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Арсеній ЯЦЕНЮК у Брюсселі:

Очікуємо, що в найближчі два тижні буде прийнято
рішення про посилення санкцій проти РФ
«Росію треба змушувати до
виконання міжнародних домовленостей. Росію треба змушувати, щоб вона покинула територію України, дала можливість
вільно користуватися Керченською протокою, як це передбачено міжнародними договорами», – наголосив лідер партії
«Народний фронт» Арсеній Яценюк у Брюсселі після зустрічей
з Президентом Європейської
Ради Дональдом Туском та Європейським комісаром Йоганнесом Ганом. Після зустрічі з Президентом Європейської Ради
Дональдом Туском, сказав Арсеній Яценюк, Дональд Туск «чітко заявив, що він вимагає в Росії
повернути українських моряків на територію України, повернути незаконно конфісковані судна
Військово-Морських Сил України, відновити безпечне судноплавство у Керченській протоці і не
порушувати міжнародне право». Лідер НФ повідомив, що невдовзі засідатиме політико-безпековий комітет Європейської комісії: «Зараз будуть обговорюватися рішення, які Європейський
Союз буде приймати за результатами доповіді по ситуації в Азові». «Однозначно необхідно посилювати і продовжувати санкції. Ми очікуємо, що це рішення буде прийнято в найближчі два
тижні. І однозначно необхідний повний посилений тиск на Росію з вимогою, щоб Росія відступила з української території, виконала міжнародне право, звільнила українських моряків, повернула українські катери», – наголосив лідер «Народного фронту». Арсеній Яценюк повідомив,
що ситуацію на Азові він обговорив і з Європейським комісаром Йоганнесом Ганом. Окрім того,
обговорювалося питання макрофінансової допомоги: «Єврокомісія привітала рішення українського парламенту проголосувати за закон про державний бюджет. І зараз ми тільки очікуємо
аналізу Міжнародного валютного фонду для того, щоби 500 мільйонів євро макрофінансової
допомоги Україні від Європейського Союзу надійшли в найближчі два тижні».

Арсеній Яценюк
та Арсен Аваков
оглянули облаштування
державного кордону
на Харківщині
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ України, представник НФ в уряді Арсен Аваков побували на ВПС «Дергачі» Харківського прикордонного загону.
Вони оглянули ділянку державного кордону з повітря, проїхали вздовж його лінії і ознайомилися
з облаштуванням відділу прикордонної служби. Арсеній Яценюк зазначив, що облаштування ділянки державного кордону цілком відповідає європейському рівню, і підтвердженням цьому є те,
що деякі європейські країни запозичують український проект. Він підкреслив, що облаштування
державного кордону з Росією проводиться вперше за історію нашої держави: «Ті, хто охороняють державний кордон, вперше за історію України отримали можливість дійсно нести службу
по охороні державного кордону і мати можливості, як перша лінія оборони, зупиняти агресора».
Лідер НФ висловив вдячність прикордонній службі, а також нинішньому уряду за те, що цей
проект не було зупинено, незважаючи на недофінансування та дискредитаційну кампанію. Він
підкреслив, що намагання певних політиків дискредитувати проект – це намагання дискредитації
в цілому ідеї державного кордону. Першою кампанію з дискредитації проекту розпочала Росія,
сказав він, проте підхопили її і всередині країни: «Хочу звернутися до тих, хто дискредитовував
цей проект: на кого ви працювали і на кого ви працюєте до сьогоднішнього дня?». Лідер НФ підкреслив, що за кілька років неможливо, як закидають критикани, облаштувати майже 2500 км
кордону, та ще й в умовах недофінансування. У свою чергу Арсен Аваков наголосив, що сьогодні
опорний пункт у ВПС «Дергачі» – один
із 40, облаштованих уздовж кордону:
«Рівень якості інженерних споруд високий. Найголовніше тут – інтелектуальна
складова та реагування». За його словами, на сьогодні виконано майже 47%
робіт з інженерно-технічного облаштування україно-російського кордону.
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Парламент підтримав конституційні зміни
щодо курсу на членство України
в ЄС та НАТО
Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк привітав рішення
Верховної Ради, яке наближає до закріплення в Конституції України курсу на набуття членства України в ЄС та в НАТО. «Дякую
фракції «Народний фронт», яка рік тому виступила з цією ініціативою і послідовно просуває це рішення», – зазначив він. Арсеній
Яценюк підкреслив, що суть цього закону – не в чергових деклараціях: «Важливо, що наш євроатлантичний курс буде закріплений найвищим актом держави – її Основним Законом. Історичний вибір України не зможуть без
опору змінити ані ворог, ані саботажник, ані потенційний реваншист». «Але найважливішим є
те, що наш курс треба щодня наповнювати практичним сенсом. Це – найскладніша і найзначиміша ознака цього рішення», – наголосив лідер «Народного фронту». Верховна Рада схвалила
Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави
на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) 311 голосами народних депутатів. Остаточне голосування з цього
питання з підтримкою мінімум 300 депутатів має відбутися на наступній сесії парламенту.

