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«Комерційний торг з Путіним – це не лише драматич-
ний прорахунок, це принижує Європу. Це – підрив ос-
нов європейської безпеки. Саме цю безпеку сьогодні 
захищає Україна», – наголосив лідер партії «Народний 
фронт» Арсеній Яценюк напередодні візиту в Україну 
президента Німеччини Вальтера Штайнмайєра. Чи-
мало останніх подій у відносинах між європейськими 
столицями та Москвою, підкреслив він, викликають 
тривогу і потребують роз’яснення. «Наше найважли-
віше запитання стосується комерціалізації цінностей, 
з якими завжди асоціювали провідних партнерів у 
Європі. І Україна має право на таке запитання», – на-
голосив Арсеній Яценюк. Нам важко пов’язати цінно-

сті Об’єднаної Європи із наміром німецьких колег реалізувати з путінською Росією проект «Пів-
нічний потік-2», вважає Арсеній Яценюк. Цей проект, за словами лідера «Народного фронту», 
ніколи не мав комерційного характеру: «Насправді він є проектом геополітичної корупції з боку 
Росії, який здатний завдати непоправної шкоди стратегічним інтересам усієї Європи». «Не менш 
непросто нам зрозуміти доброзичливу манеру і заохочуючі жести, які днями демонстрував у 
Санкт-Петербурзі Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з вбивцею, на руках якого 
невинні життя пасажирів рейсу MH17 і понад десяти тисяч невинних українців», – підкреслив 
Арсеній Яценюк. Він задався питанням, які саме цінності підтримують німецькі та французькі 
капіталовкладення в економіку Росії? Як такі дії відповідають санкційній політиці Заходу проти 
держави, яка свідомо порушує міжнародні норми і принципи? «Можливо, це допоможе вплину-
ти на режим президента Путіна? Можливо, це зупинить агресію Росії проти України та Заходу? 
Можливо, це допоможе зупинити репресії проти українців та кримських татар на окупованих 
Росією територіях, а нам усім – звільнити Олега Сєнцова та інших наших полонених? Можли-
во, це поверне в Росію демократію та здоровий глузд? Я вельми сумніваюся, що така політика 
допоможе у цьому», – наголосив він. Водночас Арсеній Яценюк переконаний, що правда – на 
боці України. «Для нашого народу Об’єднана Європа – це не проект бізнесу та комерційних ін-
тересів. Для нас Об’єднана Європа – це цінності та принципи, які хочемо досягти. Хочу вірити, 
що наші партнери розуміють мою думку», – наголосив лідер «Народного фронту».

Арсеній ЯЦЕНЮК: 

ТОРГ ІЗ ПУТІНИМ 
ПРИНИЖУЄ ЄВРОПУ



Міністр внутрішніх справ, представник партії  «Народний 
фронт»  Арсен Аваков та Державний секретар Міністерства 
економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан підписа-
ли велику угоду між урядами України та Франції щодо офіцій-
ної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки 
та цивільного захисту. Планується, що вертолітний парк МВС 

поповниться 55 надсучасними гелікоптерами компанії Airbus Helicopters, які будуть виконувати 
завдання для Державної служби із надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, 
Національної гвардії та Національної поліції України. За словами Арсена Авакова, вже цього 
року Україна отримає перші чотири гелікоптери для нової служби реагування МВС, які вико-
нуватимуть рятувальну та медичну функції. «Сьогодні ми підписали угоду між французькою і 
українською стороною, загальна вартість якої близько 551 млн євро. За умовами угоди фран-
цузька сторона в два етапи поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а по-
тім ще 18 вертольотів. З них 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопід-
йомність більше 10 тонн. Така техніка не випускається в Україні, а нам вона дуже потрібна. 
Вже в цьому році ми отримаємо перші чотири машини», – зазначив очільник МВС. Вертольоти 
моделей Н145, Н125 та Н225 поповнять вже існуючий вертолітний парк машин ще радянського 
виробництва МІ-8. Основними завданнями вертолітних підрозділів МВС будуть: аеромедична 
евакуація, рятувальні операції, підтримання громадського порядку, антитерористичні та спеці-
альні операції, охорона державного кордону й підтримання безпеки на дорогах.

