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Арсеній Яценюк: Фракція «Народного фронту» –
це реальний здобуток
«Вважаю фракцію «Народного фронту» реальним
здобутком. Сьогодні фракція демонструє не просто
дисципліну, але й відповідальність», – наголосив
лідер партії Арсеній Яценюк в інтерв’ю виданню
«Цензор.НЕТ». Він нагадав, що в той час, коли він був
Прем’єр-міністром, фракція «Народного фронту»
взяла на себе удар, ухвалюючи в парламенті складні,
але необхідні рішення: «Вони фактично взяли на
себе частину відповідальності. Вони ж асоціювалися
повністю з непопулярними рішеннями Прем’єрміністра Яценюка. Ніхто не розбирався в тому, що це
коаліційний Уряд, що в цьому Уряді у Яценюка тільки
три міністри, а всі інші – від інших політичних сил.
І всі ці люди прийняли удар на себе. Тому після всіх ударів вони реально загартувалися».
Арсеній Яценюк наголосив, що переконаний в монолітності фракції: «Були прогнози, що
Яценюк тільки піде з (поста) Прем’єра, і фракція розсиплеться буквально через тиждень. Ми
довели, що це неправда. Реально політична партія «Народний фронт» і фракція «Народного
фронту» є прикладом. І ми не повторили попередніх політичних історій, як, наприклад, було в
«Батьківщині», коли Тимошенко пішла з прем’єр-міністра – там залишилося 30% від фракції».
Лідер «Народного фронту» підкреслив, що всі 82 депутати фракції тримаються разом: «Кожну
людину, яка є членом нашої фракції, я поважаю. Нас ніхто не зрадив. Ніхто».

Задекларовані готівкові кошти мають бути внесені в державні банки
«Було би дуже правильно, щоб усі, хто задекларував свої готівкові кошти, дуже швидко принесли їх у державні банки і збільшили ресурсну позицію державних банків», – наголосив Арсеній Яценюк в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ». «Це, з одного боку, зменшить проценті ставки в
економіці, а з іншого, – дасть можливість банкам оперувати більшими фінансовими ресурсами і
додасть фінансової стабільності. Ці люди стануть інвесторами», – пояснив він. Арсеній Яценюк
додав, що переведення максимального обсягу готівки у банківські вклади в тому числі зніме
питання про те, чи реальні задекларовані людиною кошти. Лідер «Народного фронту» також
наголосив на необхідності розширити перелік осіб, які підлягають обов’язковому декларуванню: «Поширити їх на керівників політичних партій, кандидатів в народні депутати і кандидатів
у президенти. Це обов’язково повинно бути». Ефект від цих декларацій у більшості населення,
підкреслив він, «шоковий». Відповідаючи на запитання щодо своєї декларації, Арсеній Яценюк
зазначив, що подасть її, згідно з законом, до 1 квітня наступного року, і нагадав, що декларує
свої доходи з 2001 року й ці документи розміщені на його веб-сайті.

Проти будівництва кордону
виступають російські ЗМІ,
Опоблок, Тимошенко
та «Інтер»

«Кордон повинен бути збудований. Кордон – це не Великий китайський мур. Кордон – це
перша лінія оборони згідно з проектом, який розроблений спеціальними інститутами», –
наголосив Арсеній Яценюк в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ». Відповідаючи на запитання
щодо критики проекту державного кордону, Арсеній Яценюк підкреслив: «Уявіть, що ви
хочете купити будинок. Віддали будівельникам 10% грошей. Приходите до них і кажете:
де мій будинок? А там фундамент стоїть тільки та перший поверх. Ви кажете: мене це не
влаштовує… Проект завершено тільки тоді, коли він повністю профінансований і зведений». Арсеній Яценюк наголосив, що Уряд під його головуванням почав будувати кордон із
Росією, що не робилося протягом 25 років незалежності: «Я чітко зазначив, що це перша
лінія оборони. Проект розробили спеціальні інститути, які запрошували в тому числі експертів з Ізраїлю, з країн-членів ЄС». «Це не проект проти танків. Його ніхто ніколи таким
не будував. Це такий самий проект, як зараз будують в Литві. Де стоять розумні модулі, є
рокадна дорога, сітка, засоби електронного контролю, застосовуються безпілотники. Це
облаштування державного кордону країни», – підкреслив лідер «Народного фронту». «Поїдьте подивіться в Харкові той відрізок кордону, де добудовано. Де стоять бойові модулі,
літають безпілотними… Прикордонна служба ніколи такого раніше не робила, але вони
почали. Тобто в країні нарешті з’явився кордон!», – додав він. Арсеній Яценюк уточнив,
хто критикує проект «Стіна» – російські ЗМІ, «Опозиційний блок», Юлія Тимошенко і канал
«Інтер». «Мене взагалі дивує постановка питання, коли люди виступають проти кордону!
Причому в нас найдовший кордон в Європі. І ці люди виступають проти кордону з ким?
З воєнним союзом ОДКБ, де Білорусь і Російська Федерація? Це з ними нам не треба
кордону?! Я не заодно з такими політиками, я проти них. Проти тих, хто виступає проти
будівництва державного кордону», – наголосив Арсеній Яценюк.
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Ініційований «Народним фронтом» закон
щодо частки українських пісень на радіо набув чинності
Перший день дії закону щодо частки музичних творів державною мовою у програмах
телерадіоорганізацій продемонстрував, що
в країні існує якісний україномовний контент, а радіостанції цілком спроможні виконувати норми цього закону. За словами
голови профільного парламентського комітету, заступника голови фракції «Народний
фронт» Вікторії Сюмар, громадський моніторинг цього закону засвідчив, що шість
топових українських радіостанцій виконали
його норми. «Я маю віддати належне українським радіостанціям. Ще навіть до вступу закону в дію вони почали готуватися до цього і почали вводити певні квоти», – зазначила вона. Автор закону нагадала, що з 8 листопада 2016
вводиться квота на 25% пісень українською мовою в радіоефірі, через рік – 30%, на третій
рік – 35%. «Як виявилося, знайти 20% української музики надзвичайно, я підкреслюю, високої якості – це цілком реальне завдання. Ми побачили масу нових виконавців», – зазначила
Вікторія Сюмар. «Українська мова в радіо- та телеефірі – це той захист, яким ми сьогодні
захищаємо Україну від російської експансії. Це той захист, який сьогодні є одним з найважливіших», – підкреслила вона.

