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Арсеній ЯЦЕНЮК:

ВПЕВНЕНИЙ, ЗА СТОЛОМ
КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО
З’ЯВИТЬСЯ МІСЦЕ
З НАПИСОМ «УКРАЇНА»
Лідер парті ї «Народний фронт»
Арсеній Яценюк відкрив та взяв участь у роботі дводенного 11-го Київського Безпекового Форуму, який організував його фонд
«Відкрий Україні». Арсеній Яценюк висловив
вдячність присутній на форумі заступниці генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер за її особисту позицію та позицію Альянсу в тренувальній допомозі Україні: «Окремо
хотів би відзначити роль адміністрації Сполучених Штатів Америки і подякувати за
високу присутність на цьому форумі представників американської адміністрації». Водночас лідер «Народного фронту» додав, що
рішення про надання оборонювальної зброї
для України – тільки перший крок. «Наступні
кроки – це посилення української армії, і як результат, ми впевнені, – з’явиться місце за
столом країн-членів НАТО з написом Україна», – сказав Арсеній Яценюк. Також він наголосив, що п’ять пакетів допомоги, які НАТО запропонувало Україні, повинні бути розширені: тренування, спільні навчання, допомога ветеранам, допомога тим, хто втратив
здоров’я внаслідок російської військової агресії, боротьба з кібератаками проти Росії. У
рамках 11-го Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк взяв участь у дискусійній
панелі для Прем’єр-міністрів «Регіональне співробітництво: об’єднані спільними цілями»
разом з Володимиром Гройсманом, прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом
Сквернялісом та прем’єр-міністром Республіки Молдова Павелом Філіпом.

«Північний потік-2»
фінансуватиме російську армію.

ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ РФ
НЕ МАЄ ОТРИМУВАТИ
ПІДТРИМКИ ВІД ЗАХІДНИХ
ПАРТНЕРІВ
«Російська військова агресія далі отримує підтримку навіть з боку деяких західних партнерів.
Будівництво «Північного потоку-2», що має на меті ще більш посилити залежність Європи від
російського газу і профінансувати російську армію, має бути зупинено, – наголосив Арсеній
Яценюк, відкриваючи 11-й Київський Безпековий Форум. Лідер «Народного фронту підкреслив, що в надскладні для вільного світу часи необхідно тримати єдність: «Ця єдність не тільки на
словах, але й у дуже жорстких діях. Це і санкції, і політичний діалог, і військова сила. Це єдність
в тому числі і в економічній політиці». «Російська військова агресія далі отримує підтримку, як
не дивно, навіть з боку деяких західних партнерів. Будівництво «Північного потоку-2», який
забирає мільярди доларів у громадян України, Польщі, Словаччини, який порушує торговельні
стосунки між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки і спрямований тільки
на одне – як зробити ще більшою залежність Європи від російського газу і як профінансувати
російську армію, – повинен бути зупинений», – підкреслив він. «Тут повинна бути наша єдність
– так само не на словах, а в діях», – сказав лідер «Народного фронту» .

Розпочато державні випробування нової ракетної зброї
У присутності Секретаря Ради
національної безпеки і оборони
України, одного з лідерів «Народного фронту» Олександра Турчинова
на півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу «Вільха». Вони стали
фіналізацією масштабного проекту
українських вчених, конструкторів
та виробничників. «Завдяки зусиллям усіх, хто працював над цим проектом, ми отримали потужну ракетну зброю, яка за всіма
показниками краща за російський аналог «Смерч», – сказав Олександр Турчинов. Секретар РНБО України повідомив, що державні випробування проходитимуть у декілька етапів,
під час яких замовником перевірятимуться на відповідність заданим параметрам усі тактико-технічні характеристики ракет. Він пояснив, що ракети запускатимуться в повному бойовому спорядженні. «Враховуючи керованість ракет, для кожної з них буде визначено окремі
цілі на різній дальності», – додав Секретар РНБО України. Також Олександр Турчинов наголосив, що після завершення цих масштабних державних випробувань ракетні комплекси
«Вільха» будуть взяті на озброєння, а український ОПК почне їх серійне виробництво.
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Арсен Аваков
про візит до США:

