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Арсеній Яценюк про введення квот
для української мови на телебаченні:
Ми вистраждали цей закон
і не зупинимося на сьогоднішньому успіху
13 жовтня набув чинності закон авторства депутатів «Народного фронту», який зобов’язує загальнонаціональні телеканали
транслювати не менше 75% програм українською мовою. «Це
– велика перемога української держави, перемога нашої парламентської фракції, всієї команди «Народного фронту», – наголосив
лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк. Він підкреслив,
що незалежність і свобода українців залишатимуться вразливими, поки в ЗМІ й ділових колах домінуватиме мова сусідньої
країни, мова агресора: «Без захисту й розвитку української мови
вітчизняний медіа-бізнес ніколи не стане на ноги, ніколи не скине монополію підкремлівських
олігархів. Лише українська, єдина державна мова, може бути мовою міжетнічного спілкування
в незалежній Україні». «Народний фронт» не зупиниться на сьогоднішньому успіху. Ми підготували й просуваємо подальші регуляторні й стимулюючі ініціативи для зміцнення державного
статусу української мови; для розвитку вітчизняного кінематографу, видавничого та музичного
бізнесу», – наголосив Арсеній Яценюк.

Олександр Турчинов:
Новітні зразки озброєння
і військової техніки невдовзі
працюватимуть на передовій
Секретар Ради національної безпеки і оборони
України, один із лідерів партії «Народний фронт»
Олександр Турчинов взяв участь у відкритті XIV-ї
Міжнародної виставки «Зброя і безпека». Він зауважив, що багато видів зброї і техніки, представлених на виставці, вже працюють в АТО. «Але є цікаві розробки, які дуже важливі і на які очікують у зоні проведення військової операції», – сказав Олександр Турчинов, додавши, що йдеться
насамперед про представлені на виставці засоби боротьби з безпілотними апаратами. Секретар
РНБО повідомив, що найближчим часом відбудуться польові випробування такого озброєння і
техніки – спочатку на полігонах, а згодом вони використовуватимуться на передовій. «Для нас
принципово зменшити термін від розробки зброї та військової техніки до їх використання в бойових умовах. Ми ставимо завдання «стискати» цей термін, оскільки кожен зразок сучасної зброї,
сучасної військової техніки може врятувати життя солдат і офіцерів на полі бою, а життя кожного
нашого військового безцінне», – наголосив він.

«Народний фронт» закликає Уряд
і конструктивні політичні сили Угорщини
вгамувати антиукраїнські пристрасті
Намір провести у Будапешті акцію про т. зв. «самовизначення для
Закарпаття» є зухвалим і недружнім актом проти України. Політична партія «Народний фронт» категорично засуджує розпалювання в Угорщині антиукраїнської істерії, приводом для якої обрано новий Закон України «Про
освіту». Той факт, що відповіддю на аргументи України стали безпідставні звинувачення та
погрози, свідчить про політично мотивований характер такої реакції. «Народний фронт» закликає Уряд і конструктивні політичні сили Угорщини вгамувати антиукраїнські пристрасті
та зупинити тих, хто вдається до мови шантажу та погроз. Нашу не меншу тривогу викликає
й те, що шовіністична риторика, яка не раз звучить в Угорщині, стосується не лише України, але й інших сусідніх народів. Закликаємо всіх європейських партнерів спільними силами
протверезити тих, хто на догоду Росії намагається порушити політичну стабільність у нашому регіоні. Приналежність до європейського дому є наслідком вірності єдиним цінностям
та принципам, які треба доводити щодня. За прикладом України очікуємо цього від наших
угорських колег. Жодні провокації не дадуть радикальним силам бажаних результатів. Державу, яка зупинила і втримує агресію Росії, не налякають погрози. Політики нашої держави
залишаються відкриті для діалогу і мають достатньо аргументів, щоб вгамувати будь-які непотрібні пристрасті чи безпідставні тривоги.