Арсен Аваков закликав Верховну Раду
вивести гральний бізнес з тіні
Верховна Рада має врегулювати відносини у сфері грального бізнесу та забезпечити надходження
до Державного бюджету з прибутків від цього виду
діяльності. «Звертаюсь до Верховної Ради із закликом: невідкладно розглянути законопроекти та ухвалити будь-який проект, який встановлює правила,
обмеження на цьому ринку і повертає цей тіньовий
грошовий потік під контроль держави», – заявив міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков. За його оцінками, бюджет держави не отримує податки з сектору грального бізнесу у розмірі понад 300
мільйонів доларів США. Міністр закликав легальних операторів підготувати дозвільні та податкові документи, а тим, що працюють поза законом, порадив закритися – за два тижні МВС
планує провести чергові перевірки діяльності учасників ринку. «Діяльність компаній «МСЛ»,
«Патріот», що діють на ринку, стала незаконною в Україні у зв’язку з введеними санкціями
РНБО. Ці компанії мають бенефіціарів у країні-агресорі», – зазначив він. Арсен Аваков наголосив: компанії «Лото», «Мережа», «Мережі», «Олімпійське лото», «Дрім лото», «Золотий
тріумф», «Фаворит», «Фурор», «Спорт ліга» та інші – це компанії, що діють не у законодавчих
межах, тому точки цих операторів підлягають закриттю.
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Розробка Національної транспортної стратегії –
ключове завдання Мінінфраструкутри
Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт»
Володимир Омелян наголошує, що розробка Національної транспортної стратегії – ключове завдання його відомства, над яким міністерство працює спільно з міжнародними партнерами та групою
підтримки реформ. За словами міністра, комплексна реформа
інфраструктурної галузі – єдина можливість кардинально змінити
стан дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в
Україні. «Розробка Національної транспортної стратегії, створеня
Морської адміністрації – це ключові пріоритети. Нам необхідно зосередитись на питанні розвитку водних шляхів. Це великий об’єм роботи, який ми повинні зробити», – зазначив Володимир Омелян. Для цього, на думку очільника Мінінфраструктури, спочатку треба створити
Морську адміністрацію. «Якщо ми зайдемо таких очільників портів, яких нам не доведеться
постійно змінювати через корупцію та непрофесіоналізм, якщо ми зможемо з Урядом
вирішити питання портових зборів, ми швидко отримаємо позитивний результат. Це наше
домашнє завдання. І я вірю, що ми з ним впораємось», – наголосив Володимир Омелян.

На Львівщині запущено перший в Україні
завод з переробки люмінесцентних ламп
Міністр екології та природних ресурсів, представник
партії «Народний фронт» Остап Семерак під час робочої поїздки на Львівщину взяв участь у повноцінному
запуску в роботу першого в Україні заводу з переробки люмінесцентних ламп ДП «Боднарівка». Остап Семерак зазначив, що вперше побував на заводі одразу
після призначення на посаду міністра, але тоді підприємство не мало можливості працювати через неврегульованість питання з ліцензуванням умов поводження
із небезпечними відходами. «У липні ми ухвалили нові
ліцензійні умови, які дозволили розпочати роботу законсервованим підприємствам. Зараз це
підприємство отримало ліцензію і відповідає всім стандартам та вимогам. Система утилізації,
яка представлена на цій лінії, є абсолютно безпечною для навколишнього середовища та
людей, що живуть поблизу», – сказав Остап Семерак. Він підкреслив, що наведення ладу в
такій екологічно і соціально значущій сфері як поводження з небезпечними відходами, є пріоритетним завданням для Мінприроди. За оцінками міністра, враховуючи обсяги утворення
відпрацьованих ртутних ламп, Україні для їх утилізації знадобиться щонайменше 10 таких
підприємств.

«Народний фронт» діє
Вісник 7-13 листопада

