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Арсеній ЯЦЕНЮК:

НАШЕ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ В 2019 РОЦІ –
НЕ ДОПУСТИТИ РЕВАНШУ
“Ворог чекає, чи знову українська політична еліта розсвариться.
У 2019 році наше основне завдання – не дати можливості реваншу. Наша відповідь тільки одна: ми любимо свою країну, ми готові
боротися за неї, і ми переможемо”, – наголосив лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк під час урочистостей до 100-річчя Буковинського народного віча в Чернівцях 3 листопада. “100
років тому наша велика українська нація сказала, що ми хочемо
мати власну державу і ми будемо за неї боротися. І так утворилася потім Велика Україна. Велика
Україна, яка мала всі шанси тримати свою державність, боротися за кожного свого громадянина
і рухатися вперед. На жаль, Велику Україну зрадили як всередині, так і ззовні. І ті, хто зрадили,
також потерпіли і від більшовицької Росії, і від викликів, які постали перед їхніми націями”, – сказав
Арсеній Яценюк. “У 2014 році ми так само повстали. І так само на велике віче приходили сотні тисяч українців, які сказали: ми не повернемося в Радянський Союз, ми боремося за себе, за свою
гідність, за свою націю, країну, ми боремося за Європу, тому що нам – туди. Ми не дамо нікому
керувати в своїй країні. І знову це колесо історії повертається”, – сказав лідер “Народного фронту”.

Арсеній Яценюк та Арсен
Аваков презентували нову
програму соцзабезпечення для
працівників Нацполіції та ДСНС
Лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк
разом з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та керівниками Держслужби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції зустрілися з представниками ДСНС та Національної поліції Чернівецької
області. Під час зустрічі була презентована програма соціального забезпечення для працівників
ДСНС та Нацполіції. Серед механізмів соцзабезпечення – підвищення заробітної плати, компенсація
за винайм квартир та система фінансового лізингу на придбання власного житла. Чернівці стали
першим містом, де презентована ця програма. Введення нових механізмів соціального забезпечення, підкреслив Арсеній Яценюк, – це “новий крок, щоби у вас було власне житло і щоб ви відчули,
що про вас турбується держава” – звернувся він до присутніх: “Що вам нікуди не треба їхати, вам
треба просто працювати на свою країну, і країна буде думати про вас”. Як перший крок, на цю програму виділяється 2 млрд. грн, тобто на першому етапі близько 4 тис. осіб можуть потрапити під
цю програму: “Наступний рік – ще більше. Ми будемо рухатися по збільшенню програми”. Також у
Чернівцях Арсеній Яценюк та Арсен Аваков також вручили пожежні машини для ДСНС Чернівців.

«Санкційний список» РФ –
це список справжніх патріотів України
«Вітаю представників «Народного фронту» у санкційному списку Кремля», – зазначив Арсеній Яценюк після оприлюднення інформації про введення Москвою санкцій проти України. Це не
санкційний список, підкреслив лідер «Народного фронту»: «Більшість прізвищ у ньому – це справжні патріоти України». «Україна повинна відповідати новими судовими позовами проти Росії
як в міжнародних судах, так і правосуддям проти приспішників
Кремля в Україні», – переконаний Арсеній Яценюк. Секретар
РНБО України, один з лідерів «Народного фронту» Олександр
Турчинов також прокоментував запровадження РФ антиукраїнських санкцій. «Інформація
щодо застосування Росією санкцій проти України застала мене на військовому полігоні на
півдні нашої країни поруч з Автономною Республікою Крим, де відбуваються масштабні військові навчання з протиповітряної оборони, – сказав Турчинов. – На мою думку, є тільки один
можливий коментар щодо цих російських санкцій – налякали їжаків голим задом. Крапка».
Своєю чергою Міністр внутрішніх справ, представник «Народного фронту» Арсен Аваков
зазначив, що список з 322 українців – помилка Путіна. «Нас не 322, нас – мільйони українців,
яких точно не переб’єш ні санкціями, ні кримінальними справами ... Ми будемо стримувати
скаженого собаку путінського режиму і ми в підсумку обов’язково переможемо, тому що
наше діло праве!», – зазначив він.

