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Арсеній Яценюк: Німеччина підтримуватиме санкції
проти РФ, доки Росія не забереться з України

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк у Берліні зустрівся з федеральним канцлером
Німеччини Ангелою Меркель. По завершенні зустрічі Арсеній Яценюк підкреслив, що
«персонально канцлер Ангела Меркель і німецький уряд стоїть на форпості захисту України
– як дипломатичного, так і політичного та фінансового». Уряд Німеччини, нагадав лідер
«Народного фронту», виділив значні ресурси для України і «підтримує політику санкцій
проти Російської Федерації до того моменту, доки Росія не забереться з території України».
Арсеній Яценюк також підкреслив необхідність єдності ЄС в питанні санкцій проти РФ:
«Єдність базується на цінностях. Росія незаконно анексувала Крим, відправила свої
війська в Донецьк і Луганськ. Вона не забралася з України. Це означає, що санкції повинні
діяти. І я сподіваюся, що санкції будуть продовжені в грудні поточного року». Він також
наголосив, що Росія не виконує «першу і базову умову «Мінська» – припинення вогню»:
«Російські війська далі обстрілюють українські позиції. Російська війська далі присутні.
Тому без вирішення безпекового питання дискусія про «Мінськ» впирається в те, що Росія
його просто не хоче виконувати».

Арсеній Яценюк у Берліні: Ми захищаємо ваші кордони
«Ми захищаємо ваші кордони. Ми – єдина
країна в Європі, чиї війська борються з російською армією. Ми платимо дуже високу
ціну», – нагадав європейцям Арсеній Яценюк
під час дискусії у Фонді Конрада Аденауера в
Берліні. Лідер «Народного фронту» підкреслив: «Неможливо проводити дипломатичний
діалог під дулом автомата російського виробництва. Росія вторглася в Україну, російські військові вбивають українських солдатів. Російські війська вбивають невинних
українських жителів. Росія порушила Статут
ООН, Росія пробує перекреслити кордони
після Другої світової війни. Президент Путін
розв’язав війну проти сусідньої країни. Чи можемо ми мати діалог? Напевно, так, але на яких
умовах? Є одна ключова умова: «Пане Путін, забирайтеся з моєї країни». Арсеній Яценюк наголосив, що Україна щоденно несе втрати на фронті. «Кожного дня труни з українськими солдатами прибувають до Харкова, Львова, Чернігова – в усі частини моєї країни. Чому? Через непояснюване прагнення російського президента відновити сфери впливу або відновити СРСР»,
– переконаний лідер «Народного фронту». Він підкреслив, що Україна три роки назад зробила
свій європейський вибір. «Я чудово розумію, що в цей період часу не всі країни-члени ЄС готові прийняти Україну. Ми прагматичні щодо модернізації української армії. Є низка трастових
фондів з НАТО. Нам потрібно вдосконалити українське військо до рівня країн-членів Альянсу.
Адже захищаємо ваші кордони. Ми – єдина країна в Європі, чиї війська борються з російською
армією. Ми платимо дуже високу ціну», – наголосив Арсеній Яценюк.

Якщо хтось на Заході вірить, що з Росією можна домовитися
за рахунок України, він робить серйозну помилку
«На кону стоять базові принципи і цінності. Якщо хтось на Заході вірить, що з Росією можна
домовитися за рахунок України, він робить серйозну помилку. Як наслідок, за таку помилку
Європа і США будуть змушені заплатити високу ціну», – наголосив Арсеній Яценюк в інтерв’ю
німецькому виданню Die Welt. Оцінюючи можливість скасування новою адміністрацією США
санкцій проти Росії, Арсеній Яценюк зазначив, що Республіканська партія, яка стоїть на чітких консервативних позиціях, має більшість у Сенаті і у Палаті представників, окрім того, є
Верховний Суд. «Американський президент не диктатор, у цій системі він не може поводитися як авторитарний керівник і робити все, що заманеться», – наголосив лідер «Народного
фронту». «Я вважаю, що Росія занадто переоцінює результат президентських виборів на
свою користь. Америка залишається Америкою, і новообраний президент Трамп муситиме
діяти відповідно до довгострокових стратегічних інтересів США, в тому числі як лідера вільного світу», – сказав Арсеній Яценюк. Він впевнений, що Захід зможе протистояти популістам
і демагогам тільки якщо залишаться вірним демократичним цінностями. «Ми стоїмо перед
новим етапом, у якому, безперечно, можуть відбутися нові успіхи популістів і демагогів. І якби
нова американська адміністрація скасувала санкції, це був би катастрофічний сигнал для
ЄС. Тим більш важливо, щоб ваші провідні політики міцно дотримувалися своїх переконань і
поглядів», – підкреслив лідер «Народного фронту».
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«Народний фронт» – лідер з виконання
передвиборчої програми
Найбільший відсоток виконання положень передвиборчої програми
серед усіх парламентських фракцій та груп – у «Народного фронту». Згідно дослідження Комітету виборців України (КВУ) виборча
програма «Народного фронту» виконана майже повністю – на 82%.
Серед виконаних обіцянок автори дослідження виділили такі передвиборчі обіцянки «Народного фронту»: законодавче відновлення та
реалізація стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію; ухвалення законодавства щодо надання необхідного медичного обслуговування, протезування героям, забезпечення житлом, надання
соціальних гарантій родинам тих, хто загинув у боях за Україну. Також виконано положення передвиборчої програми щодо запровадження декларування чиновниками, політиками, суддями, працівниками прокуратури та ін. як доходів, так і витрат, з обов’язковою
перевіркою цих відомостей. Як і обіцяв «Народний фронт», ухвалено законодавство щодо того, що громади мають стати головним
елементом всієї конструкції, на якій базується держава, розпочато
реформу енергетичного сектору, зменшено кількість дозволів, контролюючих органів та перевірок. У той же час, як зазначає КВУ,
програма «Батьківщини» виконана лише на 42%, а найменш виконаною є виборча програма «Опозиційного блоку» – 23%.

