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Арсеній Яценюк у Вашингтоні
виступив за об’єднання
санкцій за російську анексію
Криму із санкціями через
захоплення територій
Донбасу

«Дуже важливо усвідомити, що небезпека нікуди не пропала. Путін буде робити все, що в
його силах, – для того, щоби повернути Україну (в своє геополітичне лоно), а ми зобов’язані
просто робити все для того, щоби Україна була самостійною і незалежною державою», – сказав лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час візиту до США. Він повідомив, що
під час його зустрічей у Вашингтоні піднімалося питання санкцій проти РФ. «Російський план –
це будь-якими засобами і методами або роз’єднати Європейський Союз, або підірвати довіру
до України, або роз’єднати ЄС і Сполучені Штати. Або продемонструвати, що начебто Росія
– великий прихильник мирного процесу врегулювання, – аби зняти санкції, які дуже жорстко
введені після того, коли Росія здійснила агресію по Донецькій і Луганській областях». Арсеній
Яценюк наголосив, що санкції щодо Криму не є такі жорсткі. «І тому друге питання, яке ми
піднімали, – необхідність об’єднати «кримські санкції» з санкціями по Донецьку і Луганську.
Щоб Путін не думав, що якщо він забереться з Донецька і Луганська, то вся санкційна політика по відношенню до Російської Федерації буде розглянута і залишаться тільки частково
символічні санкції через незаконну анексію Криму», – підкреслив лідер «Народного фронту».
У ході візиту до Ващингтона Арсеній Яценюк провів зустрічі з Помічником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессом Мітчеллом, Радником Президента США
з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, Помічником Міністра оборони Сполучених Штатів з
питань міжнародної безпеки Робертом Каремом, лідером демократів у конгресі США Ненсі
Пелозі, а також виступив у Раді зовнішніх відносин. У рамках візиту також запланована його
зустріч із сенатором США від Республіканської партії Робертом Портманом та виступи у Атлантичній раді та Heritage Foundation.

Захід має жорстко відреагувати на призначення
виборів російського президента на українській території
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк закликав Захід відреагувати на наміри російської влади провести вибори президента РФ на території тимчасово окупованого Криму. «Очікуємо жорсткої реакції західних партнерів на призначення виборів російського президента на
українській території», – заявив він під час візиту до Вашингтона. Арсеній Яценюк наголосив, що
одним із головних питань, обговорюваних ним під час зустрічей з американськими високопосадовцями, було геополітичне питання, яке стоїть на порядку денному України і повинно стояти
на порядку денному всього світу, в тому числі Сполучених Штатів Америки: «Президент Путін
проводить свої вибори на українській території – в Автономній Республіці Крим. Він призначив
ці вибори, а точніше власне перепризначення, на 18 березня, – саме на день незаконної анексії,
окупації української території». Він повідомив, що фракція «Народного фронту» зареєструвала
проект постанови про звернення Верховної Ради України до країн Великої сімки,
ОБСЄ і до всього вільного світу у зв’язку
із незаконною підготовкою виборів президента Росії на тимчасово окупованій частині території України.

