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Арсеній Яценюк:
Рішення Стокгольмського арбітражу –
це чергова перемога України над Росією
«Це перемога нашого курсу на енергетичну незалежність
від московської імперії», – наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після оприлюднення рішення
Стокгольмського арбітражного суду, який задовольнив позов української сторони проти «Газпрому» за всіма спірними
питаннями. «Коли наш Уряд в 2014 році вирішив позиватися
до «Газпрому» й припинити в нього закупівлі – ніхто не вірив,
що це вдасться. Ніколи раніше українська влада не розмовляла з «Газпромом» на рівних і з точки зору права. Ми почали, і вже перемагаємо», – підкреслив він. «Можливе все – якщо ти робиш те, у що віриш. І сьогоднішнє рішення Стокгольмського арбітражу ще раз доводить – ми пішли правильним шляхом», – написав лідер «Народного
фронту». Арсеній Яценюк привітав команду «Нафтогазу» та всіх українців з черговою перемогою над Росією. «Переконаний: енергетична незалежність від Росії – це фундамент безпеки
України», – додав лідер «Народного фронту».

Розмови про закупівлю газу
у «Газпрому» – шкідливі
Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак переконаний, що Україна не повинна продовжувати контракт
на закупівлю газу у державного монополіста країни-агресора. «Путін ніколи не відмовиться від загарбницької політики щодо України. Імперська держмонополія «Газпром» – це
не бізнес, а інструмент агресії», – зазначив Максим Бурбак.
Він наголосив на необхідності подальшого розвитку енергетичної незалежності України. «Відмова уряду Арсенія Яценюка від закупівлі російського
газу була правильним стратегічним рішенням. Тоді уряд провів енергетичну реформу, мета
якої – повна енергетична незалежність країни упродовж десяти років за рахунок власного
видобутку газу, нафти і вугілля, диверсифікації постачання палива для атомної енергетики»,
– нагадав представник «Народного фронту». Він також наголосив, що Україна поважає міжнародне право і виконає рішення Стокгольмського арбітражу. Водночас, за його словами,
підхід стосовно торгівлі з російським агресором повинен залишитися незмінним. Газовий
ринок України і Євросоюзу має бути демонополізований. Вже зараз Україна має домовлятися
про імпорт американського LPG-газу, який уже надходить до Литви й Польщі. Якщо Європа
бажає бути вільною, проект «Nord Stream 2» повинен бути остаточно похований у 2018 році.

Закон про визнання Росії агресором
повинен бути ухвалений
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наголошує,
що закон про визнання Росії агресором і визнання факту окупації української території повинен бути ухвалений. Адже цей
закон – в інтересах української держави. Арсеній Яценюк підкреслив, що проект закону про деокупацію Донбасу передбачає юридичне визнання Росії не тільки як держави-агресора, а й
як держави-окупанта: «Це тягне за собою міжнародно-правові
наслідки для Російської Федерації». «Цей закон визначає дуже
чіткий порядок підтвердження того, що Росія, яка начебто ратує за виконання Мінських домовленостей, виведе свої війська
з української території. Мінські домовленості по-різному читають: там дуже чітко написано – Росія повинна забратися з української території, повністю вивести свої війська з території України і, найважливіше, – Україна
повинна відновити контроль над українсько-російським державним кордоном», – підкреслив
він. Арсеній Яценюк додав, що для того, аби Мінські домовленості було виконано, є єдиний
механізм – міжнародно-правовий тиск і визнання Росії як держави-агресора. «Президент
вніс цей законопроект. Ми як фракція «Народного фронту» ініціювали цей законопроект.
Президентська фракція повинна підтримати його в найкоротші терміни», – зазначив він. Арсеній Яценюк підкреслив, що не чув жодного застереження щодо ухвалення закону про деокупацію від західних партнерів.

