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Арсеній Яценюк
про вибори Президента:

ВИБІР У ДРУГОМУ ТУРІ
ПОВИНЕН БУТИ ВИГРАШЕМ
КОЖНОГО ВИБОРЦЯ, ЯКИЙ
СВІДОМО ГОЛОСУЄ
У вечір першого туру виборів Президента України лідер партії «Народний фронт» Арсеній
Яценюк взяв участь у ефірі програми «Головна тема. Вибір» на ТРК «Україна», де висловив
своє бачення політичної ситуації:
Перший тур виборів пройшов демократично. Наразі вибори є демократичними, такими, що
відповідають всім стандартам. Люди прийшли і зробили свій вибір. Частина вибору виявилася
несподіванкою, але така несподіванка – це і є ознака демократії. Треба віддати належне чинній
українській владі: персонально Президентові Петрові Порошенку, міністру внутрішніх справ
Арсену Авакову, Голові СБУ, Генеральній прокуратурі, Міністерству юстиції, Центральній виборчій комісії, громадським організаціям за те, що вони робили дуже багато для того, щоб цей тест
на демократію і на право вільного вибору був пройдений.
Дебати у другому турі повинні бути обов`язково. Публічність – це частина політики. Це як бій
на рингу – хто сильніший. І той, хто не піде на дебати, той уже програв. Або тобі нічого сказати,
або ти боїшся. Або якщо тобі нічого сказати і ти боїшся – значить, ти слабкий. Це не тільки питання законодавчого забезпечення. Звичайно, можна внести в закон норму, яка би вимагала від
кандидатів у президенти дебати. Але політика не потребує в цьому випадку закону. Вийди до
людей і скажи, переконай їх, що ти сильніший, ніж твій опонент. Тому вважаю, що дебати повинні
бути обов’язково. І я сподіваюсь, що два фіналісти підуть навіть не на одні, а на двоє дебатів.
Політична боротьба у другому турі не повинна перейти в політичну війну. У другий тур
президентських виборів виходять двоє кандидатів. Що вони робитимуть? Жорстко боротимуться за електорат, за кожен голос. І дуже важливо, щоб ця політична боротьба не перейшла
в політичну війну. Країна сьогодні воює на зовнішньому фронті проти російської агресії. Тому
політична боротьба – це нормально. Але не можна допустити політичної війни.
Вибори президента – це можливості для країни. Це можливості для країни. І це можливості
для політичного класу довести свою доцільність, довести свою професійність і довести те, що
ті, хто мають відповідні знання і досвід, повинні керувати країною. Якщо це для політичного
класу не вдасться, ну, це буде потрясіння, це буде певна криза, але після кожної кризи завжди
йде виздоровлення. Рівно через місяць після інавгурації, ми знову входимо в передвиборчий
цикл обрання складу парламенту, формування нового уряду, призначення прем’єр-міністра,
формування всієї вертикалі влади. Тобто, 2019 рік. З одного боку, це рік викликів. З іншого
боку, це рік можливостей на наступних 5 років. Тому давайте не втратимо цю можливість.

Арсен АВАКОВ:
Волевиявлення пройшло
спокійно, ми змогли
забезпечити досить
високий рівень безпеки
Міністерство внутрішніх справ України
на чолі з представником партії «Народний
фронт» Арсеном Аваковим забезпечило
високий рівень безпеки під час першого
туру виборів Президента і волевиявлення
громадян пройшло спокійно. «Я як і раніше не коментую результати конкретно кожного з кандидатів. Я дивлюся на результати з точки зору процедури: чи вдалося нам,
в МВС, дотриматися всього, що було потрібно? Так. … В цілому можна сказати, що
волевиявлення пройшло спокійно, ми змогли забезпечити досить високий рівень безпеки. Тепер важливо провести грамотний підрахунок голосів і не допустити зіткнень і
заворушень», – сказав Арсен Аваквов в інтерв’ю Lb.ua.