Арсеній Яценюк у Вашингтоні:
Українські політики за
кордоном мають говорити
одним голосом –
мовою захисту власної
держави
«Кожен політик, який приїжджає до Вашингтона, Брюсселя чи Берліна, повинен говорити
однією мовою – мовою захисту власної держави», – наголосив лідер «Народного фронту».
Арсеній Яценюк підкреслив, що українські політики у Вашингтоні повинні боротися за Україну.
«І кожен візит сюди повинен мати не партійну мотивацію, не захищати свою політичну партію.
Я не приїхав сюди захищати коаліцію, чи політичну партію, чи Президента, чи будь-кого іншого. Я приїхав сюди захищати Україну. Захищати ті результати, які ми, як держава, добилися
за останні чотири роки, в тому числі і ті, яких ми добилися разом з двома американськими
адміністраціями», – наголосив він. Він повідомив, що, окрім безпекових питань, під час його
зустрічей у Вашингтоні обговорювалася низка питань, які стосуються економічної співпраці.
«Ми очікуємо на угоди з американськими компаніями, в першу чергу – з «Дженерал Електрік», – підкреслив лідер «Народного фронту», нагадавши, що в Україні вже працюють такі
компанії зі США як Bunge, Cargill, Westinghouse, Holtec. Обговорювалося також і питання
енергетичної безпеки, повідомив він, зокрема – проекту «Північний потік-2». Арсеній Яценюк
запевнив, що американські політики чудово усвідомлюють, яку небезпеку цей проект несе
для України, для Європи, і для Сполучених Штатів.
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Андрій Іванчук:
Ухвалено закон, на який
бізнес чекав понад 25 років
Верховна Рада ухвалила закон про товариства
з додатковою та обмеженою відповідальністю,
який дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку
існуючих підприємств. «Законодавство, яке регулювало діяльність цих товариств, було прийнято ще в 1991 році, і зрозуміло, що воно абсолютно не відповідає сьогоднішнім вимогам.
Ми постаралися запровадити в цьому законі найсучасніші норми, які є на сьогоднішній день
у світі, і під час двох других читань нам вдалося збалансувати цей законопроект, яким і ця
Верховна Рада, і Україна, і юридична спільнота зможе пишатися», - сказав голова Комітету з
питань економічної політики, заступник керівника фракції «Народний фронт» Андрій Іванчук,
представляючи проект закону. Ухвалення закону дозволить засновникам в статуті чи корпоративному договорі самостійно визначати свою «бізнес-конституцію». «Це прибере дуже
багато суперечок, які (раніше) повинні були вирішуватися у судах. Люди зможуть домовитися
про все, що вони вважають за необхідне. Це дійсно дуже великий крок вперед», - підкреслив
народний депутат. На сьогодні в Україні діє понад 500 тисяч товариств з додатковою та обмеженою відповідальністю, які є найпоширенішою формою ведення бізнесу в країні.

Парламент закликав польську владу
повернутися до конструктивних
міждержавних відносин
Верховна Рада закликала польську сторону до відкритості та конструктивності у подальшому розвитку двосторонніх відносин між Україною та Польщею.
Відповідну заяву було прийнято у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам’яті або так званого
«антибандерівського закону». «Народний фронт» підтримує цю постанову. Ми глибоко обурені тією ганебною заявою, якою, фактично, є спроба перекласти відповідальність на весь
український народ», – зауважив один з авторів проекту, народний депутат фракції «Народний
фронт» Микола Княжицький. «Ніколи не дамо образити ані українську меншину в Польщі,
ані пам’ять українського народу, ані тих українців, які зараз працюють у Польщі», – наголосив він. Разом з тим, Микола Княжицький подякував тим польським парламентарям, які не
підтримали закон про Інститут національної пам’яті Польщі, і тим польським політикам, які і
надалі відстоюють українську лінію в боротьбі з російським агресором.
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Для створення електронної освітньої
платформи буде залучена допомога
Світового банку
Міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт»
Лілія Гриневич у ході робочого візиту до Вашингтона провела
зустріч з представниками групи Світового банку, що займається
проектами в сфері освіти. Представники організації погодилися
надати МОН експертну допомогу в проведенні держзакупівель
електронних пристроїв, підручників, а також традиційної друкованої літератури, та з інших питань, що стосуватимуться запуску електронної освітньої
платформи. «Ми зовсім не маємо досвіду запуску платформ, подібних до нашого нового
проекту національної освітньої платформи. Аби розробити та впровадити здорову політику
щодо програмного забезпечення, ресурсів цифрового навчання, широкосмугового доступу
до Інтернету, центрів обробки даних; під усе це організувати прозорі та ефективні закупівлі, ще й встигнути зробити це вчасно - нам потрібна допомога», - пояснила Лілія Гриневич.
Вже найближчим часом в Україну має приїхати команда Світового банку для продовження
потрібних МОН консультацій. Вони також готові підтримувати наші плани з запровадження
цифрової освіти, допомогти з визначенням основних пріоритетів, над якими потрібно працювати для того, щоб проект впровадження електронної освітньої платформи був успішним.