Верховна Рада врахувала вимоги
«Народного фронту» у держбюджеті-2019
Верховна Рада ухвалила закон «Про державний бюджет на 2019 рік».
«Попри численні зойки опозиції і численні виступи політиканів, які використовують парламентську трибуну лише для свого політичного піару,
Верховна Рада виконала свою основну функцію: в наступному році Україна буде жити з основним фінансовим документом», – наголосив керівник
фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Зокрема, «Народний фронт»
домігся, щоб у держбюджеті були підвищені видатки на оборону й безпеку, збільшені зарплати військових та оснащено армію новою технікою.
Так, мінімальний заробіток контрактника Збройних Сил із 1 січня зросте до 10 тис. грн., а в зоні
Операції Об’єднаних Сил – до 21 тис. грн. (без урахування доплат, коефіцієнтів, премій тощо). Крім
того, держбюджет-2019 зберігає масовість і доступність житлових субсидій і теплих кредитів, які
були запроваджені ще Урядом Арсенія Яценюка. Зараз субсидії отримують понад 6 млн. сімей.

«Народний фронт» очолив рейтинг найдисциплінованіших фракцій
Представники фракції «Народний фронт» очолили рейтинг найдисциплінованіших депутатів,
взявши участь у найбільшій кількості голосувань у парламенті в листопаді. Громадський рух
«Чесно» проаналізував, що депутати, обрані за партійними списками, частіше беруть участь у
голосуваннях, ніж депутати-мажоритарники: різниця в їхній активності за листопад становить
1,5%, за жовтень – 8%. Крім того, рух зазначає, що 58 депутатів пропустили понад 90% голосувань у парламенті. У листопаді 2018 року Верховна Рада працювала у сесійному залі 8 днів,
провела 12 засідань, на яких відбулося 389 голосувань.
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Павло Петренко презентував законопроект
щодо посилення гарантій захисту державою
права власності
Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко презентував народним депутатам проект закону #РейдерствоСтоп.
За словами міністра, після прийняття даного законопроекту, вдасться
вирішити одразу дві існуючі проблеми громадян. Перша – це прибирання можливості суб’єктивного впливу реєстраторів чи осіб, які мають
право на реєстраційні дії, на об’єкти власності та забезпечення додаткових гарантій збереження майна. Друга важлива ініціатива, закладена
в цьому проекті, – забезпечення державними сервісами громадян, які живуть в найбільш віддалених регіонах України. «Мова йде про 7 мільйонів українців, які живуть в сільській місцевості, і
які не мають нормального доступу до нотаріальних послуг, тому не можуть вирішити базові питання щодо оформлення власності, оформлення спадщини тощо», – наголосив Павло Петренко.
Прийняття законопроекту дасть можливість ліквідувати дефіцит державних нотаріусів на селі
й спонукатиме об’єднані територіальні громади, які зараз створюються, перебирати ці функції
на себе. Під час підготовки законопроекту депутатами, представниками всієї бізнес-спільноти
та урядовцями були зібрані найкращі напрацювання, які були на розгляді в парламенті у різних
комітетах. Павло Петренко висловив переконання у тому, що Верховна Рада має всі можливості
для того, щоб об’єднатися, і до кінця поточного року схвалити цей законопроект в цілому.

Володимир ОМЕЛЯН:
Ryanair розширює
карту польотів з України
Міністр інфраструктури України, представник партії
«Народний фронт» Володимир Омелян повідомив, що
авіакомпанія Ryanair збільшує кількість маршрутів з
України до країн ЄС. «Ryanair – з Україною. І це – важлива перемога, яка ще 2 роки тому здавалася недосяжною», – наголосив Володимир Омелян. За його словами, завдяки прозорим правилам гри,
а також чесній конкуренції, які Міністерство інфраструктури встановило на ринку авіації, європейські авіакомпанії вступили у боротьбу за українського пасажира. «Громадяни України можуть
скористатись доступними авіаперельотами. Частка лоукостів в міжнародних рейсах вже становить близько 30%, а ще декілька років тому це було менше 5%. Наразі різні авіакомпанії пропонують близько 110 рейсів за лоукост-тарифами. Вже сьогодні квиток на літак до країн ЄС за
350-700 гривень є реальністю. Інші авіакомпанії одночасно змушені підвищувати рівень сервісу
для пасажирів, щоб утримати своїх клієнтів і виправдати вищі від лоукоста ціни», – зазначив він.
Графік Ryanair на літо-2019:
З Києва – 5 нових маршрутів: Афіни (2 рази на тиждень), Дублін (2), Манчестер (2), Софія (2) і Пафос (2)
17 маршрутів: Барселона (4), Берлін-Шенефельд (4) Братислава (2), Бидгощ (2), Гданськ (2), Краків (3), Лондон Станстед (5),
Познань (2), Стокгольм (3), Вільнюс (3), Варшава Модлін (4) і Вроцлав (3)
Зі Львова – 5 маршрутів: Дюсельдорф (3 рази на тиждень), Краків (3), Лондон Станстед (3), Меммінген (2) і Варшава Модлін (3)
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