Павло ПЕТРЕНКО:
У першому турі українці
вільно зробили свій вибір
Перший тур президентських виборів пройшов прозоро і без системних порушень. Це
дало можливість українцям вільно зробити
свій вибір. «Українці зробили свій вибір вільно і без тиску. Важливо, що ми уникнули провокацій чи масових порушень під час голосування. Тому ми маємо результат, який був
зафіксований під час відкритого та прозорого голосування українців», – заявив очільник
Мін’юсту, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Він підкреслив, що штаби всіх претендентів мали можливість контролювати процес підрахунку голосів та оформлення протоколів. «Саме це дає можливість провести підрахунок, мінімізувавши порушення, які можуть вплинути на визнання виборів дійсними на тій чи іншій дільниці. Тому всі
учасники виборчого процесу мають бути зацікавлені у тому, щоб підрахунок і оформлення
результатів пройшли бездоганно», – наголосив міністр юстиції. Водночас він звернув увагу
на те, що за кожне порушення під час підрахунку голосів передбачена кримінальна відповідальність. Це стосується і псування бюлетенів, і підробки протоколів. За словами Павла
Петренка, і кандидати, і штаби, і виборці, чиї права були порушені, мають право подавати
відповідні скарги й позови. Закон чітко регламентує строки їх розгляду.
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Максим Бурбак після зустрічі з українськими мігрантами:
Наше завдання зробити все, щоб українці за кордоном
зберігали тісний зв‘язок з Україною
Керівник фракції «Народний
фронт», голова міжфракційного депутатського об’єднання
«Зовнішня трудова міграція»
Максим Бурбак, перебуваючи з робочим візитом у Римі
ознайомився з життям української громади, з проблемами
які хвилюють українців Риму.
Зокрема, голова міжфракційного об’єднання відвідав Консульський відділ Посольства
України в Італії, де розташована закордонна виборча дільниця. Максим Бурбак відзначив,
що кількість дільниць треба збільшувати. На одній дільниці щоденно обробляють по сто
звернень українців, які бажають проголосувати на виборах президента України. Він також
відвідав в Римі українську суботню школу «Престиж», де зустрівся з батьками учнів і вчителями. Максим Бурбак відзначив, що громади українців самоорганізуються, щоб на вихідних
навчати українських дітей української мови та інших шкільних предметів рідною мовою.
«Ми поповнили шкільну бібліотеку українськими книгами. Обговорили проблемні питання і
потреби. Вони для українських суботніх шкіл в Італії такі ж, як і в інших країнах Європи. Є
над чим працювати. Наголошую, наше завдання – зробити так, щоб українці за кордоном
зберігали тісний зв‘язок з Україною. Суботня освіта рідною мовою залишає цих дітей в
українському просторі. Це надважливо», – підкреслив він.

«Народний фронт» домігся покарання облгазів Фірташа
за незаконні донарахування у платіжках
Політична партія «Народний фронт» домоглася покарання газових монополістів за незаконні
донарахування у платіжках, проте фракція вимагає більш жорсткіших штрафних санкцій для
облгазів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, оштрафувала облгази олігарха Дмитра Фірташа і постановила зробити
перерахунок споживачам. «Це маленька, але важлива перемога! Спрацювали всі виступи на
погоджувальних радах, з трибуни парламенту, в різних ефірах!», – зазначив керівник фракції
«Народний фронт» Максим Бурбак. Він нагадав, що НФ послідовно відстоює інтереси громадян в боротьбі з газовими монополістами. Несправедливо нараховані платежі повинні бути
скасовані, а вже переплачені абонентами гроші повинні бути зараховані в наступних платіжках, підкреслив Максим Бурбак. «Газова афера Фірташа буде зупинена. І ці штрафи я вважаю
незначними. Вимагаю більш жорстокого покарання аферистів!», – резюмував він.
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Володимир ОМЕЛЯН:
На сполученні Київ-Маріуполь
курсує новий потяг – «нічний експрес»
30 березня Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт» Володимир Омелян разом із керівником Укрзалізниці та мером Маріуполя відправили у перший рейс новий
«нічний експрес» сполученням «Київ – Маріуполь – Київ». «Це
знакова подія як для жителів Маріуполя, так і для наших бійців, для всієї України. Якщо раніше на Маріуполь йшов ледь
не найгірший потяг, то від сьогодні – один із кращих!», – заявив Володимир Омелян. Міністр
подякував очільнику Укрзалізниці за проведену роботу і висловив сподівання, що якість пасажирських перевезень буде підвищуватися і надалі. Одним із перших пасажирів потягу став
мер міста Маріуполь Вадим Бойченко. Довідково: Фірмовий поїзд 1 класу категорії «Нічний
експрес» № 9/10 сполученням Маріуполь – Київ сформований з 10 пасажирських вагонів, з
яких 1 вагон типу СВ, 8 вагонів купейного типу та 1 вагон плацкартного типу. Час знаходження в дорозі – 14 годин 44 хв. У всіх вагонах проведено капітально–відновлювальний ремонт з
продовженням терміну служби, встановлено сучасні дахові кондиціонери, екологічні туалетні системи, оновлено інтер’єр салонів.

Ігор ЖДАНОВ:
Уряд виділив 400 млн грн на будівництво
палаців спорту та басейнів у 2019 році
За пропозицією Міністра молоді та спорту, представника партії
«Народний фронт» Ігоря Жданова Уряд ухвалив дві постанови
– про порядок та умови надання у 2019 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових та
ремонти існуючих палаців спорту і басейнів. «Завдяки зусиллям
Урядів під керівництвом Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, в Україні розпочалося системне відродження спортивної інфраструктури. Парламент
підтримав ініціативу Міністерства про виділення 10% коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) виключно на будівництво та реконструкцію об’єктів спортивної інфраструктури на місцях. Це дитячо-юнацькі спортивні школи, тренувальні майданчики, басейни,
спорткомплекси, стадіони тощо», – зазначив Ігор Жданов. За його словами, за останні три
роки через ДФРР було виділено понад 1 млрд грн і відновлено та збудовано 2 650 об’єктів
спортивної інфраструктури.
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