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АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК
У БЕРЛІНІ ЗУСТРІВСЯ
З АНГЕЛОЮ МЕРКЕЛЬ
Лідер політичної партії «Народний
фронт» Арсеній Яценюк у ході візиту до
Берліну провів зустріч з Федеральним
канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
По завершенні зустрічі він повідомив журналістам, що однією з головних тем обговорення було питання економічної співпраці між двома країнами. Арсеній Яценюк
підкреслив, що Федеральний канцлер Німеччини «була і залишається не просто
прихильником України, а людиною, яка
реально підтримує нас». Він нагадав, що 1
листопада Ангела Меркель прибуде з візитом до Києва: «Україна на порядку денному персонально Канцлера Німеччини. Її рішення поїхати в Київ є свідченням того, що вона підтримує
Україну». Позиція німецького бізнесу мати великий бізнес-саміт між Україною і Німеччиною
– це також чіткий крок до того, як допомогти економічно Україні. Останнє рішення по інвестуванню в українську економіку є яскравим прикладом цього. «Важливо те, що Німеччина з
1 числа наступного року стане непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Тут ми вели дискусію про те, щоби Німеччина разом з нашими партнерами Сполученими
Штатами, Францією, Великобританією зайняли жорстку і чітку позицію в Раді Безпеки ООН
по миротворчій місії. І Канцлер позитивно сприйняла цю позицію, так як Німеччина буде мати
можливість сказати слово і діяти в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй», – зазначив
Арсеній Яценюк. Сторони обговорили і питання будівництва «Північного потоку». «Я хочу відзначити окремо, що Канцлер чітко заявила про те, що «Північний потік» – це не тільки економічний проект, а що він і має політичні наслідки. Тому спільна позиція України, Європейського
Союзу і Сполучених Штатів Америки по збереженню України як ключового транзитера газу
теренами Східної Європи є на порядку денному і Канцлера, і України в першу чергу», – додав Арсеній Яценюк. Під час візиту до Берліна лідер «Народного фронту» також зустрівся з
Державним секретарем Міністерства закордонних справ Німеччини Вальтером Йоганнесом
Лінднером, керівництвом фундації «Liberale Moderne», експертами Інституту східноєвропейських та міжнародних студій.

Арсеній Яценюк виступає за термінове запровадження
постійної міжнародної моніторингової місії на Азові
«Ми не допустимо, щоб Росія заблокувала Азов і Маріуполь. Слід
терміново запровадити постійну міжнародну моніторингову місію на
Азовському морі», – наголосив Арсеній Яценюк в інтерв’ю «Радіо Свобода» під час свого візиту до Берліна. Він підкреслив, що конфлікт на
Азові – частина плану агресії Росії проти України: «Анексія Криму, далі
Донецьк і Луганськ, далі Путін сподівався, що він захопить Маріуполь,
Херсон, дійде до Одеси, дотягне повністю ланцюг до Придністров’я».
Аресній Яценюк наголосив, що українські Військово-морські сили збільшують свою присутність, але «вона недостатня, незважаючи на те, що ми відбудували армію». Він зазначив, що
Україна воює з ядерною державою, якп витрачає десятки мільярдів доларів на свої збройні
сили. «Я вважаю, що країни-члени НАТО, а не лише США, мають ухвалити рішення щодо
постачання військових суден для охорони Азовського моря. Щодо політичних аспектів, то,
звичайно, ми не хочемо ескалації. Але ми не допустимо, щоб Росія заблокувала Азов і заблокувала Маріуполь. Тому я вважаю, що слід терміново запровадити постійну міжнародну
моніторингову місію на Азовському морі», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Олександр Турчинов: Розвиток ОПК – це зміцнення
обороноздатності та економіки держави
і створення нових робочих місць
Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов відвідав флагмани бронетанкової промисловості України – Харківський бронетанковий завод
ім. Малишева та Харківське конструкторське бюро машинобудування
ім. Морозова. На бронетанковому заводі за відбулась урочиста передача озброєння та військової техніки для ЗСУ. Українська армія отримала модернізовані танки
Т-80 та Т-64БВ, БТР-4 нового покоління, а також військову вантажну техніку. Секретар РНБО
України зазначив, що під час глибокої модернізації та переоснащення танків були впроваджені нові конструктивні рішення – «розроблено та встановлено автоматичну систему управління вогнем з лазерним далекоміром, балістичним обчислювачем та комплексом керованого озброєння, що також дозволяє вести вогонь керованими ракетами». Рівень захисту та
конструктивні зміни, внесені з урахуванням використання БТР-4 у бойових умовах, «зробили
її однією із найбільш ефективних бойових машин у Збройних Силах України». Виробництво,
модернізацію та відновлення бойової техніки та озброєнь для української армії поставлено на конвеєр. «Так з початку року українськими підприємствами відповідно до державного
оборонного замовлення було вироблено та модернізовано понад 2000 одиниць озброєння та
військової техніки», – сказав Олександр Турчинов.
