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Арсеній Яценюк у Варшаві – представникам ЄС:

НАШ УСПІХ – ЦЕ ВАШ УСПІХ.
НАША ПОРАЗКА – ЦЕ ВАША КАТАСТРОФА

«Коли ми об’єднані, коли ми віддані й тримаємося цінностей, а не цін – ми можемо перемогти. Це єдиний шлях. Боротися до кінця за те, у що ми віримо і що правильно. Не розігрувати
жодних трюків, не укладати підкилимних домовленостей, не шукати жодних виправдань, щоб
не підтримувати Україну. Ви не просто боретеся за нас – ви боретеся за себе», – наголосив
лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час Міжнародної конференції «Революція, війна та її наслідки» у Варшаві. Арсеній Яценюк нагадав слова, начебто для президента
Путіна двері у вільному світі зачинені. Проте, підкреслив він, «усі розмовляють з Путіним, усі
зустрічаються з Путіним, усі в тісному контакті з Путіним»: «Хіба є якась ізоляція, реальна,
сильна ізоляція Путіна? Ні». Путін намагається подати себе як дуже сильного лідера, підкреслив Арсеній Яценюк: «Будьмо відверті – важливо не недооцінювати ворога. У нього добре
виходить. Він атакує нас, він атакує вас, він принижує вільний світ, світових лідерів. Ви нормально це сприймаєте?» – звернувся він до присутніх представників ЄС.
«Тож необхідні узгоджені та дуже сильні дії», – наголосив він: «Без сумніву, санкції важливі.
Але 2006 року світ застосував санкції проти Північної Кореї. А сьогодні Північна Корея має
балістичні ракети, які з легкістю можуть долетіти до території США. Хіба не маємо винести
з цього уроки?». Лідер «Народного фронту» підсумував: «Наш успіх – це ваш успіх. Наша поразка – це ваша катастрофа. Ви не просто боретеся за нас – ви боретеся за себе», – сказав
Арсеній Яценюк.

«Північний потік-2» поставить Європу
в повну залежність від компанії,
якою керує Кремльі персонально Путін
«Північний потік-2» – це антиукраїнський, антипольський, антисловацький і антиєвропейський проект. Як
можна підтримувати проект, за яким Росія захоплює
енергетичний ринок Європейського Союзу?» – наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під
час Міжнародної конференції «Революція, війна та її наслідки» у Варшаві. Лідер «Народного
фронту» наголосив на необхідності кроків задля енергетичної безпеки: «Тут так само постає
питання єдності в Європейському Союзі: що перше – бізнес, економіка чи все-таки цінності.
І не тільки цінності, але й усвідомлення власних енергетичних викликів для країн-членів ЄС».
Арсеній Яценюк наголосив, що позиція України та Польщі єдина: цей проект має бути зупинений. «І ми покладаємося на наших європейських партнерів, на ЄС і Європейську Комісію в
прийнятті правильного рішення. Правильного рішення для наших країн, для наших народів і
для нашого майбутнього”, – наголосив він. Фракція «Народний фронт» у Верховній Раді вже
зареєструвала проект звернення-застереження до європейських країн не підтримувати будівництво газопроводу «Північний потік-2».

«Народний фронт» вимагає невизнання
Верховною Радою виборів російського
президента
Фракція «Народний фронт» зареєструвала проект постанови про заяву Верховної Ради з приводу невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації,
їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи. Керівник фракції,
один з авторів постанови Максим Бурбак підкреслив, що вибори, які 18 березня пройшли
в Криму, нелегітимні як і їхній результат. «Так звані вибори були очевидною насмішкою
над демократією та брутальною наругою над правами людини. Ці так би мовити вибори
оголосила нелегітимна Дума, яка у 2016 році обиралася на тимчасово окупованій території
України. Цього нібито президента так само обирали в окупованому Криму. Відтак, лише
на цій підставі Путіна не можна вважати легітимним президентом РФ», – сказав Максим
Бурбак. «Народний фронт» висловлює вдячність Нацгвардії та Нацполіції за забезпечення
громадського порядку і недопущення провокацій біля дипломатичних представництв Росії
в Україні. «Як відомо, міністр Арсен Аваков заздалегідь викликав тимчасового повіреного у
справах Російської Федерації і повідомив йому про неможливість організації голосування у
їхніх консульствах на території України. Абсолютно правильне рішення, оскільки ці так звані вибори грубо порушують закони України і міжнародне право», – додав Максим Бурбак.
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Людмилу Денісову обрано
Уповноваженим з прав людини
Верховна Рада України обрала представника партії «Народний фронт» Людмилу Денісову Уповноваженим з прав
людини. Її кандидатуру підтримало 280 народних депутатів.
«Людмила Денісова – досвідчений політик і державна діячка, двічі міністр соціальної політики. Вона розуміє потреби
і пенсіонерів, і людей, які звертаються до Уповноваженого
з прав людини. Соціальна справедливість, протидія дискримінації в усіх сферах життя, правозахист – це її ключова компетенція», – підкреслив керівник фракції «Народний
фронт» Максим Бурбак перед голосуванням. Своєю чергою Людмила Денісова наголосила, що серед пріоритетів своєї діяльності на посаді омбудсмена бачить захист прав усіх громадян України на мирне життя, права журналістів на професійну діяльність, прав внутрішньо переміщених осіб та трудових мігрантів за кордоном,
а також продовження звільнення українських військовополонених. «Я докладу максимум
зусиль до захисту прав українців, представників кримськотатарського народу та всіх, хто
потребує захисту. Не залишимо без уваги внутрішньо переміщених осіб. В Україні не повинна
існувати дискримінація за будь-якою ознакою. Конституція України гарантує захист судом
будь-яких прав людини і громадянина», – заявила вона.

