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Арсеній ЯЦЕНЮК
про заяву Держдепартаменту США
щодо невизнання анексії Криму:
Справедливість над агресором
неминуче торжествуватиме
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк привітав заяву Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майкла Помпео стосовно невизнання незаконної анексії Криму. «Ця
однозначна позиція, як і відданість територіальній цілісності
України, залишатимуться непорушними», – наголосив він. Лідер
«Народного фронту» зазначив, що в цій заяві Держдепартаменту є «пряма паралель з невизнанням Сполученими Штатами
загарбання Балтійських держав, яке вчинив Радянський Союз у 1940 році». «Нехай через
десятиліття, але справедливість була відновлена. Справедливість над агресором неминуче
торжествуватиме й цього разу», – написав Арсеній Яценюк.

Пройшли комплексні випробування боєприпасів та нової
зброї українського виробництва
У присутності Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, одного із лідерів партії «Народний
фронт» Олександр Турчинов на Гончарівському полігоні
ЗСУ відбулися комплексні випробування боєприпасів та
нової зброї українського виробництва. «Відбулася важлива
фаза випробувань найбільш дефіцитних 152-мм снарядів,
а також 60-мм мін для нових українських мінометів», – повідомив Секретар РНБО України, додавши, шо на полігоні також відбулися випробування двох модифікацій 60-мм
та двох модифікацій 82-мм мінометів, а також перевірка
безпекових характеристик під час ведення вогню зі 120-мм
мінометів. Під час випробувань усі балістичні характеристики перевірялися сучасним унікальним комплексом – мобільною радарною системою траєкторних вимірювань. «Її унікальність полягає в тому, що вона може з великою точністю відслідковувати траєкторію не тільки
снаряду, міни чи ракети, а навіть кулі», – додав Олександр Турчинов. «Хочу підкреслити, що
всі випробування пройшли успішно. Українська зброя та боєприпаси показали відповідність
заданим характеристикам та найближчим часом будуть взяті на озброєння ЗСУ, що значно
посилить вогневу спроможність нашої армії», – підсумував Секретар РНБО України.

Максим Бурбак:
Чернівецька міська рада
пішла проти волі громади,
звільнивши мера
Чернівецька міська рада пішла проти волі громади, проголосувавши 26 липня на сесії за дострокову відставку мера Олексія Каспрука. «В суто незаконний спосіб, без жодних вагомих аргументів
перефарбованою «регіоналівською» більшістю за
допомоги «прогресивних демократичних» фракцій
було усунено від виконання покладених громадою
обов`язків міського голову Олексія Каспрука. Коло історії зробило черговий оберт, повторилися ганебні події 2011 року», – наголосив керівник фракції «Народного фронту» у
Парламенті, депутат-мажоритарник від Чернівецької області Максим Бурбак. «Ті ж самі
замовники, ті ж самі актори, ті ж безглузді виступи, той же результат. Але не та вже ситуація в країні. Вже немає їхнього ідола-президента, який втік в Московію, вже не та Верховна
Рада, яка мовчки споглядала тотальний наступ «регіоналівської» орди на місцеве самоврядування, вже не той вплив на суди, які навіть не розпочинали розгляд справи міського
голови Миколи Федорука у 2011 році», – підкреслив народний депутат. Водночас Максим
Бурбак переконаний, що врешті-решт громада Чернівців переможе запроданців-»регіоналів» та їх «шісток» і в єдиний законний спосіб буде повернуто міського голову Олексія Каспрука до виконання обов`язків та буде обрано нову міську раду. «Ми разом зробили це
тоді, зробимо і цього разу!», – підкреслив він.

Уряд України оголосив міжнародний тендер
на першу партію комплексів зважування
під час руху
Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт»
Володимир Омелян повідомив про рішення Кабінету МІністрів
України щодо оголошення міжнародного тендеру «Проектування, постачання та встановлення пілотної системи зважування в
русі» (Weight-in-Motion або WiM). Відповідне повідомлення вже
опубліковане на порталі Світового Банку. Максимальна очікувана сума заявок складає $4,9 млн, учасниками торгів будуть консорціуми з іноземних та
українських компаній. Переможець повинен бути визначений у вересні 2018 року, а роботи
розпочатись в жовтні 2018. Проект розроблений спільними зусиллями Міністерства інфраструктури України, Світового Банку, Укравтодору, Уктрансбезпеки та міжнародних консультантів. «Системи будуть розташовані на автодорогах М-01, М-03, М-05, М-06 та М-07. Тобто,
на початковому етапі WiM-комплекси працюватимуть у так званому режимі преселекції, а
пізніше – в автоматичному режимі накладання санкцій», – наголосив Володимир Омелян. Після успішної реалізації пілотного проекту навколо Києва планується розгортання аналогічних
систем в інших областях, в першу чергу – Одеській, Миколаївській та Херсонській.
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Максим Бурбак найбільше з керівників фракцій
працює в комітеті
Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак взяв участь у 92% засідань свого комітету
(у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю). Комітет виборців України проаналізував відвідування головами фракцій парламенту
засідань комітетів і встановив, що найактивнішим був керівник фракції «Народний фронт», який
був присутнім на 11 з 12 засідань комітету. Натомість керівники Опозиційного Блоку Юрій Бойко
та Олександр Вілкул, а також лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко не взяли участі в жодному
засіданні комітетів, до яких входять. Відповідно до закону «Про статус народного депутата України» народний депутат зобов’язаний бути присутнім на засіданнях комітету, до складу якого його
обрано, та брати участь у його роботі.
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