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Арсеній Яценюк та Володимир Омелян
на Житомирщині оглянули хід робіт
на мосту, який не ремонтувався
майже 60 років
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, Міністр інфраструктури України, представник НФ в Уряді Володимир Омелян, а також народні депутати від «Народного фронту» Павло
Дзюблик і Вадим Кривенко оглянули хід ремонту мосту через
річку Тетерів у Радомишлі на Житомирщині. Цей міст не ремонтувався жодного разу з моменту зведення - уже 54 роки. Уряд Арсенія Яценюка 2014 році
включив Радомишлівський міст до переліку об`єктів капітального ремонту. Після вступу в дію з
початку 2018 року закону про створення Дорожнього фонду, ухваленого 2016 року завдяки зусиллям Володимира Омеляна та народних депутатів фракції «Народний фронт», вдалося розпочати реконструкцію та ремонт таких проектів. Реконструкція мосту в Радомишлі має бути
завершена до грудня 2018. Як зазначив Арсеній Яценюк, питання реконструкції цього мосту
- дуже важливе, адже стосується 25 тисяч людей в місцевій об’єднаній територіальній громаді.
Лідер «Народного фронту» поспілкувався з працівником, залученим до реконструкції Радомишлівського мосту, і той розповів, що отримує 10 тисяч гривень за 15 робочих днів. «Тобто це
гроші, які йдуть на інфраструктуру в маленьких містах, створення робочих місць і заробітну
плату для людей. І тоді люди розуміють, навіщо вони платять податки, навіщо обирають народного депутата, який працює в цьому окрузі», - сказав Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк виступає за введення електронної системи
адміністрування акцизного збору для наповнення Дорожнього фонду
Завдяки подальшій роботі «митного експерименту», введенню електронної системи адміністрування акцизного збору в Україні набагато швидше з’являться дороги, буде зовсім інший ріст економіки і створяться робочі місця, підкреслив лідер «Народного фронту» Арсеній
Яценюк під час огляду ходу реконструкції об’їзної дороги Житомира. Він зазначив, що зараз
з’явилося багато політичних гасел про створення робочих місць, будівництво доріг, інфраструктури: «Тільки за жодним з цих політичних гасел не написано, а як це зробити. Ніхто не
дає відповідь на це питання». Арсеній Яценюк наголосив, що будівництво доріг в Україні фінансується за рахунок кількох джерел, зокрема завдяки запровадженому його урядом так
званому «митному експерименту». Він нагадав, що в червні 2015 року як Прем’єр-міністр вніс
до парламенту відповідний законопроект: «Якщо митниця перевиконує доходи, то ця сума
йшла на будівництво доріг. Петро Порошенко підтримав цю ідею. А уряд Володимира Гройсмана разом із Володимиром Омеляном реалізовують це».

«Народний фронт» засуджує чергову провокацію
Кремля – так звані «вибори» в ОРДЛО
Політична партія «Народний фронт» засуджує чергову провокацію Кремля на окупованій частині української території, що цього
разу чиниться у вигляді т. зв. «виборів» в ОРДЛО. Сам задум, тим
часом, свідчить про намір Путіна загострювати ситуацію і агресивно тиснути на міжнародне співтовариство. Кремль свідомо і цинічно
зриває навіть примарні шанси реалізації Мінських домовленостей.
Російський режим зухвало показує, що його головна ціль – шантаж України і Заходу. Новий виток агресії Москви також полягає в
активізації всієї своєї зовнішньої агентури. Кремль готує реванш і
робить особливий розрахунок на втручання в наші майбутні вибори і у виборчі процеси по всій
Європі й, серед іншого, обрання нового Європейського парламенту. «Народний фронт» закликає
політичні сили в Україні, а також усіх міжнародних партнерів категорично засудити чергову провокацію Кремля на Донбасі. Треба припинити вірити в ілюзії будь-яких домовленостей з Путіним.
Не можна умиротворювати переконаного злочинця. Лише масштабний і солідарний вплив на
Кремль здатен зупинити агресора від ворожих випадів проти всього вільного світу. Секретар
Ради національної безпеки і оборони України, один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов нагадав усім, хто бере участь в організації та проведенні цих фейкових злочинних заходів
та стоїть за ними, про неминучу відповідальність. «Правоохоронні органи України виявлять усіх
організаторів та учасників цих псевдовиборів, і вони будуть неминуче притягнуті до кримінальної відповідальності», – сказав він. Олександр Турчинов нагадав, що згідно з законодавством
України участь в організації та проведенні фейкових виборів на тимчасово окупованій території
Донецької та Луганської областей підпадає під дію п’яти статей Кримінального кодексу України.