Гроші на мітинги «Батьківщини»
дає Опоблок
Голова фракції «Народний фронт» у Верховній
Раді Максим Бурбак заявляє, що так звані акції
протесту, які організовують спільно «Батьківщина» та Опоблок, фінансуються російськими грошима в штабі Опоблоку. «Всі бачать, що фракція,
де найбільше плачуть про газ і тарифи, фактично
об’єдналася в проросійську «об’єднану опозицію»
з «Окупаційним блоком» і голосує з ними синхронно. Вони разом імітують тепер акції протесту», – наголосив Максим Бурбак. Голова фракції
розповів, що у Чернівцях проплачуть квитки для
75 працівників профспілок медичної галузі, «а з Житомира 500 «ошуканих вкладників» везуть до Києва, а гроші їм видають у штабі Опоблоку». «Основана мета підготовлених Москвою масових вуличних акцій – розхитати ситуацію в країні для дочасних виборів до Верховної Ради, а потім і дочасних президентських виборів. Ми переконані, що кінцева мета
цього – скасування запроваджених Арсенієм Яценюком санкцій та реформ, проголосувати
закони, спрямовані на цілковиту зміну зовнішньополітичного курсу й виконання вимог Путіна», – додав Максим Бурбак.
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Верховна Рада закликала Євросоюз
підтримати запровадження
безвізового режиму для українців
Голова Верховної Ради, представник партії «Народний фронт»
Андрій Парубій наголосив, що починаючи від 26 лютого 2013
року, коли тогочасний комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Штефан Фюле вперше озвучив список
вимог щодо візової лібералізації, Україна дослуховувалася
до всіх рекомендацій наших європейських колег. «Переконаний, що Україна з честю виконала всі вимоги Європейського Союзу щодо безвізового режиму.
А таких вимог було 144!» – підкреслив він. Андрій Парубій наголосив: «Сьогодні Верховна Рада
звертається до Урядів держав-членів Європейського Союзу із закликом підтримати законодавчу пропозицію Європейської Комісії щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС. Звертаємося до Європейського Парламенту та
Ради Європейського Союзу із закликом ухвалити без подальших зволікань необхідні рішення
про надання Україні безвізового режиму». У переддень річниці початку Євромайдану Андрій
Парубій нагадав: «на наших барикадах поруч стояли державні українські прапори і прапори
Євросоюзу – це було дуже символічне поєднання», і звернувся до європейських друзів: «Скажіть, чи ще який народ платить таку високу ціну за свій європейський вибір – ціну життя власних громадян! За цей вибір загинула Небесна сотня. За цей вибір ми вже три роки ведемо війну
з російським імперіалізмом і реваншизмом, в якій на сьогодні загинули тисячі українців!»

