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Арсеній ЯЦЕНЮК:
Ситуація на Азові показала брак співпраці України і НАТО.
Потрібно налагодити комплексний механізм реагування
«Те, що сталося в Азові, продемонструвало реальний брак співпраці між Україною
та НАТО. У нас є кілька трастових фондів із
НАТО, ми маємо добрі відносини, але дійсно міцний військовий зв’язок між Україною
та НАТО не настільки сильний, як ми очікували», – підкреслив лідер партії «Народний
фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю Euractiv
у Брюсселі. Він наголосив на необхідності
налагодити механізм реагування у разі ескалації: «Це має бути справжньою підтримкою: як оборонною зброєю, так і в сфері кібербезпеки, політичної реакції, це має бути
комплексним рішенням». Арсеній Яценюк нагадав, що нинішня адміністрація США прийняла
рішення надати Україні «Джавеліни», попередня надала Україні 3 мільярди доларів кредитних
гарантій та певну кількість нелетальної зброї: «Але, з огляду на ситуацію в Азові, найкращим
виходом є те, що нам потрібно отримати від Альянсу, країн-членів Альянсу броньовані судна
для українського флоту». Лідер «Народного фронту» підкреслив, що початковий план Путіна
був захопити Маріуполь ще 2014 року: «Це одна з ключових промислових територій в Україні.
Вони хотіли створити, як вони це називають, коридор, захопити Маріуполь, потім Херсон, Одесу, і вийти на Придністров’я: «Це був початковий план, розроблений адміністрацією Путіна та
його ФСБ. І вони вирішили повернутися до цієї початкової ідеї кілька днів тому». Він нагадав, що
Україна почала будувати морську базу в Азовському морі, щоб захистити українські кораблі:
«Ця база створюється відповідно до українського законодавства для захисту територіальної
цілісності України та захисту вільного перевезення України через Керченську протоку. В Азові
Росія базує близько 100 суден». Проте, підкреслив Арсеній Яценюк, Росія почала блокувати перевезення вантажів не тільки українським суднам, а й близько 50 суднам під різними прапорами, в тому числі з країн ЄС: «З одного боку, Росія вирішила продемонструвати свою військову
силу, а з іншого – ізолювати Маріуполь, викликати соціальні та політичні заворушення, і таким
чином дестабілізувати всю Україну напередодні президентських та парламентських виборів».
«Ідея була, дестабілізуючи Маріуполь, послати «ударні хвилі» по всій Україні», – сказав він. «Це
була навмисна, попередньо організована ескалація за наказом вищого командного складу Російської Федерації, включно з Путіним. У перехоплених переговорах згадується Путін: «Президент знає», – наголосив Арсеній Яценюк.

«Народний фронт» підтримав
введення воєнного стану
Фракція «Народний фронт» на позачерговому засіданні Верховної Раді підтримала схвалення парламентом запровадження
воєнного стану в 10 областях України строком на 30 днів. «Наша
фракція прийняла рішення дати згоду на впровадження правового режиму воєнного стану строком на 30 днів із можливим
його продовження з тими заходами, які в першу чергу сприяють
посиленню воєнного потенціалу України і дають можливість захистити українців», – зазначила
заступник керівника фракції НФ Вікторія Сюмар перед голосуванням за відповідне рішення.
Водночас вона закликала не зловживати повноваженнями з обмежень прав громадян. «Сьогодні й цій залі дуже багато говорили про вибори. Думаю, це недоречно – говорити треба
про інше. Треба зафіксувати дві базові позиції. Позиція перша: російсько-українська війна, яка
триває чотири з половиною роки, вчора вийшла на новий етап. Тому що росіяни під своїми
прапорами накрили вогнем наші судна», – зазначила представник «Народного фронту». «Позиція номер два – світ стурбований, але головне – налякані українці. І наша з вами задача, і те,
чому ми з вами сьогодні прийшли в цей зал, на позачергове засідання – це зробити все, щоб
заспокоїти людей», – додала Вікторія Сюмар. На її думку, цього можна досягти, мобілізувавши
всі можливі воєнні ресурси країни, щоб українці почувалися більш захищеними, а українська
армія була міцнішою. «Надзвичайно важливо стабілізувати ситуацію в Азовському морі. Колеги, це – геополітично принципова позиція, і ми з вами маємо бути свідомими: Керченська
протока – це шлях українського експорту, це два українські порти – Маріуполь і Бердянськ, які
відвантажують товари металургійної промисловості, що є наповнювачем власне українського
бюджету. Тому задача росіян – заблокувати Керченську протоку, а нам її треба розблокувати
всіма можливими засобами, в першу чергу – дипломатичними», – наголосила Вікторія Сюмар.

