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«Сто років тому українці сказали світові: «Ми є народ». Цей день 
ми святкуємо і святкуватимемо всією країною», – наголосив лідер 
партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у 100-річчя проголошен-
ня Незалежності України. Він підкреслив, що це особливо визна-

чний день українського національного календаря: «22 січня 1918 року, коли Центральна Рада 
проголосила Україну незалежною державою, українці сказали світові: «Ми є народ». А наступ-
ного року, 22 січня 1919-го,  проголосивши на Софійському майдані Акт Злуки, рішуче наголо-
сили: «Ми – єдиний народ». «Незалежність і Соборність. Непереборне прагнення бути вільними 
і єдиними. Це те, що вело Україну крізь останнє століття, крізь війни і лихоліття, крізь криваву 
боротьбу, крізь втрати і здобутки. Крізь спроби розірвати нас і розпорошити по лицю землі. 
Тому так боявся і карав за відзначення 22 січня радянський режим. Тому сичить у цей день 
ворог. Тому ми святкуємо і святкуватимемо його всією країною», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, 
один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов 
провів зустріч зі Спеціальним представником Державно-
го департаменту США з питань України Куртом Волке-
ром. Сторони обговорили ситуацію, що склалася на сході 
України через військову агресію Російської Федерації. Та-
кож співрозмовники обговорили закон про деокупацію Донбасу, продовження санкцій проти РФ 
та реформування оборонно-промислового комплексу України. У контексті обговорення питання 
реформування вітчизняного ОПК Секретар РНБО України наголосив, що оскільки Путін визнає 
тільки силу, «ми посилюємо вітчизняні Збройні Сили, відновлюємо наші оборонні підприємства, 
розробляємо нову зброю та військову техніку». Своєю чергою Курт Волкер наголосив, що США 
цінує співпрацю з Україною. Окрім того, говорячи про санкції проти РФ, Спеціальний представник 
Державного департаменту США з питань України зазначив: «США постійно наголошує, що Росія 
несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі. Ми робитимемо все залежне від нас, щоб 
допомогти врегулювати ситуацію на сході України», – додав він.

Арсеній Яценюк у річницю 
проголошення Незалежності: 
100 років тому українці сказали – 
ми є народ

Олександр Турчинов зустрівся 
зі спецпредставником Держдепартаменту 
США з питань України Куртом Волкером
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Міністр внутрішніх справ, представник партії 
«Народний фронт» Арсен Аваков анонсував, що у 
2018 році розпочне роботу вертолітний загін служ-
би реагування. «2018 рік - це рік Служби з надзви-
чайних ситуацій. Особливу увагу ми приділяємо 
підвищенню заробітних плат особового складу, 
переоснащенню підрозділів та забезпечення жит-
лом», - сказав міністр. Арсен Аваков зазначив, що 
вертолітний загін служби реагування включатиме 
близько 55 вертольотів, які забезпечать покриття по всій країні. «Починаючи від реагування 
на надзвичайні ситуації, виклики кримінального характеру та закінчуючи медичними питан-
нями, коли людину з віддаленого регіону треба буде доставити до медика-спеціаліста. Це 
той рівень, на якому працюють рятувальники у європейських країнах», - додав міністр. Вер-
толітна служба реагування - спільний проект з французькими колегами. Спеціалісти цього 
загону будуть оперативно реагувати і спільно працювати з поліцією і Національною гвардією, 
у випадку надзвичайних ситуацій з кримінальною складовою. А також будуть задіяні для ро-
боти в горах. Спеціалісти вертолітної служби також матимуть можливість допомагати тяжко 
хворим або пораненим людям - швидко доставляти їх до лікувальних закладів.

Міністр освіти і нау-
ки України, представ-
ник партії «Народний 
фронт» Лілія Гриневич 
в рамках Світового Ос-
вітнього Форуму (The 
Education World Forum) 
провела переговори з 
польською делегацією 
та взяла участь у диску-
сіях міністрів освіти, які 
представляють 92 країни 

світу. «День пройшов під гаслом «сучасні технології у сфері освіти». Із загальної тенденції 
вибивалася лише одна дискусія в межах форуму про раннє виховання дітей (читайте розви-
ток дошкільної освіти). Загалом йшлося про важливість раннього виховання для розвитку 
особистості і як його забезпечити на системному рівні. До слова, питання щодо охоплення 
дошкільною освітою є в багатьох країнах, а не лише у нас», – розповіла вона. Так, зустріч Лілії 
Гриневич з представниками Amazon та Світового Банку була присвячена пошуку партнерів 
для України у створенні національної освітньої онлайн-платформи. Міністр підкреслила, що 
МОН особливо зацікавлено в залученні до імплементації проекту платформи експертної та 
фінансової підтримки з боку Світового Банку.