Арсеній Яценюк, Андрій Парубій
та Максим Бурбак зустрілися
з Ангелою Маркель
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк подякував Федеральному канцлеру Німеччини Анґелі Меркель за допомогу українському народові. «Ангела Меркель належить
до числа тих видатних міжнародних лідерів, які
роблять винятковий внесок у справу підтримки України», – зазначив Арсеній Яценюк після
розмови з Федеральним канцлером. «Дякую
Вам, пані Федеральна канцлерко, за допомогу нашому народові. Вірю, що курс наших спільних цінностей продовжуватиметься далі», – підкреслив Арсеній Яценюк. Також у ході візиту
до України Федеральний канцлер провела зустрічі з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та головами депутатських фракцій, в якій взяв участь керівник фракції «Народний фронт»
Максим Бурбак. Він відзначив значний внесок уряду Німеччини та Ангели Меркель в допомозі
Україні. Максим Бурбак також наголосив на необхідності продовження і розширення санкцій
проти Росії, зокрема впровадження секторальних санкцій. Він також звернувся до Канцлера
Німеччини щодо необхідності створення міжнародної моніторингової місії в Азовському морі,
яка слідкуватиме за дотримання морського права.
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Олександр ТУРЧИНОВ:
Відбулися випробування нового
українського мобільного
мінометного комплексу
Під час навчань на полігоні Збройних Сил України
відбулися випробування нового українського 120-мм
мобільного мінометного комплексу «Барс-8ММК», на
яких був присутній Секретар Ради національної безпеки
і оборони України, один з лідерів «Народного фронту»
Олександр Турчинов. Мобільний мінометний комплекс створено українськими виробниками
на базі бронеавтомобіля «Барс-8». Бойова машина споряджена автоматизованою системою
розгортання та управління вогнем. «Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки
ведення вогню, його комп’ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення – всього 1 хвилина», – сказав Турчинов, додавши, що
ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Він також повідомив, що боєкомплект – 60 мін, а екіпаж бойової машини
складається всього з трьох осіб. «Виробничники вирішили кілька задач під час розробки цього
мобільного мінометного комплексу – зокрема, досягли максимальної швидкості розгортання і
згортання, здатності мобільно пересуватися по бездоріжжю, можливості вразити ціль з високою точністю і, головне, – безпеки його використання», – сказав Секретар РНБО. Олександр
Турчинов висловив переконання, що після завершення державних випробувань та взяття на
озброєння «мобільний мінометний комплекс посяде гідне місце в озброєнні Сухопутних військ,
Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій».

Вчені зможуть оперативніше отримати кошти
на наукові розробки – МОН проводить конкурс
за новими правилами
МОН оголосило перший конкурс наукових розробок за держзамовленням за новими правилами – зокрема, відтепер для фінансування робіт
переможців не потрібно буде проводити тендерні закупівлі. Це спростить
та пришвидшить процедуру надання коштів ученим, чиї роботи будуть
визнані кращими та отримають фінансування держави. «У вересні Уряд
ухвалив дуже важливу постанову, розроблену МОН. Нею вперше було
визначено загальні уніфіковані правила, за якими всі розпорядники бюджетних коштів на науку мають проводити конкурсний відбір наукових розробок. Це потрібно для
того, щоб усі учасники мали рівний доступ та умови, а саме проведення конкурсів було прозорішим”, – пояснила Міністр освіти та науки, представник партії “Народний фронт” Лілія Гриневич.
Окрім цього постанова скасувала абсурдну з точки зору світової практики процедуру публічних закупівель, яку мали проводити розпорядники після проведення конкурсів та визначення переможців.
“І зараз ми вперше оголосили конкурс вже за цими, новими правилами. Його переможці отримають
кошти на свої проекти значно оперативніше», – зазначила міністр. Фінансування надаватиметься з
2019 року. Планується, що державою для цього буде виділено близько 19,3 млн гривень.
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Львівщина показує
найкращий приклад
ефективного використання
коштів Дорожнього фонду
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян проінспектував роботи
з відновлення автошляхів Львівщини.
«97%! Такий показник використання грошей Дорожнього фонду у Львівській області станом
на кінець вересня 2018 року. Це один із найвищих показників в Україні. Ним Львівщина показує
найкращий приклад ефективного використання коштів Дорожнього фонду України. Це означає, що більше півмільярда гривень, які виділені області як субвенція у рамках децентралізації,
не лежать на рахунках, а вкладені у ремонт і відновлення автодоріг – як і має бути», − заявив
Володимир Омелян. Міністр інфраструктури позитивно оцінив темпи та якість дорожніх робіт
у Львівській області: «Львівщина показує гарний приклад того, як синергія ініціатив і зусиль
Міністерства, обласної влади, місцевого самоврядування та громад дають мешканцям регіону
і країні конкретний результат у збудованих і відремонтованих автошляхах». Очільник Міністерства також відзначив, що завершено обсяг робіт у межах передбаченого фінансування з
реконструкції мостового переходу на автомобільній дорозі М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю) км 28 + 964 і М-06 Київ – Чоп на ділянці км 621 + 500 – км
690 + 000, що має важливе значення для покращення транспортного сполучення у західному
регіоні у напрямку Україна – ЄС.

На добудову Західного реабілітаційно-спортивного
центру додатково направлено 23 млн грн
За пропозицією міністра молоді та спорту, представника партії «Народний фронт» Ігоря Жданова, Уряд спрямував на добудову Західного реабілітаційно-спортивного центру на Львівщині 23,15 млн. грн. Кошти будуть
направлені на завершення будівництва у 2018-2019 р. даху другої черги
спортивного корпусу бази, лижеролерної асфальтованої спортивно-реабілітаційної траси. «Наші паралімпійці та дефлімпійці демонструють видатні
результати на міжнародних змаганнях. Вони успішно виступили на літній Паралімпіаді в Ріо, Дефлімпіаді в Туреччині, зимових Паралімпійських іграх-2018. Тому для України справа честі добудувати
цей важливий для всього паралімпійського і дефлімпійського руху спортивний об’єкт», – наголосив
Ігор Жданов. «Ми вже вийшли на фінішну пряму в цій справі. Як би не тішилася Росія, окупувавши
український Крим та позбавивши наших спортсменів можливості готуватися до змагань в унікальному паралімпійському Центрі в Євпаторії, ми не сидимо склавши руки», – додав він. Західний центр
стане основною базою паралімпійської підготовки із зимових видів спорту.
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