Верховна Рада
підтримала законопроект
«Народного фронту»
щодо допомоги родинам
загиблих під час
Революції Гідності
Верховна Рада внесла зміни до
Закону «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» щодо призначення дострокової пенсії за віком для членів
сімей загиблих під час Революції Гідності. Авторами законопроекту є народні депутати фракції «Народний фронт» Людмила Денісова, Ірина Єфремова, Сергій Фаєрмак, Ігор Бриченко та
Тарас Кремінь. «Чотири роки тому, мільйони українців вийшли на захист ідеалів демократії,
за європейське майбутнє України. 108 українців віддали за це своє життя. 108 сімей втратили
своїх близьких – дітей, батьків, дружин, чоловіків. Тому, ми повинні дбати про сім’ї Героїв, забезпечувати їх державною підтримкою. Це наша шана пам’яті загиблих!», – наголосила Людмила Денісова. Законопроектом встановлюється право на дострокове призначення пенсії
наступним членам сімей загиблих або померлих учасників Революції: дружині або чоловіку,
якщо вони не взяли повторний шлюб; дітям, які стали інвалідами до досягнення повноліття;
батькам, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Чоловіки мають право на призначення
пенсії після досягнення 55 років і наявності страхового стажу не менше 25 років, жінки у 50
років при наявності не менше 20 років страхового стажу.
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Ухвалено закон, який дозволить компенсувати
оренду житла військовослужбовцям
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, який дозволить
виділити з державного бюджету кошти на компенсацію оренди житла для рядового, сержантського та старшинського складу Збройних
Сил України. «У бюджеті передбачено компенсацію за оренду житла
для офіцерів і курсантів, але не передбачено – для рядового, сержантського та старшинського складу. Це неправильно і несправедливо», – наголосив заступник керівника фракції «Народний фронт»,
Голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський, представляючи документ з трибуни. Він пояснив, що законопроект передбачає норму для компенсації
оренди житла, коли Збройні Сили не можуть забезпечити ні службовим житлом, ні казармою
та поширити дію цього закону також на рядовий, сержантський та старшинський склад.

У 2018 році на розвиток інфраструктури
буде спрямовано понад 86 млрд грн
Міністр інфраструктури, представник партії «Народний
фронт» Володимир Омелян наголосив, що ключовими пріоритетами діяльності Міністерства інфраструктури на 2018
рік є масштабне відновлення автошляхів, впровадження
програми безпеки руху, оновлення рухомого складу «Укрзалізниці», розвиток портів, продовження реформи «Укрпошти» та розвиток цифрової інфраструктури. «2018 року на
розвиток інфраструктури України буде спрямовано орієнтовно понад 86 мільярдів гривень. І це не абстрактні цифри
– це кошти платників податків. І за рік ми маємо відзвітувати
суспільству за кожну витрачену копійку», – зазначив він. Володимир Омелян уточнив, що заплановано фінансування дорожньої галузі в обсязі близько
50 млрд. гривень. У 2018 році планується введення в експлуатацію «Бескидського тунелю» –
найбільшого інфраструктурного проекту останнього десятиліття. «Серед ключового – обсяг
інвестицій в рухомий склад «Укрзалізниці» складе понад 18 млрд. гривень. Це – придбання
30 локомотивів General Electric та 60 нових пасажирських вагонів, модернізація 226 існуючих
пасажирських вагонів, виготовлення 3 600 вантажних вагонів, модернізація понад 10 тис
вантажних вагонів тощо», – розповів міністр про плани УЗ. Що стосується морської галузі,
то, за словами Володимира Омеляна, надважливим для України заходом 2018 року є проходження аудиту ІМО (Міжнародної морської організації). Також понад 3,8 млрд. грн. буде
спрямовано на розвиток авіаційної галузі.
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