За наполяганням «Народного фронту»
Надію Савченко виключили
з Комітету з нацбезпеки
Верховна Рада виключила Надію Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони
за антидержавницьку позицію, позбавши її тим самим
доступу до державної таємциці. Як заявив перший заступник керівника фракції «Народний фронт» Андрій
Тетерук під час виступу з трибуни парламенту, таке рішення стало наслідком антидержавницької позиції Надії Савченко, яка свідомо працює на окупантів. «Вона
своїми діями, поведінкою абсолютно не підтримувала
високий статус народного депутата України і всіляко намагалася легалізувати терористичні угрупування ЛНР-ДНР особистими контактами, заявами, введенням їх в інформаційний
простір як таких, які не здійснюють тяжких і особливо тяжких злочинів на території нашої
держави», — заявив Тетерук.
Він наголосив, що поведінка Савченко була спрямована на те, щоб не захищати суверенітет. «На жаль, ми мали справу з послідовною ідеологічною підтримкою виключно тез Кремля, на які вона була дуже добре підготовлена», — додав народний депутат.
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Підписано угоду
між Україною та Фінляндією
щодо підтримки
Нової української школи
Між Україною та Фінляндією укладено
угоду, що передбачає допомогу в підвищенні кваліфікації українських вчителів,
популяризацію освіти, а також покращення освітнього середовища шкіл у межах
реформи Нова українська школа. Документ підписано міністром освіти і науки,
представником партії «Народний фронт» Лілією Гриневич та Міністром закордонних справ
Фінляндської Республіки Тімо Сойні. «Підписана угода (Про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» – Ред.) передбачає підтримку з боку наших партнерів
саме тих напрямів, у яких Фінляндія найбільш успішна. Широковідомо, що у власній освітній
реформі фіни зробили ставку на вчителя, і це дало свої результати – зараз середня освіта
у Фінляндії одна із найуспішніших у світі. Передбачений угодою проект матиме орієнтовну
вартість 6 мільйонів євро. Він розрахований на 4 роки», – розповіла Лілія Гриневич. Після підписання угоду має ратифікувати Верховна Рада України. Лілія Гриневич наголосила, що всі ці
бюрократичні процедури конче потрібно завершити протягом найближчих місяців, адже вже
1 вересня 2018 року всі першокласники прийдуть у Нову українську школу.

Учасники АТО, які втратили кінцівки,
отримуватимуть групу інвалідності
безстроково та на ступінь вище
Верховна Рада підтримала законопроект авторства народного депутата фракції «Народний фронт» Вікторії Сюмар, який
передбачає для осіб, які втратили кінцівки, безстрокове встановлення групи інвалідності, а для учасників АТО – безстроково та на ступінь вище. «Відтепер тим, хто втратив кінцівки,
група інвалідності встановлюється один раз і підтверджувати
її знову не треба. Ну і тим, хто втратив кінцівки в зоні ведення бойових дій, група встановлюється на ступінь вище. Наша маленька перемога», – заявила ініціатор законопроекту, заступник керівника фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар. За її словами, ідея розробки
цього законопроекту виникла під час візиту народних депутатів до зони АТО влітку 2017
року. Як зауважила народний депутат, встановлення для військових інвалідності на групу
вище є дуже важливим та необхідним кроком, оскільки отримувати безкоштовне лікування
у державному військовому шпиталі можуть лише особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи. Таким
чином, раніше учасники АТО, які мали третю групу інвалідності, не мали можливості отримувати безкоштовне лікування.
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Ігор Жданов підписав наказ про заборону
українським спортсменам брати участь у
змаганнях в Росії
Міністр молоді та спорту, представник партії «Народний фронт»
Ігор Жданов підписав наказ, яким забороняється участь членів
національних збірних команд України з усіх видів спорту в змаганнях на території Російської Федерації. Документ підписано
згідно із нещодавно прийнятим Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях»
українські спортсмени не братимуть участь в жодних змаганнях, що проходять на території
РФ». Міністр наголосив, що змагання в Росії, з огляду на внутрішню і зовнішню політику цієї
держави, є просто небезпечними для наших спортсменів. «Також нагадаю, що Міністерство
молоді та спорту та я, як міністр, закликаємо міжнародні федерації не призначати змагань на
території країни, де систематично нехтують міжнародним законодавством у сфері спорту, та
яка є порушником кодексу ВАДА. Агресори і порушники мають бути вигнаними з арени світового спорту», – підкреслив міністр.

Павло Петренко ініціює збільшення
мінімального розміру аліментів
на кожну дитину
Міністерство юстиції на чолі з представником партії «Народний
фронт» Павлом Петренком продовжить запровадження ініціатив,
які мають посилити захист українських дітей, чиї батьки розлучилися, та гарантувати право таких дітей на гідне утримання і повноцінний розвиток. «Нині йде серйозне обговорення можливості
збільшення обсягу утримання дитини після розлучення батьків. Вже розроблено законопроект,
який пропонує суттєво збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Окрім того, ми можемо запозичити норму французького законодавства, за якою нащадки після розлучення батьків
повинні отримати такий самий рівень утримання, який вони мали під час проживання у повній
сім’ї», – наголосив Павло Петренко. Він також зауважив, що особисто виступатиме з ініціативою
ввести норму, за якою діти матимуть право на частку спільного майна колишнього подружжя на
рівні з батьками. Також буде створена система стимулювання як батьків, так і органів влади на
місцях, які дбають про всебічний і повноцінний розвиток дитини. Павло петренко повідомив, що
завдяки новаціям закону щодо посилення відповідальності неплатників аліментів, який почав
діяти 6 березня, державним виконавцям Міністерства юстиції вдалося стягнути з боржників зі
сплати аліментів на користь дітей 254 млн грн.
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