55 СУЧАСНИХ ГЕЛІКОПТЕРІВ: 
Арсен Аваков підписав угоду 
з урядом Франції
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Міністр юстиці ї,  представник парті ї  «Народний фронт»  
Павло Петренко повідомив, що з початку року на користь най-
менших громадян з боржників по сплаті аліментів стягнено  
1,5 млрд грн. При цьому з початку реалізації ініціативи Міністерства 
юстиції #ЧужихДітейНеБуває (6 лютого) на користь дітей стягнено 
1,14 млрд грн аліментів, що на 34,4% більше від рівня зборів за від-
повідний період минулого року. Завдяки нововведенням у законо-
давстві 120 тисячам українців було обмежено у праві виїзду за кор-
дон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання. Складено 16 709 протоколів 
про притягнення боржників до відповідальності у вигляді суспільно корисних робіт. Понад 10 
тисяч боржників оголошено у розшук. Відкрито публічний реєстр неплатників аліментів, куди 
внесено майже 200 тисяч боржників. Павло Петренко наголосив, що  реалізація першого паке-
ту новацій дала змогу виявити додаткові прогалини в чинному законодавстві. Це стало підста-
вою для підготовки другого пакету законів у рамках ініціативи #ЧужихДітейНеБуває. «15 травня 
Верховна Рада підтримала у першому читанні 3 законопроекти, які забезпечують малечу до-
датковим захистом, ще більше посилюють відповідальність злісних неплатників. Сподіваюся, 
вже найближчим часом депутати проголосують цей пакет у цілому», – зауважив міністр юстиції.

1,5 МЛРД ГРН АЛІМЕНТІВ 
сплачено українським дітям з початку року
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За пропозицією міністра інфраструктури, представника партії 
«Народний фронт» Володимира Омеляна Кабінет Міністрів схвалив 
Національну транспортну стратегію на період до 2030 року «Drive 
Ukraine 2030». Над документом працювала сильна команда з євро-
пейських експертів і консультантів, співробітників Мінінфраструк-
тури та Офісу підтримки реформ. «Drive Ukraine 2030» – це пере-

творення України на розвинену, високотехнологічну та інноваційну країну завдяки розвитку 
сфери транспорту та інфраструктури, застосування новітніх технологій. «Drive Ukraine 2030» 
– це цифрова інфраструктура, безпека на транспорті, безпілотні автомобілі, транспорт-
ні коридори, єдина транспортна та інфраструктурна мережа з Європейським Союзом», –  
наголосив Володимир Омелян.

CХВАЛЕНО НАЦІОНАЛЬНУ 
ТРАНСПОРТНУ СТРАТЕГІЮ ДО 2030 РОКУ

У ході робочої поїздки до Єрусалиму Міністр освіти та 
науки України, представник партії «Народний фронт»  
Лілія Гриневич провела зустріч з Міністром науки і техно-
логій Ізраїлю Офіром Акунісом. Сторони домовились про 
відновлення роботи українсько-ізраїльського Комітету з 
науково-технічного співробітництва та проведення спіль-
ного конкурсу дослідних проектів. «У 1996-2008 роках  
Міністерство освіти і науки разом з ізраїльськими колега-
ми провели 3 засідання українсько-ізраїльського Комітету 
з науково-технічного співробітництва та 29 спільних укра-
їнсько-ізраїльських науково-технічних проектів. Однак, на жаль, ця співпраця перервалася. 
Зараз ми маємо нагоду відновити спільну роботу, і це дуже важливо», – зазначила Лілія 
Гриневич. Вона також запропонувала 7 напрямів для поглиблення наукової співпраці між 
країнами, зокрема, розробку нових технологій транспортування енергії, енергоефективнос-
ті, нових технологій високотехнологічних транспортних систем, космічної промисловості, но-
вих технологій виготовлення та обробки матеріалів, створення наноматеріалів, технологічне 
відновлення та розвиток сільського господарства.

Україна та Ізраїль відновлять співпрацю 
і двосторонні наукові проекти,  
які було призупинено ще в 2008 році