В Україні вже діє 550 центрів та бюро
безоплатної правової допомоги
Міністерством юстиції за 4 роки створена повноцінна система
надання безоплатної правової допомоги, яка забезпечує захист
прав усіх без винятку верств населення. «Доступ до правосуддя є невід’ємною частиною сталого та всеосяжного розвитку
держави. Місія Міністерства юстиції – захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правосуддя», – наголосив
Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло
Петренко. За його словами, нині в системі діє 550 центрів та
бюро правової допомоги, де працює 2000 юристів та 3000 адвокатів. До центрів та бюро вже звернулося понад 700 тисяч
українців, з яких майже 100 тисяч отримали послуги адвоката, інші – консультації та роз’яснення. Система дає змогу всім громадянам захистити свої інтереси. «Кожен без винятку
громадянин може звернутися до будь-якого центру чи бюро правової допомоги та отримати консультацію. Громадян, які належать до соціально незахищених верств населення, система також забезпечує адвокатами для захисту інтересів у суді. Це десятки тисяч людей,
які раніше не могли домогтися справедливості, оскільки не мали грошей на приватного
захисника», – зазначив очільник Мін’юсту. Наступним кроком став запуск влітку цього року
всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Павло Петренко зауважив: якість життя людей безпосередньо залежить від того, наскільки громадяни обізнані
щодо захисту своїх прав.
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Новий автобан Львів – Будапешт
з’єднає Україну зі швидкісними дорогами ЄС
Міністерство інфраструктури України на чолі з представником
партії «Народний фронт» Володимиром Омеляном провело переговори зі Світовим банком щодо можливості будівництва автобану Львів – Будапешт через КПП «Дийда». «Це угорський автобан
Т-0,3, який поєднається з автобаном в Україні М-06. Ми будемо
мати фактично транс’європейську магістраль, яка дасть необхідний трафік», – сказав Володимир Омелян. «Ми розпочинаємо prefeasibility study перед ТЕО, який дасть обґрунтування, який саме
напрям краще і що буде зроблено для того, щоб дорога Львів –
Мукачево була першої категорії. Це буде основною артерією для
українських товарів в ЄС, але, крім того, забезпечить стале сполучення Закарпаття з іншими
регіонами України», – пояснив він. Наразі дорога М-06 з Мукачева до Львова проходить через
складний гірський рельєф, і проїзд по ній займає близько 3,5 години. «Новий автобан скоротить
час в дорозі до 2-х годин. Ми пропонуємо найоптимальніший маршрут з пропозицією найдешевшого, але найякіснішого будівництва і проходу нового автошляху головного коридору між Україною і Угорщиною», – наголосив Володимир Омелян. За словами очільника Мінінфраструктури,
у перспективі новий автобан Львів – Мукачево буде поєднуватися зі словацьким автобаном R-2,
що забезпечить його зв’язок із системою швидкісних доріг Словаччини, Чехії та Німеччини.

У Дніпрі з’явиться Всеукраїнський
реабілітаційно-відновлювальний центр,
який стане базою паралімпійської підготовки
У місті Дніпро буде збудовано Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр, який стане базою паралімпійської підготовки літніх видів спорту. Він стане альтернативою бази в Євпаторії, яка через російську окупацію Криму
недоступна для наших спортсменів, людей з особливими потребами, реабілітації воїнів АТО. У Мінмолодьспорту відбулась зустріч, присвячена співпраці України і Фінляндії у рамках відповідного
проекту. Міністр молоді та спорту, представник партії «Народний фронт» Ігор Жданов зазначив,
що побудова такого центру, який ґрунтується на універсальному дизайні, абсолютній доступності
та інклюзії, надзвичайно важлива: «Українські спортсмени – паралімпійці та дефлімпійці, а також
і олімпійці – отримають сучасну, потужну спортивну базу. Вона стане доступною також і для громадян з особливими потребами, яким потрібна реабілітація, зокрема воїнів АТО, які відстоюють
незалежність України на Сході». Знаючи про високий рівень фінських технологій в сфері енергозберігання, екології, альтернативних джерел енергії, раціонального планування та забудови, Мінмолодьспорту зацікавлене у співпраці з Урядом Фінляндії, фінськими компаніями щодо створення
Центру, наголосив міністр.
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