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Арсеній Яценюк у Торонто:
Політичне лідерство – це виклик і для нового президента,
і нового парламенту, і нового уряду
“Політичне лідерство – це виклик і для нового президента, і для нового парламенту, і нового уряду. Чи буде у них мужність показати
результат. Чи зможуть вони провести потужні,
можливо непопулярні, але необхідні реформи”,
– сказав Прем’єр-міністр України 2014-2016
років, лідер партії “Народний фронт” Арсеній
Яценюк під час третьої Конференції з підтримки реформ в Україні 3 липня в Торонто.
Говорячи про те, яку програму може втілювати нова українська влада і новий президент,
Арсеній Яценюк зазначив: “У політиці немає
магів. Представники влади – не чарівники,
вони не можуть творити дива. Це дуже важливо зрозуміти усім – як у нашій країні, так і за її межами”.
Він нагадав, що коли обійняв посаду Прем’єр-міністра в 2014 році, на єдиному казначейському
рахунку було $10000: “У нас не було війська, не було поліції. Ми не мали газу, практично вичерпалася електроенергія, інфляція зростала неймовірними темпами, мінус 10% ВВП. Ми були на межі
катастрофи. Але ми вижили”.
“Я ніколи не скажу, що це моя заслуга. Це заслуга українського народу. Ми врятували нашу
країну”, – сказав він.
“Ми зробили те, що можемо. Чи можемо ми зробити більше? Сподіваюся, так. Саме тому я бажаю
удачі президенту Зеленському”, – зазначив лідер “Народного фронту”.
“Наскільки я розумію, і новий президент, і новий уряд будуть робити практично те, що робили ми.
Це така сама медична інструкція. Це такий самий економічний протокол. МВФ критикують в усьому
світі. І що? Покажіть мені альтернативу. Альтернативи немає. У всьому світі критикують жорстку
економію. І що? Можна витрачати тільки те, що заробили. Якщо витратите більше – будете неплатоспроможними… Якщо у вас закінчаться гроші, ви збанкрутуєте”, – підкреслив Арсеній Яценюк.
Арсеній Яценюк підкреслив, що в України зараз є кілька ворогів: “Головним ворогом української
держави є Російська Федерація. Крім цього, у нас є інші вороги – демагоги, популісти й безумці в
політиці. У нас є ще один ворог – відсутність єдності в Європейському Союзі, відсутність єдності
між США і ЄС, відсутність єдності всередині НАТО”.
«Ми як країна твердо віримо, що настане час, коли Україна стане членом і ЄС, і НАТО. Ми виконаємо свою “домашню роботу”, тому що це – воля народу”, – наголосив лідер НФ.
“Водночас ми звертаємося до наших партнерів проявити свою сильну політичну волю, підтримати Україну і одного разу – привітати нашу державу як одного з найсильніших членів ЄС і НАТО. Це
вулиця з двостороннім рухом: і ви, і ми, зацікавлені в успіху України”, – підкреслив Арсеній Яценюк.

Будівництвом «Північного потоку-2» Росія візьме
Європу в заручники, – Арсеній Яценюк у Торонто

“Основний виклик для українського енергетичного сектору сьогодні – “Північний потік-2”. Не сприймаю і категорично заперечую підхід деяких європейських країн, які дають
можливість РФ втілити антиукраїнський і антиєвропейский проект і збудувати “Північний
потік-2”, – заявив Арсеній Яценюк.
Лідер “Народного фронту” підкреслив, що внаслідок запуску “Північного потоку-2”
Україна буде позбавлена 2 мільярдів доларів доходів на рік: «За десять років – це 20 мільярдів доларів. Хто це компенсує? Покажіть мені уряд в ЄС, який готовий компенсувати
такі втрати для українського бюджету?”
Цим проектом, наголосив Арсеній Яценюк, “Росія візьме Європу в заручники”. Він нагадав, що Україна теж була заручником РФ в енергетиці, проте він, перебуваючи на посту
прем’єр-міністра, прийняв рішення позиватися проти Росії в Стокгольмському арбітражі:
“Ми перемогли в суді”.
“Я досі дуже оптимістичний. Але ми маємо підтримати цей оптимізм потужними, сміливими й чіткими діями”, – сказав Арсеній Яценюк.
Він також наголосив на важливості проведення зваженої бюджетної політики в Україні:
“Це – підвалина для будь-якого макроекономічного успіху”.
Щодо банківського сектору, він нагадав, що зараз у держави – понад 65% всього банківського сектору: “Це може бути ключовим рушієм внутрішніх інвестицій в Україні”.
Арсеній Яценюк також наголосив на необхідності реалізації реформи судочинства: “Ми
провели широкі зміни до Конституції, за якими Верховний Суд став реально Верховним
Судом країни. Але нам треба втілити цю реформу – разом із антикорупційним судом, Верховним Судом і всією судовою системою держави”.
Крім того, підкреслив лідер “Народного фронту”, необхідно провести реформування
СБУ та інших силових структур і прибрати дублювання їх функцій, що є в компетенції
президента. Це, переконаний Арсеній Яценюк, зокрема забезпечить прозорість ведення
бізнесу в Україні.