«Важливо, – підкреслив Секретар РНБО України, – що розвиток ОПК – це зміцнення обороноздатності та економіки держави і створення нових робочих місць». «Оборонна промисловість Харківщини суттєво посилює обороноздатність нашої країни. Вироблена підприємствами броня стала надійним захистом для наших військовослужбовців”, – наголосив він,
додавши, що кожен день наполегливої праці вітчизняних оборонних підприємств “робить нас
сильнішими та наближає перемогу України».
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В Україні запрацюють
15 вертолітних баз
та центр обслуговування
«Airbus Helicopters»
Міністр внутрішніх справ України, представник партії «Народний фронт» Арсен
Аваков здійснив робочий візит до Франції,
де заявив, що в Україні планують відкриття 15 вертолітних баз та центру обслуговування рятувальних гелікоптерів «Airbus Helicopters». «Ми вивчили досвід всіх передових
країн, які мають систему авіаційної безпеки. І для себе окреслили три основні виклики
– технічне переобладнання, професійну підготовку та організаційні моменти», – розповів
він. «Перше питання ми вирішили завдяки компанії «Airbus Helicopters». Ми домовились
про те, що купимо 55 вертольотів для наших потреб. Вже в цьому році перші чотири
будуть в Україні. В рамках договору наші французькі партнери також допоможуть підготувати наш особовий склад. Сьогодні перші вісім пілотів вже проходять курс навчання
у Франції і ми мали можливість з ними поспілкуватися і почути їхні враження», – сказав
Арсен Аваков. Делегація МВС відвідала завод «Airbus Helicopters», де побачила процес
зборки вертольотів, в тому числі і тих, які будуть доставлені в Україну. «Попередньо ми
плануємо, що по всій країні запрацює 15 баз, де будуть розміщуватися наші вертольоті
групи. Ключова знаходитиметься в Ніжині, а також вздовж кордонів України. Але вся
система буде працювати як єдиний механізм», – підкреслив міністр. , що система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС – надзвичайно складна і потребує детального
планування.
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Андрій Парубій:
Створення єдиної помісної церкви
є одним з фундаментальних речей
для майбутнього української нації
Голова Верховної Ради, представник партії «Народний фронт» Андрій Парубій зустрівся з Екзархами Вселенського Патріарху в Україні – Архієпископом Памфільським
і Західної Єпархії Української православної
церкви в США Даниїлом та Єпископом Едмонтону і Захiдної Єпархії Української православної церкви в Канаді Іларіоном. Вітаючи високих гостей, Андрій Парубій підкреслив, що
цей візит – «це батьківська відповідь Всесвятійшого Патріарха на два історичні Звернення,
висловлених більшістю народних депутатів Парламенту про надання Україні Томосу про
Автокефалію». «Усі українські православні чекають на рішення Вселенського Патріарха.
І я вірю, що ще до кінця цього року ми почуємо благу звістку з Константинополя від Вселенського Патріарха Варфоломія», – наголосив голова Верховної Ради. За його словами,
створення єдиної помісної церкви є одним з фундаментальних речей для майбутнього,
для буття української нації і українського народу, для забезпечення його єдності. Спікер
Парламенту офіційно запросив Вселенського Патріарха Варфоломія відвідати Київ і виступити у Верховній Раді України.

