млрд. фінан-
сової допомоги, допомога щодо програми реструктуризації і списання 20% боргу української 
держави перед кредиторами та підтримка МВФ і Світового банку. Арсеній Яценюк наголо-
сив, що питання підтримки України для цієї адміністрації США, для американського народу є 
надважливим: «Вони це продемонстрували конкретними діями. І сьогоднішня адміністрація 
думає про те, як допомагати Україні в майбутньому». «Зараз дуже важливо, щоб всі ті досяг-
нення, які ми отримали з чинною американською адміністрацією, перейшли в наступну. І від 
нас залежить, яка політика буде провадитися наступною адміністрацією США. Переконаний, 
що ця політика буде так само спрямована на подальшу підтримку української держави», – 
підкреслив Арсеній Яценюк.

Секретар РНБО України, один із лідерів партії «Народний 
фронт» Олександр Турчинов обговорив з Головою комі-
тету з питань оборонної промисловості Турецької Рес-
публіки Ісмаілом Деміром питання співробітництва про-
відних підприємств оборонно-промислового комплексу 
України та Туреччини і реалізації низки спільних проек-
тів у сфері військово-технічної співпраці. «Ми працюємо 
в напрямку реалізації конкретних проектів та широкого 
спектру задач, зокрема, у частині виробництва броне-

техніки, ракетобудування, літакобудування та інших», – зазначив Секретар РНБО. Україна 
вважає перспективним напрямком співпраці створення спільних підприємств з Туреччиною, 
які б займались виробництвом боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, ракетобудівни-
цтвом, танкобудівництвом, засобами зв’язку. У цьому контексті сторони обговорили питання 
залучення турецьких інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України.

Співпраця оборонпромів України та 
туреччини має серйозну перспективу
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арсеній Яценюк після зустрічі  
з джо Байденом: Українське 
питання було, є і буде одним із 
зовнішньополітичних пріоритетів СШа



Представники партії «Народний 
фронт» – міністр молоді і спорту 
Ігор Жданов та міністр юстиції Пав-
ло Петренко – посіли перше і друге 
місце в рейтингу відповідальності 
членів Кабінету Міністрів, скла-
деному виданням «Слово і діло». 
Зокрема, за підрахунками авторів 
рейтингу, рівень відповідальності 
Ігоря Жданова склав 77%. Він дав 
26 обіцянок, 20 з яких виконав, у 
процесі виконання – 4, не виконані 
– 2. Своєю чергою Павло Петрен-
ко дав 104 обіцянки, з яких вико-
нав – 65, 24 – у процесі виконання, 
15 – не виконано. Таким чином, рі-
вень відповідальності міністра юс-
тиції склав 62%. Ще четверо представників «Народного фронту» увійшли до першої десятки 
найвідповідальніших міністрів. Так, 6те місце посів міністр екології та природних ресурсів 
Остап Семерак, продемонструвавши рівень відповідальності 55%, 7ме – віце-прем’єр В’я-
чеслав Кириленко (54%), 8ме – міністр освіти і науки Лілія Гриневич (53%), 9те – міністр вну-
трішніх справ Арсен Аваков (52%).

Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народ-
ний фронт» Арсен Аваков обговорив з віце-міністром 
закордонних справ Японії Нобуо Кіші процес реформу-
вання правоохоронної системи України. Зустріч відбу-
лася у рамках офіційного візиту глави МВС України до 
Японії. Віце-міністр закордонних справ Японії висловив 
високу оцінку реформи поліції в Україні, озвучив наміри 
й надалі підтримувати її впровадження. Також сторо-
ни обговорили складні ситуації на сході України та на 
Курильських островах. Глава МВС України висловив 
готовність підтримувати Японію. Арсен Аваков підкрес-
лив, що Україна і Японія мають об’єднати зусилля у бо-

ротьбі за цілісність кордонів наших держав. На зустрічі з головою Національної комісії з гро-
мадської безпеки Японії Юном Мацумото Арсен Аваков відзначив, що корисним для України 
стане досвід Японії у роботі дільничних відділів поліції «KOBAN». Такі відділення розташовані 
у доступних для громадян місцях і надають різноманітну допомогу: від прийому заяв про 
крадіжку до отримання консультації про місцезнаходження необхідного об’єкта тощо. Сво-
єю чергою Юн Мацумото заявив, що заради безпеки правоохоронні органи України та Японії 
мають об’єднати зусилля на шляху до миру.

Представники «Народного фронту» 
очолили рейтинг найвідповідальніших міністрів

Японія планує продовжувати підтримку реформи української поліції
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Україна посіла 80 місце в рейтингу Світового банку щодо лег-
кості ведення бізнесу Doing Business 2017. За словами Міні-
стра юстиції, представника партії «Народний фронт» Павла 
Петренка, з одного боку, зростання позиції нашої країни не на-
стільки значне, як очікувалось. «Але вкрай важливим є те, що 
майже всі запроваджені Мін’юстом ініціативи були враховані 
у свіжому рейтингу. Більше того, саме наші новації вже третій 
рік поспіль забезпечують стабільне зростання позиції України 
в списку країн з найбільш сприятливими умовами для інвести-
цій», – додав він. Для прикладу міністр юстиції навів прийняття 
закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб та громадських формувань», що дало можливість Україні піднятися за показником «Реє-
страція бізнесу» з 30 на 20 місце. Ще одна важлива новація у компоненті «Забезпечення вико-
нання контрактів» сприяла зростанню з 98 на 81 місце. «Міністерство юстиції та Уряд продов-
жують роботу з удосконалення законодавства для подальшого просування України в рейтингу 
легкості ведення бізнесу. Створення максимально сприятливого бізнес-клімату – це гарантія 
інвестиційної привабливості нашої країни, це збільшення притоку коштів у економіку України, 
це нові робочі місця і податки для нашого бюджету», – наголосив Павло Петренко.

Інвестиційні компанії CCEC та GCL зацікавилися можливістю бу-
дівництва парків сонячної енергії у зоні відчуження. Міністр еколо-
гії та природних ресурсів, представник партії «Народний фронт» 
Остап Семерак обговорів з керівництвом китайських компаній 
перспективи впровадження проекту Chornobyl Solar на території 
Чорнобильської зони. «Активні гравці міжнародного ринку від-
новлювальної енергетики розуміють, що сприятливі природні та 

інфраструктурні умови в Чорнобильській зоні, а також наявність сонця та дешевої землі мо-
жуть мати у комплексі великий успіх. Створення сонячного парку у зоні відчуження дає розу-
міння, що і в таких регіонах можна втілювати в життя унікальні проекти», – розповів Остап Се-
мерак. Представники компаній зазначили, що будівництво сонячного парку в Чорнобильській 
зоні є довгостроковим проектом на перспективному ринку, в який китайська сторона готова 
інвестувати понад 1 млрд дол. «Це серйозна перспектива для України як у плані адаптації тери-
торій, які постраждали у результаті аварії на ЧАЕС, так і для української економіки, наповнення 
бюджету та здобуття енергетичної незалежності. У розвитку “зеленої” енергетики сходяться 
інтереси бізнесу, держави і суспільства. Тут і енергетична безпека, і стан екології, і розвиток 
місцевих економік», – зазначив Остап Семерак. Нагадаємо, в липні Верховна Рада ухвалила 
закон, що відкриває шлях для будівництва сонячних електростанцій у зоні відчуження.

Новації Мін’юсту третій рік поспіль забезпечують  
стабільне зростання позицій України в рейтингу Doing Business

Китайські компанії готові інвестувати  
$1 млрд у будівництво парку сонячної енергії  
у Чорнобильській зоні
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