На ЧАЕС розпочався процес
насування арки на об’єкт «Укриття»
Міністр екології та природних ресурсів, представник партії
«Народний фронт» Остап Семерак повідомив про початок
процесу насування Арки (НБК) на об’єкт «Укриття» четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, який був зруйнований 26 квітня 1986 року. «Початок процесу насування Арки
– це старт завершення 30-річної боротьби з наслідками
чорнобильської катастрофи. Будівництво унікальної технічної конструкції, аналогів якої немає світ, заслуга потужної групи інженерів та будівельників», – зазначив міністр.
Найбільша з побудованих коли-небудь рухома наземна
конструкція довжиною 165м, висотою 110 м і загальною вагою 36200 т поступово насувається в проектне положення. В цілому НБК має подолати 327 м, щоб накрити об’єкт «Укриття».
Передбачається, що весь процес триватиме декілька днів. «Це – історичний крок до покращення екологічної безпеки в зоні відчуження і світі. І він став можливим завдяки величезній
міжнародній підтримці. Об’єднання 40 країн-вкладників та країн-донорів навколо однієї мети
– захист людства від радіоактивних наслідків трагедії, ще один доказ того, що питання екологічної безпеки в світовій політиці серед пріоритетних. Вірю, що перетворення зони відчуження в безпечну територію стане прикладом, зміни курсу екологічної політики в Україні в
цілому», – підкреслив Остап Семерак.
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Школи отримають додаткові
1,6 млрд грн на свої потреби
За пропозицією міністра освіти і науки,
представника партії «Народний фронт» Лілії Гриневич Уряд перерозподілив 1 млрд
615 млн 896 тис. грн резерву коштів та нерозподілених видатків освітньої субвенції,
щоб посилити матеріально-технічну базу
шкіл, продовжити закупівлю шкільних автобусів для опорних закладів та підтримати освіту в об’єднаних територіальних громадах. «Перерозподіл цих коштів освітньої
субвенції, що складають більш ніж півтора мільярда гривень, дасть нам змогу суттєво підтримати українську освіту: запобігти виникненню заборгованості по заробітній платні перед
працівниками ЗНЗ та з оплати комунальних послуг та енергоносіїв і, що не менш важливо,
направити кошти на подальший розвиток української освіти»,- наголосила Лілія Гриневич.
Зокрема, на поточні видатки та на оновлення матеріально-технічної бази українські школи
отримають 815 млн. 896,6 тис грн. Для підтримки об’єднаних територіальних громад у придбанні шкільних автобусів, оснащенні шкіл засобами навчання та комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, впровадженні енергозберігаючих технологій
– перерозподілом передбачено 300 млн. грн. Окремо кошти в розмірі 300 млн. грн. також
передбачені на оснащення засобами навчання ЗНЗ з поглибленим вивченням природничих
та математичних предметів та опорних закладів.

Ігор Жданов виконав обіцянку
щодо виплати призових за 4-6 місця
на Олімпіаді у Ріо
Міністерство молоді та спорту на чолі з представником партії
«Народний фронт» Ігорем Ждановим виконало свою обіцянку – спортсменам і тренерам будуть виплачені призові за 4-6
місця на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Відповідну постанову
схвалено на засіданні Уряду. «На літніх Олімпійських іграх у
Ріо – 55 українських спортсменів зайняли високі 4-6 місця.
Міжнародний олімпійський комітет вважає такий виступ значним досягнення і вручає відповідні дипломи. Мінмолодьспорту також вирішило підтримати і додатково мотивувати наших олімпійців, а керівництво Уряду
нас підтримало», – наголосив Ігор Жданов. За кількістю зайнятих місць з 1 по 6 – Україна посіла 14 місце у світі. А за кількістю спортсменів, що завоювали право на участь в Іграх, збірна
України зайняла 16 місце у світі. «Це той величезний спортивний потенціал, який ми маємо
берегти і розвивати, особливо, з прицілом на Токіо-2020. Адже на міжнародному рівні конкурентність в олімпійських видах спорту постійно зростає. Окрім того, така допомога буде
певною мірою компенсацією нашим спортсменам за випадки суб’єктивного і несправедливо
суддівства з якими стикнулася Україна на Олімпіаді», – підкреслив Ігор Жданов.
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Дорожній фонд закладе підвалини
для відновлення автошляхів
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому
законопроекти, які передбачають створення в Україні
Державного дорожнього фонду. «Ми зараз створюємо нову реальність. Закон про Дорожній фонд – це інструмент, який закладе підвалини для системної роботи і відновлення наших автошляхів», – заявив міністр
інфраструктури, представник партії «Народний фронт»
Володимир Омелян. Згідно закону, з 2018 року кошти
на розвиток і утримання доріг надходитимуть до розпорядників зі спеціального фонду, а не з загального
державного бюджету за залишковим принципом, як
це відбувається сьогодні. З ініціативою створити Дорожній фонд виступив ще Уряд Арсенія Яценюка, який
і заклав підвалини цього важливого для країни кроку. «Заснуванням Дорожнього фонду ми створюємо
додаткові робочі місця, ми запроваджуємо прозорий
процес витрачання державних коштів. Я вірю, що в
нас все вийде», – сказав Володимир Омелян.
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