ПАРЛАМЕНТ УХВАЛИВ ЗА ОСНОВУ ЗАКОН
ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ ЯК ДЕРЖАВНУ
Верховна Рада підтримала за основу законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної
(№5670-д), який визначатиме застосування української мови
у всіх сферах суспільного життя та надаватиме їй державний захист. Голова Комітету з питань культури і духовності,
представник фракції “Народний фронт” Микола Княжицький
перед голосуванням зауважив, що фактично у всіх європейських країнах є аналогічні закони про їх мову як державну.
“В Росії є закон про російську мову, в Польщі є закон про польську мову, у Франції є закон
про французьку мову. І такі закони про мови є в кожній з європейських країн”, - додав
він. Законопроект пройшов довгий шлях - над його розробкою працювали народні депутати практично з усіх фракцій, а також експерти та науковці. Більше того, у законопроекті
були враховані найбільш слушні положення з інших альтернативних законопроектів. Під час
доопрацювання з законопроекту було вилучено спірне положення про службу мовних інспекторів, яке було у попередній версії документу. Крім того, до законопроекту було включено положення про обов’язкове складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
виключно українською мовою, яке набере чинності у 2025 році (відтермінування відповідає
рекомендаціям Венеційської комісії).
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БОЙОВЕ ГАСЛО ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ
“СЛАВА УКРАЇНІ! – ГЕРОЯМ СЛАВА!”
СТАЛО ОФІЦІЙНИМ ГАСЛОМ ЗСУ
Верховна Рада на законодавчому рівні встановила у Збройних
Силах України нове вітання “Слава Україні! – Героям слава!”. За
відповідне рішення у другому читанні та в цілому проголосував
271 народний депутат. “Це нарешті сталося! Колись говорив великий пророк українського народу Степан Андрійович Бандера: “Настане час, коли один гукне “Слава Україні!” і почує у відповідь мільйонів українців: “Героям слава!”. Нарешті ми за це
проголосували. Ми зробили те, що мали зробити у всіх попередніх скликаннях парламенту,
починаючи з 1991 року”, – наголосив заступник керівника фракції “Народний фронт” Юрій
Береза, коментуючи ухвалення цього закону. За його словами, встановлення у Збройних Силах України нового вітання “Слава Україні! – Героям слава!” є “дуже важливим, оскільки це є
гаслом захисників вітчизни, захисників Донецького аеропорту, гаслом героїв Іловайську”. “І
тому я хочу привітати всіх військовослужбовців, всіх людей зі зброєю, що нарешті ми всі на
законодавчому рівні отримали своє бойове гасло”, – підкреслив народний депутат.

Рада звернулася до РНБО застосувати санкції
до власників телеканалів «112 Україна»
та «NewsOne»
Верховна Рада підтримала проект постанови, ініційований представниками «Народного фронту», і звернулася до РНБО застосувати санкції до власників телеканалів «112 Україна» та «NewsOne». Парламентарі
рекомендували РНБО ввести санкції проти 7 компаній, яким належать
вказані телеканали. «Петиція про припинення мовлення проросійських
телеканалів набрала на сайті Верховної Ради тисячі голосів. В 2014 році ворог прорвав наші державні кордони. Зараз він штурмує наші внутрішні кордони – кордони інформаційного простору.
Так само, як ми захищаємо наш державний суверенітет, ми повинні захистити від проросійської
брехні та маніпуляцій наш суверенний інформаційний простір», – один з авторів постанови Сергій Висоцький. «Свобода слова – це право кожного громадянина України мати неупереджену, правдиву і збалансовану інформацію. Це не індульгенція для проросійських телеканалів на
знищення нашої держави під дудку російських відповідальних товаришів. Цією постановою ми
захищаємо свободу слова і повертаємо цьому поняттю саму його суть», – пояснив народний
депутат. «Чи маємо ми право на пасивність у цьому питанні? Чи можемо як політики відсторонитися від цього рішення? Ні, ні і ще раз ні!», – наголосив представник «Народного фронту».
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