Випробування українських ракет
відбулись успішно
У присутності Секретаря РНБО України, одного з
лідерів партії «Народний фронт» Олександра Турчинова на військовому полігоні в Одеській області
пройшли успішні випробування нової української
ракетної техніки. «Зараз можна із впевненістю сказати, що Україна має нову потужну ракетну зброю,
яка стане вагомим аргументом стримування агресора», – наголосив Секретар РНБО. Під час випробувань уточнювалися балістичні характеристики,
перевірялася високоточна система наведення, ефективність нового твердого ракетного
палива та надійність враження цілі бойовою частиною ракети. «Також, що дуже важливо,
ми перевірили якість нових ракетних корпусів з надміцних сплавів, виготовлених на унікальному технологічному обладнанні, монтаж якого завершився минулого місяця в Державній акціонерній холдинговій компанії «Артем»», – сказав Секретар РНБО України. «Під
час випробувань ракети потрапили прямо в точку прицілювання, – повідомив він,- це унікальний результат, який вчергове доводить переваги українських ракет над російськими
аналогами». «Сьогодні ми зробили ще один потужний крок до зміцнення оборони і безпеки
України», – підсумував Олександр Турчинов.
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Всі кандидати від НФ перемогли
на виборах до ОТГ на Рівненщині
Всі висунуті партією «Народний фронт» кандидати
у депутати перемогли на виборах до Малолюбашанської ОТГ, що на Рівненщині. Так, депутатами були
обрані Алла Мишкевич, Людмила Панасюк, Вікторія
Лукомська, Василь Свинарський та Олександр Юрчишин. Це 100% результат. Двоє депутатів набрали на своїх округах по 63% – найвищий показник у
новоствореній громаді. Представники «Народного
фронту» у Малолюбашанській ОТГ матимуть депутатський корпус, який складає 22,7% від усього
складу ради.

Пріоритетами «Народного фронту»
на 2018 рік є національна безпека
і підвищення соціальних стандартів
Серед пріоритетних питань для фракції «Народний
фронт» наступного року залишатиметься питання національної безпеки та збільшення соціальних стандартів
для громадян. «Все для перемоги над агресором. Ми не
зможемо здійснити економічний і соціальний ривок, доки
не здолаємо ворога і не убезпечимо свою територію від
його зазіхань. Водночас, у міру своїх можливостей, маємо продовжувати реформи і працювати для збільшення
соціальних стандартів і доходів українців», – підкреслив
керівник фракції «Народний фронт» у Верховній Раді
Максим Бурбак. Ми і надалі будемо відстоювати розвиток оборонної промисловості, розробку сучасного
озброєння. «Народний фронт» також продовжуватиме боротися за зміцнення соціального
захисту військовослужбовців, підняття престижності професії солдата і офіцера українських Збройних Сил. «Важливим напрямком для «Народного фронту» залишається продовження антикорупційної реформи і нормалізація становища в антикорупційній сфері. Зокрема, це створення Антикорупційного суду та призначення аудитора НАБУ», – підкреслив
Максим Бурбак. Ми будемо і надалі спрямовувати зусилля парламенту і виконавчої влади
на протидію ворожій пропаганді, посилення та розширення санкцій проти країни агресора.
Наступного року фракція ініціюватиме початок масштабної дискусії щодо конституційної
реформи, а також завершення реформи виборчого законодавства, оновлення ЦВК та посилення енергетичної безпеки.
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З січня 2018 на державному кордоні
запрацює система фіксації
біометричних даних іноземців
Державна прикордонна служба України презентувала систему фіксації біометричних даних іноземців
та осіб без громадянства. Презентація відбулася у
Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) за участі
представників партії «Народний фронт» Секретаря
Ради національної безпеки і оборони Олександра
Турчинова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Олександр Турчинов нагадав про
рішення РНБО щодо посилення контролю при перетині кордону громадянами, а також особами без громадянства. Насамперед, це стосується громадян Російської Федерації, через
кордон з якою на територію нашої держави потрапляють шпигуни, диверсанти і провокатори. «Кабінет Міністрів за дорученням РНБО затвердив перелік країн міграційного ризику.
Серед цих країн найбільшу проблему ми маємо з Російською Федерацією. І наступного року
вона буде вирішуватися», – наголосив Олександр Турчинов. Ставиться низка завдань: в’їзд в
країну за біометричними паспортами, проведення верифікації та ідентифікації за біометричними даними, зокрема за відбитками пальців. Також йдеться про попередження про в’їзд в
країну з поясненням мети візиту. Як підкреслив Арсен Аваков, презентована система, розпочинає роботу у перший день нового року у вже обладнаних 157 пунктах. Далі будуть належним чином оснащені всі пункти пропуску на українському кордоні, що дозволить завадити
потраплянню на територію держави кримінальних елементів і осіб, що мають сумнівні цілі.