КЛЮЧОВЕ – ПРОТИДІЯ
РОСІЙСЬКІЙ ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ
Міністр внутрішінх справ України, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков
розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Заплановані зустрічі із представниками Державного департаменту США та Федерального бюро розслідувань. «Наш візит включатиме, безумовно, як політичні питання, так
і ті, що стосуються діяльності МВС. Ключове – протидія російській гібридній війні. Ми готові
переймати досвід багатьох передових країн, але у питанні протидії гібридній війні Росії весь світ
має вчитися у нас. По-друге, посилення співпраці із Федеральним бюро розслідувань у протидії
організованій злочинності, зокрема російській, та її вплив на процеси у світі. Це дуже важливо,
зважаючи на події у Сосбері, хімічні атаки на мирне населення у Сирії та втручання у виборчі
процеси та кіберзагрози», – зазначив Арсен Аваков. Програма п’ятиденного візиту включає
також відвідування центру, де навчають агентів ФБР – академію Квантіко, та низку зустрічей
щодо спільних дій між американськими та українськими правоохоронцями у боротьбі із організованою злочинністю.

Об’єкти, які не використовуються
державними підприємствами,
слід передати об’єднаним
територіальним громадам
Керівник парламентської фракції «Народний фронт»
Максим Бурбак презентував законопроект, який передбачає передачу об’єднаним територіальним громадам об’єктів, що не використовуються державними підприємствами. «Ось наприклад, в місті Чернівці вже
понад 50 років функціонує будинок-інтернат для дітей з обмеженим слухом та затримкою психічного розвитку. Він знаходиться в одній будівлі разом з ПАТ «Укрзалізниця». 2 роки поспіль частина приміщення, де була транспортна прокуратура, не використовується, не опалюється, а для інтернату потрібні додаткові площі. До мене були звернення щодо передачі в комунальну власність,
щоб там могли створити додаткові приміщення для дітей. Натомість ПАТ «Укрзалізниця» знаходиться в переліку об’єктів, які заборонені до приватизації, і відповідно до чинного законодавства
це зробити неможливо», – пояснив Максим Бурбак. За його словами, непрофільних активів багато і в інших державних підприємств. Зокрема, «Укрпошта» має 5200 одиниць загальною площею
близько 1,25 млн метрів квадратних, які не використовуються. Проте на їх утримання щороку
витрачається 300 млн грн. Натомість приміщення, які не використовуються держпідприємствами,
необхідні для новостворених територіальних громад. «Вони повинні мати центр надання адміністративних послуг, мати свої відділення. Тобто їм потрібні нові приміщення. Дуже багато громад
навіть не мають приміщення для розміщення сільської ради», – пояснив автор законопроекту.
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В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ КОМПОСТУВАТИМУТЬ ВІДХОДИ
За ініціативи представників партії «Народний фронт» Міністра екології та природних
ресурсів Остапа Семерака та Міністра освіти і науки Лілії Гриневич 10 квітня розпочався збір заявок серед шкіл на участь у Всеукраїнському екологічно-освітньому проекті
«Компола». Усі школи, що візьмуть участь у проекті, пройдуть навчально-практичний
семінар та отримають інформаційні матеріали про компостування. Для участі заклад
має заповнити Google-форму за посиланням docs.google. Збір заявок триватиме до
24 квітня 2018 року. Цей проект спрямований на підвищення рівня екологічної освіти
та залучення молоді до практичних навичок сталого розвитку і споживання. У 200 закладах, які відповідатимуть умовам конкурсу, встановлять компостер для переробки
харчових відходів. Ключовим критерієм при відборі шкіл-учасниць буде мотивація, яку
вони зможуть продемонструвати в креативному завданні, та відповідність технічним
вимогам. Основна мета проекту - дати додатковий поштовх та ресурс українським школам для розвитку екологічної грамотності учнів, допомогти школярам отримати практичні навички, а не суто теоретичну інформацію, щодо відповідального споживання.
Сам проект «Компола» був започаткований київськими школярами Нікітою Шульгою та
Софією-Христиною Борисюк. Після цього його ідею підтримали очільники профільних
міністерств - Остап Семерак та Лілія Гриневич. Зараз проект вже успішно реалізований
у 32 навчальних закладах у різних куточках України.
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