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Арсеній Яценюк в інтерв’ю канадському CBC:
Росія – загроза для нас всіх. Ми маємо це усвідомити
і мати єдину позицію
“Росія, безумовно, втручалася
в американські вибори. Росія,
безумовно, втручалася в Brexit.
Росія, безумовно, втручалася
в низку європейських виборів.
Росія, безумовно, втручається в
українські вибори і в українську
політичну систему. Отже, Росія
становить загрозу для всіх. Ми
маємо це усвідомити і мати єдину позицію в цьому питанні”, –
наголосив Арсеній Яценюк в інтерв’ю канадському каналу CBC
під час візиту до Торонто.
Він висловив вдячність нинішньому і минулому урядам Канади за підтримку України – і фінансову, і в питаннях військової співпраці: “Але найкращий спосіб підтримати Україну – позбутися російського військового чобота, який
перебуває на українській землі. Дуже важливо консолідувати весь вільний світ. Я
досі вірю, що вільний світ все ще існує і що у нас досі є лідери вільного світу”.
Арсеній Яценюк нагадав, що нещодавно Росії дозволили повернутися в ПАРЄ: “Європейці підтримали цю ідею незважаючи на те, що на Росію були накладені санкції.
Санкції на підставі незаконної анексії Криму, окупації Донецька і Луганська. Росія не
виконала жодних умов. Але врешті-решт РФ повернулася до клубу цих так званих
представників вільного світу”.
“На моє переконання, ми маємо голосно заявляти свою позицію і триматися наших
принципів”, – підкреслив він.
“Для нас ключовим пріоритетом є відновлення нашої територіальної цілісності та
запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, втримання твердої позиції
та єдності в Північній Америці і єдності в ЄС проти російської агресії”, – наголосив
лідер НФ.
Відповідаючи на запитання ведучої щодо поради, яку Арсеній Яценюк міг би дати
Канаді напередодні їхніх виборів для запобігання втручання РФ, він сказав: “Будьте
пильними. Росія буде зацікавлена у втручанні у ваші вибори. Ви стоїте на своїх позиціях, ви підтримуєте цінності вільного світу, ви підтримуєте український народ, ви
– член НАТО, і ваші вибори, безумовно, будуть цікавими для російської ФСБ, російської розвідки і Кремля. Тому пам’ятайте про це і робіть все можливе, щоб не допустити втручання Росії у ваші вибори і у вашу політичну систему”.
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«Народний фронт» вимагає
негайного введення санкцій
проти проросійських
телеканалів «112 Україна»
та NewsOne, – заява
Парламентська фракція «Народний фронт» вимагає
негайного введення в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів «112 Україна» та NewsOne на
основі відповідної постанови, ухваленої Верховною
Радою у жовтні минулого року.
«Плани проведення телемосту між російським пропагандистським каналом «Россия
24» та каналом з орбіти Медведчука NewsOne розцінюємо як черговий акт гібридної
війни проти нашої держави. Акт інформаційної агресії, яка має отримати потужну відповідь», – говориться у заяві «Народного фронту».
Зокрема, у НФ наголосили, що план проведення так званого телемосту оголосив головний «пропагандистський рот» Кремля Кисельов.
«Формування інформаційного порядку денного для України з боку цієї потвори, відвертого ворога, який всі ці роки оббріхував українців, паплюжив пам’ять наших загиблих
героїв, – це намагання за допомогою путінського прихвостня Медведчука принизити
Україну. Ми хочемо нагадати відому істину, перевірену у Криму, на Донбасі та інших
гарячих точках світу – там, де першим з’являється російський так званий журналіст, за
ним приходить російський окупант», – заявляють у НФ.
«Народний фронт» нагадує, що постанова, ініціатором якої був «НФ», про запровадження санкцій проти каналів «112 Україна» та NewsOne , мала бути введена у дію ще
восени минулого року. Однак попередній Президент Петро Порошенко не проявив політичної волі.
Тому «ми звертаємося до пана Зеленського – Президента і Голови Ради національної
безпеки та оборони: рішення про санкції мають бути запроваджені вже сьогодні для
рішучої протидії «русскому міру», який, обламавши зуби на фронті, намагається заволодіти свідомістю українців, монополізувавши вплив на телевізійні канали і намагаючись
провести телемости Кисельова-Медведчука».
Більше того, ми вимагаємо створення чіткого правового алгоритму протидії будь-яким
спробам інформаційній агресії проти України. Вимагаємо негайного скликання засідання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також засідання парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації.
«Реванш не має отримати жодного шансу. Сьогоднішня ситуація – чіткий маркер для
представників влади: ви з Україною чи разом з агресором проти України. Ворог не пройде!», – наголосили в «Народному фронті».