Парламент підтримав законопроект
«Народного фронту» щодо безкоштовної
реабілітації військовослужбовців
Верховна Рада підтримала за основу законопроект народного депутата фракції «Народний фронт» Вікторії Сюмар,
спрямований на підвищення соціальних гарантій для військовослужбовців, які втратили кінцівки в зоні АТО, зокрема щодо
встановлення для них безстрокової інвалідності. Проект розроблений на прохання учасників АТО. «Люди, які втрачають
кінцівки, залишаються сьогодні в Україні, фактично, соціально незахищеними. Чи ви знаєте
той факт, що воїн, який втратив кінцівку на рівні середини гомілки та не може нормально
рухатися, може отримати третю групу інвалідності? А ця група означає, що ця людина не
може проходити реабілітацію у військовому шпиталі України безкоштовно», – обурилася
народний депутат. Для того, щоб переглянути та підвищити ступінь інвалідності таким бійцям доводиться проходити медичні комісії, “де, на жаль, часто присутня корупція”. Парламентар додала, що право безкоштовно обслуговуватися у військових шпиталях мають
лише інваліди 1 та 2 групи. Законопроект передбачає підвищення соціальних гарантій для
таких військовослужбовців – інвалідність їм встановлюється на групу вище. Крім того, законопроект передбачає встановлення групи інвалідності військовослужбовцям, які втратили кінцівки, безстроково, тобто без необхідності її підтверджувати на медкомісії.
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У 2018 частка ВВП на освіту
складатиме 6,7%,
а зарплата вчителів зросте на 25%
Міністр освіти і науки, представник партії «Народний
фронт» Лілія Гриневич наголошує, що зведений бюджет
освіти в 2018 році становить 221,9 млрд гривень, при цьому за рахунок збільшення зарплат на наступний рік для
вчителів на 25% обсяг освітньої субвенції зріс на 11,2 млрд
і склав 61,7 млрд грн. 2018 рік – рік старту реформи Нова
українська школа. «І це саме той випадок, коли реформа
підтримана реальними грошима», – додала міністр. Так, на старт реформи в бюджеті 2018
року закладено значні кошти: майже 1 млрд грн на забезпечення учнів початкових класів
навчальними засобами та мобільними меблями, 163,8 млн грн – на придбання техніки для
початкової школи, 386,5 млн грн – на підвищення кваліфікації вчителів, 272,4 млн грн – на підручники для 1-го класу. Також 48,3 млн грн передбачено на закупівлю навчально-методичної
літератури для початкових класів. «Ці інвестиції ми робимо на засадах співфінансуваня з місцевими органами влади: частину коштів дає держава, іншу частину – місцеві органи. Майже
1 млрд держава дає на забезпечення навчальним засобами та мобільними меблями, бо для
реалізації нових методик потрібне нове освітнє середовище, і маємо його забезпечити», –
зазначила Лілія Гриневич.

Остап Семерак підписав наказ
про внесення лося
до Червоної книги України
Міністр екології та природних ресурсів, представник партії
«Народний фронт» Остап Семерак підписав наказ про внесення виду «лось європейський» до Червоної книги України. Міністр впевнений, що після державної реєстрації підписаного ним наказу мисливці не матимуть права вбивати
цих тварин попри затверджені раніше ліміти. Остап Семерак сподівається, що наказ пройде
швидку процедуру юстування в Мін’юсті і в питанні полювання на лося буде поставлено крапку. Очільник міністерства також повідомив, що Мінприроди також досягнута домовленість з
Франкфуртським зоологічним товариством щодо фінансування та проведення обліку лося в
Україні у зимовий сезон 2017/2018 років. «Це спільне науково-обґрунтоване рішення Мінприроди, науковців, яке дасть можливість на основі отриманих цифр розробити план відновлення популяції лося», – сказав Остап Семерак.
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