«Народний фронт» вимагає притягнути до кримінальної
відповідальності російського агента Медведчука
Агент Путіна Медведчук відзначився черговою істеричною заявою про «Народний фронт» та
лідера партії Арсенія Яценюка. Ставленик Кремля продовжує думати, що має право давати політичні коментарі про події і процеси в новій Україні. Треба внести ясність у ситуацію.
1. Вимагаємо від Президента Порошенка, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури
України нарешті притягнути до кримінальної відповідальності російського агента Медведчука. Зокрема, дати правову оцінку його публічним стосункам із диктатором країни-агресора (в контексті
державної зради) та його висловлюванням щодо Держави Україна, її Збройних Сил та парламентарів (в контексті кількох інших статей КК).
2. Вимагаємо від Президента Порошенка негайно позбавити Медведчука будь-яких, хоч би й
напівформальних, статусів «переговорника від України» (в Мінську й деінде).
3. Треба нарешті покласти край всьому корупційному бізнесу Путіна-Медведчука в Україні.
Що стосується висловлювань Медведчука про депутатів від «Народного фронту» Андрія Левуса, Ігоря Лапіна, Сергія Висоцького, Віктора Романюка, Олега Медуниці, Миколи Величковича,
Михайла Бондаря. Це – гідні громадяни і патріоти, які боронили Україну на Майдані і на фронті.
Зараз послідовно борються з агресором і його поплічниками у парламенті. Тому не зраднику і
колаборанту Медведчуку давати їм оцінку.
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Павло ПЕТРЕНКО:
Україна звернулася до ЄСПЛ
щодо захоплення Росією
українських військових
Намагання Росії застосувати свій кримінальний кодекс до
українських вояків повністю суперечить здоровому глузду і
всім нормам міжнародного права. Захоплені країною-агресором українські військові є військовополоненими і до них
мають застосовуватися всі гарантії захисту, які визначені відповідними міжнародними конвенціями, заявив міністр юстиції
України, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Він повідомив, що уряд України звернувся до Європейського суду з прав людини із заявою про застосування попередніх
заходів до українських військових моряків, захоплених Російською Федерацією в Керченській
протоці. «Міністерство юстиції, Міністерство з питань окупованих територій та всі інші відомства об’єднали свої сили для того, щоб надати допомогу нашим хлопцям, які є однозначно
військовополоненими. Від імені уряду Мін’юст вже звернувся до Європейського суду з прав
людини з вимогою застосувати 39-те правило та прийняти негайне рішення щодо звільнення
незаконно захоплених українських громадян», – зазначив Павло Петренко. У своєму зверненні
уряд України просить суд зобов’язати уряд РФ: надати вичерпну інформацію щодо здоров’я
та умов тримання українських моряків; забезпечити належне лікування пораненим морякам;
негайно повернути в Україну поранених моряків після того, як їхній стан здоров’я дозволить
транспортування; повернути моряків Україні, а до того забезпечити умови тримання, які відповідають нормам гуманітарного права, зокрема, у першу чергу, звільнити їх з пенітенціарних
закладів, в яких вони, вочевидь, наразі утримуються.

Арсен Аваков:
Воєнного стану в Україні мають
боятися її вороги та злочинці, іншим
боятися нічого
Ключова річ – це відповідальність правоохоронних підрозділів під час особливого правового режиму воєнного
стану, який держава проходить вперше. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України, представник партії
«Народний фронт» Арсен Аваков у ході координаційної наради оперативного штабу органів
системи МВС. «Воєнний стан передбачає величезний обсяг повноважень, тому робота наших
підрозділів має бути дуже чіткою. Ми не маємо допустити жодних провокацій, ані на територіях, де введено воєнний стан, ані в інших регіонах країни. Тобто мають боятися злочинці та
вороги країни, нормальним людям боятися немає чого. Своєю роботою на місцях ми повинні
це показувати», – зазначив Арсен Аваков. Він додав, що функціонал правоохоронних органів
системи МВС не змінюється. «Я вимагаю повної концентрації наших дій та неухильного дотримання норм чинного законодавства. Для оперативного реагування створено координаційний
штаб МВС під керівництвом заступника міністра Вадима Трояна», – повідомив Арсен Аваков.
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Остап СЕМЕРАК:
Національний природний парк
«Олешківські піски» буде розширено
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:
Розпочав роботу швидкісний експрес
«Київ - аеропорт «Бориспіль»
«Kyiv Boryspil Express» здійснив свій перший рейс між Київським
залізничним вокзалом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль».
Залізничне сполучення між столицею та головними повітряними
воротами України функціонуватиме в режимі 24/7. На маршруті
між Центральним залізничним вокзалом та аеропортом експрес
робитиме зупинку на станції Дарниця. Першими оцінити всі переваги нового експресу відправилися очільники держави, серед яких і міністр інфраструктури,
представник партії «Народний фронт» Володимир Омелян. «Дешеві авіаперевезення мають бути
підкріплені дешевим та зручним сполученням з аеропортом. І сьогодні для мене велика приємність
заявити, що Україна поступово розбудовує інфраструктуру за європейським зразком – більшість
великих європейських міст має зручне залізничне сполучення аеропорту із центром міста», – зазначив Володимир Омелян. За його словами, раніше квиток до країн ЄС можна було придбати за 200
гривень. А проїзд до самого аеропорту коштував дорожче квитка на літак. «Від сьогодні: 40 хвилин,
80 гривень – і ви дісталися від вокзалу до аеропорту чи навпаки. Ми розвернулися в бік Європи не
тільки політично, а й економічно, транспортно та інфраструктурно. І цей рух незворотній», – наголосив Володимир Омелян. На маршруті працюватиме 4 рейкові автобуси виробництва Pesa Bydgoszcz
SA. Вони були модернізовані власними силами Укрзалізниці в локомотивному депо «Гречани».
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