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«Народний фронт» виграв суд у телеканалу «NewsOne»
Шевченківський районний суд Києва відмовив у повному обсязі в задоволенні позову телеканалу «NewsOne» до керівника
фракції «Народний фронт» Максима Бурбака та політичної партії «Народний фронт». Відповідне рішення суд ухвалив в понеділок. Телеканал «NewsOne» вимагав у суді спростувати інформацію, опубліковану на сайті «Українська правда» під заголовком:
«БПП і Народний фронт» вимагають очистити українські ЗМІ від
«п’ятої колони». Керівник фракції «Народний фронт» Максим
Бурбак під час Погоджувальної ради 3 вересня 2018 року заявив, що Віктора Медведчука було включено до Тристоронньої контактної групи на вимогу Путіна. За його словами, Медведчук разом з Андрієм Портновим є представниками «п’ятої колони»
в Україні та готують реванш Путіна.
«Діяльність ворожої п’ятої колони… Андрій Портнов, Віктор Медведчук… Чи давно ви чули ці
прізвища? Кум Путіна Медведчук роздає інтерв’ю і разом з головним юристом Януковича Портновим купує та контролює телеканал. Так готується реванш Путіна в Україні», – заявляв Максим
Бурбак. «Більше того, Медведчук, прикриваючись своєю участю у Тристоронній контактній групі
зі звільнення заручників, єдиний в Україні має право літати у Росію, щоб за чаєм отримувати
поради від Путіна щодо підготовки цього реваншу», – додав представник «Народного фронту».
Максим Бурбак наголосив, що СБУ має провести розслідування діяльності Медведчука та «надати суспільству і парламенту повну і об’єктивну інформацію щодо державної діяльності агента
КДБ з псевдонімом «Соколовський». Шевченківський районний суд, розглянувши доводи сторін, відмовив у повному обсязі у задоволенні позовної заяви телеканалу «NewsOne» про захист
ділової репутації. Як відомо, «Народний фронт» неодноразово наголошував на загрозі інформаційній безпеці держави з боку проросійських каналів. НФ звертався до лідерів патріотичних сил
відкрито заявити про бойкот інформаційних рупорів Кремля, а від державних структур – вжити
заходів для захисту України від інформаційної агресії на нашій території.

Верховна Рада має звернутися до партнерів
і союзників з європейських парламентів
засудити ганебний крок ПАРЄ
«Рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї
Ради Європи є ганебним. «Народний фронт» вимагає на позачерговому засіданні розглянути питання ПАРЄ та звернутися до
партнерів і союзників з європейських парламентів засудити цей
ганебний крок. Аналогічні кроки має зробити МЗС України», –
наголосив керівник фракції Максим Бурбак.
Він відзначив, що Україна не повернеться до радянського минулого. Українське суспільство не
один раз показувало, що вміє боротися за свою свободу.
«Кремлівська революція в Україні не пройде! Скільки б телеканалів чи судів не було куплено,
Україна в радянське стійло не повернеться. Нас намагаються повернути машиною часу у недалеке минуле. Колись одного разу вже наплювали на Конституцію, те саме маємо зараз – безпідставні дочасні вибори і дивне рішення Конституційного Суду. Це вже колись було і погано
закінчилося», – нагадав Максим Бурбак.
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Максим Бурбак вимагає розслідувати
подвійне громадянство кандидатів
у народні депутати по 204-му округу
В одному з мажоритарних округів до парламенту балотуються одразу двоє осіб з
іноземним громадянством, один з них – від
президентської партії. Це є порушенням
Конституції України та потребує розслідування з боку правоохоронців.
«Щойно повернувся з 204-го виборчого
округу, на якому зареєстровано 14 кандидатів у народні депутати від різних політичних сил. Обличчя в них наче і нові, та звички
– старі. Вчора місцеві ЗМІ оприлюднили інформацію, що кандидат у народні депутати,
самовисуванець Анатолій Паланійчук має
громадянство Румунії. Ще один кандидат
на цьому ж окрузі – на цей раз від партії «Слуга народу» – Валерій Божик. Згідно з документами, він з 2016 року є громадянином Румунії. Чиї інтереси в разі можливого обрання
будуть захищати такі горе-кандидати? Пан Божик є юристом з великим досвідом, і чудово
розуміє можливі наслідки другого громадянства», – заявив Максим Бурбак.
Парламентар зазначив, що в присязі громадянина Румунії є слова: «Бути вірним румунському народові і захищати національні права та інтереси, поважати Конституцію та закони Румунії».
«Чому ці кандидати в депутати порушують закони та Конституцію України? За Конституцією України у нас існує єдине громадянство – українське. Тому я переконаний, що державні службовці, народні депутати, судді повинні мати лише одне громадянство – українське.
Все інше є порушенням законодавства», – наголосив лідер фракції «Народний фронт».
Максим Бурбак також звернувся до правоохоронців та Центрвиборчкому з проханням
провести розслідування подвійного громадянства кандидатів у народні депутати.
«Гадаю, що партійне членство кандидата від «Слуги народу» не завадить СБУ провести
об‘єктивне розслідування даного факту. Звертаюсь також до президента Володимира Зеленського: вас вводять в оману. Всі бачать серед «нових облич» вовків в овечих шкурах.
Але ще є час на виправлення помилок», – підсумував Максим Бурбак.
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