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Арсеній ЯЦЕНЮК:
За часів Януковича
було підписано понад 50
двосторонніх документів,
які узалежнювали
Україну від РФ
Із 2010 до 2014 року за президентства Януковича було підписано понад 50 двосторонніх
документів між Україною і Росією. Ці документи були спрямовані на те, щоби Росія мала
якомога більший економічний, політичний і
безпековий вплив на українську державу, наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час надання свідчень у справі про державну зраду Віктора Януковича в
Оболонському районному суді Києва. «Віктор
Янукович був цілком і повністю залежний від
Російської Федерації і персонально від президента Путіна», – підкреслив лідер «Народного фронту». Окрім цього, Арсеній Яценюк нагадав суду, що в той період «в керівництві
української держави виникли маса посадових осіб, які були безпосередньо пов’язані з РФ:
міністр оборони України, голова Служби безпеки України, керівник особистої охорони Віктора Януковича, низка посадовців взагалі були російськими громадянами: «З’ясовується
інформація про неймовірну інфільтрацію спецслужб РФ до спецслужб України». Підписані
між двома країнами документи стосувалися в тому числі так званого співробітництва між
Україною і Росією в сфері газу, в сфері атомної енергетики, де Україна ставилася в залежність в енергетичних питаннях від «Росатому». В тому числі це й безпекові документи
– щоби Російська Федерація контролювала безпековий простір України. Окремо Арсеній
Яценюк наголосив, що підписані Януковичем Харківські угоди фактично легітимізували перебування російських військ на території України і дали можливості для російських збройних сил здійснювати незаконну анексію української суверенної території

Євроатлантична інтеграція
є стратегічною метою України
Секретар РНБО України, один із лідерів партії «Народний фронт» Олександр Турчинов у ході візиту в
штаб-квартиру НАТО в Брюсселі зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Сторони обговорили питання протидії російській
агресії на Сході України та гібридні загрози, які зараз постали перед нашою країною. За словами Секретаря РНБО, порівняно з 2014 роком, сьогодні
в Україні якісно нова армія, яка здатна боронити
країну. «Виходячи з тих викликів, які сьогодні стоять перед державою, значна частина коштів
Державного бюджету спрямована на оборону і безпеку України. Загальні витрати на безпеку
і оборону у 2017 році перевищили 5% ВВП», – сказав він, додавши, що аналогічна ситуація і
з бюджетом на 2018 рік. Окрім того, співрозмовники обговорили питання реформування сектору безпеки і оборони України, переходу на стандарти НАТО та складнощі на цьому шляху.
Новим важливим етапом взаємодії України і НАТО може стати приєднання нашої країни до
Програми розширених можливостей. «За висновками військових експертів країн-партнерів,
Україна відповідає усім критеріям, яким має відповідати потенційний учасник Програми», – зазначив Олександр Турчинов. Україна зацікавлена у проведенні засідання Комісії Україна-НАТО
на рівні глав держав і урядів під час саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року.

Арсеній Яценюк,
Олександр Турчинов
та Арсен Аваков увійшли
в ТОП-5 найвпливовіших українців
Троє представників партії «Народний фронт» –
лідер політичної сили Арсеній Яценюк, секретар
РНБО Олександр Турчинов та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – увійшли в ТОП-5 найвпливовіших українців, згідно рейтингу журналу
«Фокус». Арсеній Яценюк визнаний виданням другою за впливовістю людиною в країні. Автори
зазначають, що посівши крісло прем’єр-міністра у розпал кризи і російської агресії, він взяв на
себе відповідальність за непопулярні реформи. «Окрім однієї з найбільших фракцій в парламенті в його арсеналі лояльний спікер ВР, ряд міністрів в Уряді і налагоджені відносини з західними
партнерами», – йдеться в статті. Видання додає, що «списувати Яценюка з рахунків зарано».
«Злети й падіння політиків для української історії буденні. Важко спрогнозувати, де і в якому
статусі вже через півтора чи два роки може опинитися Яценюк», – додають автори. Олександр
Турчинов – четвертий в рейтингу. «Турчинов на практиці доводить, що не місце прикрашає людину, в навпаки. Взявши опіку над РНБО, він створив реально діючу структуру, яка намагається
укріплювати оборону нашої держави по всім напрямкам», – зазначає видання Арсен Аваков
посів п’яте місце в рейтингу. Інші представники «Народного фронту» також посіли у рейтингу
високі місця. Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій – 12, міністр юстиції Павло Петренко
– 20, голова фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максим Бурбак – 28, заступник керівника фракції Андрій Іванчук – 36, міністр освіти і науки Лілія Гриневич – 42.
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Затверджено план заходів до 2020 року,
необхідних для реформи школи
За пропозицією Міністра освіти і науки, представника партії
«Народний фронт» Лілії Гриневич Уряд затвердив план заходів, які необхідно здійснити до 2020 року для впровадження
шкільної реформи. «Цей план чітко визначає заходи до 2020
року, необхідні для старту Нової української школи. Йдеться
про запуск нових державних стандартів, друк сучасних підручників, запровадження концептуальних засад нової системи підготовки та професійного зростання вчителів, створення нової структури школи», – пояснила Лілія Гриневич. Вона
додала, що всі неврегульовані розбіжності з цього питання
стали врегульованими після прийняття нового Закону «Про
освіту», який встановив нову термінологію, що вживалася під час підготовки документу. Зокрема, в плані йдеться про створення 3-річної старшої профільної школи, оновлення змісту
освіти на компетентнісній основі, підвищення ефективності освітнього процесу, забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учнів, незалежно від їхнього соціального статусу,
території проживання чи національної належності, та перетворення української школи на важіль соціальної рівності. Передбачено розширення автономії закладів освіти у формуванні
власних освітніх програм. Окрім детального плану заходів до 2020 року, розпорядження
також містить візію змін, які будуть необхідні у період з 2020 до 2029 року.