У 2018 році в Україні запрацює 
вертолітний загін служби 
реагування

Лілія Гриневич взяла участь у Світовому Освітньому Форумі
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Представник фракції «Народний фронт», 
член комітету ВР з питань ПЕК, ядерної політи-
ки та ядерної безпеки Наталія Кацер-Бучков-
ська взяла участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За її словами, світові екс-
перти виділили два головних виклики сучасному світу: геополітична нестабільність та зміни 
клімату. «Незважаючи на загальний піднесений настрій щодо поліпшення стану світової еко-
номіки, велике занепокоєння в учасників Форуму викликав критичний стан світової геополі-
тики, глобальні загрози безпеці та енергетичний транзит», – наголосила народний депутат. 
«Підсумовуючи цьогорічні виступи, можна з впевненістю сказати, що Україні слід розвивати 
технологічний потенціал, який, зокрема, сприятиме залученню нових інвестицій в такі сфе-
ри, як альтернативна енергетика та енергоефективність. Крім того, розвиток цих галузей 
сприятиме виконанню усіх завдань Паризької кліматичної угоди, до якої Україна долучилась 
однією з перших, та інших міжнародних зобов’язань нашої держави», – наголосила Наталія 
Кацер-Бучковська. Цьогоріч до Форуму долучились більш ніж 30 світових лідерів, зокрема 
Франції, Німеччини та Сполучених Штатів.

Геополітична нестабільність 
та питання безпеки 
стали ключовими темами 
Всесвітнього економічного 
форуму у Давосі

Можливе внесення змін до регламенту Парламент-
ської асамблеї Ради Європи заради зняття санкцій з 
Російської Федерації, яке обговорювалося на зимовій 
сесії ПАРЄ, є неприпустимим для інституції, яка базує 
свою діяльність на принципах рівності, верховенства 
права, забезпечення основних прав і свобод кожної 
людини. Член Постійної делегації у Парламентській 
асамблеї Ради Європи, представник фракції «Народ-
ний фронт» Леонід Ємець зазначив, що основним пи-

танням, що стосується України, на зимовій сесії ПАРЄ стало намагання російської делега-
ції повернутися до Асамблеї. З цією метою навіть був створений спеціальний комітет, що 
має напрацювати такі зміни до регламенту ПАРЄ, які в принципі не дозволять накладати 
санкції ні на РФ, ні на будь-яких інших потенційних порушників у майбутньому. Підсумо-
вуючи, Леонід Ємець заявив, що «на сьогодні позиція більшості делегатів Парламентської 
асамблеї така, що совість не продається».

Росії не вдалося здійснити 
бліц-криг щодо зняття з себе 
санкцій на сесії ПАРЄ
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23 січня у Національній філармонії України відбулася урочиста церемонія проводів Націо-
нальної збірної України на XXІІI зимові Олімпійські Ігрих-2018. Участь у заходах взяли пред-
ставники партії “Народний фронт” віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко і міністр молоді 
та спорту Ігор Жданов. Так, В’ячеслав Кириленко вручив Державний прапор членам олімпій-
ської команди – олімпійським чемпіонкам з 2014 року з біатлону Валентині та Віті Семерен-
ко. Саме з цим синьо-жовтим стягом українська збірна увійде на головну спортивну арену 
Олімпіади-2018 в Пхьончхані. “Удачі спортсменам, сил, натхнення, перемог. А ми з Кабінетом 
Міністрів та Верховною Радою будемо робити все, щоб забезпечити вам підготовку”, – наго-
лосив своєю чергою Ігор Жданов. Українські спортсмени вже здобули 32 ліцензії на участь у 
зимовій Олімпіаді в Кореї. Українська нація наразі буде представлена у дев’яти видах спорту: 
біатлон, скелетон, санний спорт, фігурне катання, гірськолижний спорт, лижні гонки, фри-
стайл, лижне двоборство, сноубординг. 

В’ячеслав Кириленко та Ігор Жданов взяли участь 
у проводах Національної збірної на зимові Олімпійські ігри