Європейська народна партія
засудила анексію Криму
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній
Яценюк та представники політсили Міністр
екології та природних ресурсів України
Остап Семерак, народний депутат України
Георгій Логвинський та дипломатичний радник Арсенія Яценюка, заступник міністра закордонних справ України (2014 р.) Данило
Лубківський взяли учать у Конгресі Європейської народної партії, що пройшов у Гельсінкі.
Під час заходу ЄНП ухвалила резолюцію, у якій засудила анексію Криму Росією. «Ми вдячні за
єдність ЄНП з нашим народом і водночас солідарні з нашими європейськими однодумцями у
справі захисту спільних цінностей і принципів», – зазначив Арсеній Яценюк. У ході візиту Георгій Логвинський також зустрівся з кандидатом на посаду голови Європейської комісії Манфред
Вебер. Останній запевнив представника України, що російський газопровід «Північний потік-2» є
політичним проектом, тому європейські країни мають переглянути доцільність його будівництва.
Представники «Народного фронту» традиційно беруть участь у Конгресах Європейської народної партії. Члени «НФ» належать до фракції ЄНП у рамках Парламентської Асамблеї Ради Європи.
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Арсеній ЯЦЕНЮК: Ми ініціюємо
збільшення екологічного збору
з великих підприємств у 20 разів
і спрямування цих коштів
на екологічні ініціативи
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк та представники партії в Уряді взяли участь у
Всеукраїнській екологічній акції «Посади дерево миру», яка уже третій рік поспіль проходить за ініціативи Української Греко-Католицької Церви і Міністерства екології та природних ресурсів. Акція
пройшла у сквері Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ. У ній взяли участь Верховний архієпископ Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук, віряни,
Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, Міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич, Міністр юстиції України Павло Петренко, Міністр інфраструктури України Володимир
Омелян, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Арсеній Яценюк підкреслив, що Остап Семерак «робить дуже багато для того, щоби екологічні програми в Україні просувалися». Зокрема,
повідомив лідер «Народного фронту», Уряд ініціює підняття екологічного збору в 20 разів. Ці кошти, які надходитимуть до державного і місцевих бюджетів від великих підприємств, що здійснюють
шкідливі викиди в атмосферу, будуть спрямовані на екологічні програми, підкреслив Арсеній Яценюк: «Очікуємо, що парламент підтримає цю урядову ініціативу».

Українці отримуватимуть державні послуги
за допомогою мобільного пристрою
7 листопада 2018 року вступив у силу Закон «Про електронні довірчі послуги», який дає можливість запровадити в Україні сучасні
електронні методи ідентифікації особи, серед яких MobileID «Запровадження Закону «Про електронні довірчі послуги» забезпечить українців сучасними інструментами електронної комерції та комунікації з
партнерами і державою», – зазначив Міністр юстиції, представник
партії «Народний фронт» Павло Петренко. Законом збільшено кількість державних послуг, які може отримати кожен українець, не виходячи з дому. Більше того,
забезпечено конфіденційність та повний захист персональних даних, а електронна ідентифікація українських користувачів визнаватиметься в усьому світі. «Важливою перевагою нового
цифрового підходу є фіксація реального часу підписання електронних документів. Це захист
бізнесу – достовірності й дійсності контрактів, які укладають онлайн в режимі реального часу»,
– додав міністр юстиції. За його словами, реальністю для українських громадян та бізнесу
стане отримання публічних послуг на території всього Європейського Союзу. «Фактично це
імплементація України в електронний цифровий простір ЄС», – заявив Павло Петренко. Одним
з ключових сервісів, який базуватиметься на новому законодавстві, стане послуга MobileID.
«Для того, щоб скористатися послугою MobileID, треба звернутися до вашого мобільного оператора та оформити за допомогою паспорту й ідентифікаційного коду SIM-карту нового покоління. На неї буде записаний індивідуальний цифровий підпис», – пояснив Павло Петренко.
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Квоти української пісні на радіо
зросли до 35% – закон
8 листопада 2018 року набув чинності третій етап запровадження українських квот на радіо – щонайменше 35%
пісень, у т.ч. у прайм-тайм, мають звучати українською
мовою. «Два роки дії закону – жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень українською мовою у всіх
жанрах дедалі більше. А крику ж було!», – зазначив Віце-прем’єр-міністр, представник партії «Народний фронт»
В’ячеслав Кириленко. Своєю чергою заступник керівника фракції «Народний фронт», голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформполітики Вікторія Сюмар наголосила, що україномовних
пісень на радіо вже значно більше, ніж того вимагає закон. «Бо українська музика виявилася талановитою і комерційно успішною. KAZKA, «Без обмежень», Onuka, The Hardkiss, Pianoboy, Христина
Соловій та багато інших – ви неймовірні. Творіть і літайте. А ми вас просто любимо. І завжди будемо
підтримувати. Бо вами співає душа всього українського народу», – зазначила народний депутат.
Нагадаємо, що саме фракція «Народний фронт» була головними лобістами закону. У його розробці
брала участь група депутатів фракції – Вікторія Сюмар, Сергій Висоцький, Олександр Сочка, Дмитро Стеценко, а також Голова Верховної Ради Андрій Парубій. Проте ухваленню закону передував
потужний опір проросійських сил та представників «п’ятої колони» як у стінах українського парламенту, так і поза його межами. І лише завдяки консолідованій позиції проукраїнських сил парламенту, передусім фракції «Народний фронт», закон був, зрештою, ухвалений 16 червня 2016 року.

Уряд схвалив рішення про виділення землі
для першої вітрової електростанції
у Чорнобильській зоні
За пропозицією Міністра екології та природних ресурсів, представника партії «Народний фронт» Остапа Семерака Уряд ухвалив рішення виділити земельні ділянки на території зони відчуження під будівництво об’єктів вітрової енергетики. Рішення стосується дозволу на
розроблення проекту землеустрою на кількох ділянках в Іванківському районі Київської області загальною площею 7 га для розміщення, будівництва, експлуатації будівель і споруд об’єктів вітрової енергетики. «Сьогодні було «зелене світло» від Уряду щодо розвитку вітроенергетики в Чорнобильській зоні. Це не лише хороша новина для потенційних інвесторів,
а й продовження взятого нами курсу на збільшення частки альтернативної енергетики у загальному енергобалансі країни. Для Мінприроди важливо, що об’єкти відновлювальної енергетики не
потребують постійної присутності людей і є абсолютно безпечними для довкілля», – сказав Остап
Семерак. Нагадаємо, за два роки надійшло понад 60 заявок від інвесторів на відведення земельної
ділянки у зоні відчуження з метою реалізації проектів відновлювальної енергетики. Це як вітчизняні
компанії, так і компанії з Данії, США, Китаю, Німеччини, Франції, Японії та Білорусі.
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