Оснащення піротехнічних підрозділів ДСНС
у воєнний час – важлива місія МВС
Міністерство внутрішніх справ на чолі з представником партії «Народний фронт» Арсеном Аваковим вважає
своїм важливим завданням у воєнний час оснащення піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. «Ми перейшли на наступний етап реалізації
програми, що реалізується завдяки співпраці з Урядом
Японії. Йдеться про дуже важливу її частину – матеріально-технічну підтримку підрозділів з розмінування. Останні роки у нашій країні дуже неспокійні. Через протяжну лінію фронту надходять вибухово-небезпечні предмети, і, на жаль, гранати та міни підриваються у мирних містах щодня. Це реалії
країни, у якій йде війна», – наголосив глава МВС під час церемонії передачі сучасної техніки
ДСНС від Уряду Японії. Міністр зазначив, що у воєнний час передача оперативних піротехнічних машин та георадарів-детекторів є нагальною. «Я вдячний Уряду Японії та ООН за допомогу
і підтримку на всіх рівнях – від методології підготовки до технічного забезпечення», – додав він.
Транспортні засоби призначені для груп з гуманітарного розмінування і використовуватимуться для транспортування піротехніків до місць та районів виявлення мін, нерозірваних снарядів
та вибухонебезпечних пережитків війни. Вони будуть розподілені між територіальними піротехнічними підрозділами ДСНС України у Волинській, Запорізькій, Одеській та Херсонській
областях та районами, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України. Це дозволить
провести оновлення 9% застарілої техніки та підвищить оперативність виконання завдань.
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Розпочинають роботу національні авіалінії SkyUр
Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт»
Володимир Омелян повідомив про наміри нового українського
авіаперевізника SkyUp розпочати роботу з березня 2018 року.
У планах авіакомпанії на перший рік роботи – виконання міжнародних чартерних перевезень, а також відкриття регулярних
українських та міжнародних напрямків. «Приємно відзначити, що
синергія бізнесу та держави дає свої плоди. Йдеться не тільки про
розвиток авіаіндустрії, додаткові надходження в бюджет, відродження регіональних аеропортів. Важливо, що віднині українці матимуть більше можливостей, аби відкривати для себе світ»,
– наголосив Володимир Омелян. Чартерні перевезення будуть здійснюватися з Києва, Харкова,
Львова та Одеси за 16 напрямками – Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада,
Тіват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тірана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай. Внутрішні українські регулярні рейси запустять наприкінці травня – на початку
червня. На першому етапі рейси заплановано за двома напрямками: Київ – Одеса, Харків – Одеса. Вартість усіх регулярних перевезень буде формуватися за лоукост-моделлю без багажу та
обраних додаткових послуг. Вартість буде залежати від напрямку обраної подорожі та від часу
придбання квитків. Наприклад, квиток «Київ-Одеса» коштуватиме від 499 гривень в один бік.

Павло Петренко закликав силовиків
сісти за стіл переговорів та не допустити
порушення інтересів України у правовій боротьбі з РФ
Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко
закликав керівники РНБО, ГПУ, НАБУ та САП невідкладно сісти за стіл
переговорів та владнати всі непорозуміння, що виникли між органами і
які можуть зашкодити національним інтересам України та позиції нашої
держави у правовій війні з Росією у Європейському суді з прав людини. Він нагадав, що протягом
4-х років триває велика юридична війна з агресором. Передусім йдеться про 5 великих справ, які
Україна ініціювала проти Росії в Європейському суді з прав людини. Ці справи від імені України
представляє Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ. Європейський суд, відповідно до свого
регламенту, наклав гриф «Конфіденційно» або «Таємно» на документи, які містяться в матеріалах
цих міждержавних справ, та зберігаються у Міністерстві юстиції. Це покази сотень свідків, полонених, військовослужбовців, відео- та аудіозаписи тощо. Україна взяла на себе обов’язок дотримуватися накладених обмежень з метою нерозголошення інформації, оскільки це може вплинути
на хід розслідування. «І в цей час один з українських суддів Солом’янського районного суду м.
Києва – пан Бобровник – виносить ухвалу про тимчасовий доступ, а, простіше кажучи, виїмку
документів, з офісу Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. Це стандартна ухвала, однак
серед багатьох пунктів того, що суддя хоче вилучити, є вилучення оригіналів документів (а саме
заяв і матеріалів справ), які перебувають на розгляді в ЄСПЛ, де однією зі сторін виступає держава Україна, за період з 1 січня 2013 року по теперішній час», – наголосив Павло Петренко. На його
переконання, такі дії ставлять під загрозу успішність справ проти Росії, які розглядаються ЄСПЛ.
Окрім того, підривається можливість подачі позову проти російської компанії «Роснєфть».
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