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ДЕПУТАТИ «НАРОДНОГО ФРОНТУ» –
ЛІДЕРИ З ПІДТРИМКИ РЕФОРМАТОРСЬКИХ ЗАКОНІВ

П’ятеро представників фракції “Народний фронт” увійшли до ТОП-10 депутатів, які найчастіше підтримували реформаторські законопроекти протягом 8-ї сесії Верховної Ради восьмого скликання. Аналітики VoxUkraine проаналізували роботу парламентарів і відібрали 20
прогресивних реформаторських законів, проголосованих на минулій сесії. Згідно дослідження, представник “Народного фронту” Михайло Побочіх не пропустив жодного реформаторського голосування і з ефективністю 100% опинився на першій сходинці рейтингу. Також у
трійці лідерів депутат “Народного фронту” Микола Величкович. Високі місця в рейтингу посіли й інші представники фракції – Ігор Васюник, Олена Бойко та Олександр Кодола.

Арсен АВАКОВ:
МВС збільшує свою присутність
в акваторії Азовського моря
Міністерство внутрішніх справ України збільшує свою присутність в акваторії Азовського моря. Про це заявив очільник відомства, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков під час
відкриття частини водолазних пошуково-рятувальних робіт акваторії Азовського моря Держслужби з надзвичайних ситуацій у
Донецькій області. «Російська Федерація, окупувавши Крим та частину Донбасу, продовжує
наступати на наш суверенітет. В тому числі в межах акваторії Азовського моря. Саме тому
ми збільшуємо присутність підрозділів МВС, а саме – компоненти Держслужби з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби. Для нас принципово важлива безпека узбережжя
Азовського моря, нашого судноплавства. Ми не будемо потурати агресивним побажанням
країни-окупанта», – наголосив міністр внутрішніх справ. Підрозділ укомплектований чотирма
плав засобами. Всього там працюватиме 54 особи. Одне з основних завдань частини – гуманітарне розмінування водних об’єктів та порятунок громадян.

Двом заказникам в Україні
надано статус природоохоронних територій
загальнодержавного значення
Міністр екології та природних ресурсів, представник партії “Народний фронт” Остап Семерак переконаний, що розширення території меж та надання природоохоронного статусу заказникам
дасть можливість зберегти особливо цінні природні комплекси в
Дніпровській, Тернопільській та Черкаській областях та сприятиме
зміцненню національної екологічної мережі держави. 26 вересня
2018 року на засіданні Кабінету Міністрів України членами Уряду було схвалено проект Указу
Президента України «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення». Документом передбачено надати вищий статус територій загальнодержавного значення ландшафтному заказнику «Базавлуцький прибережно-річковий комплекс», розміщеного в Дніпровській області та ботанічному заказнику «Жажоби», створеного
в Тернопільській області. Крім того, передбачено розширення меж ландшафтного заказника
загальнодержавного значення «Тарасів обрій», розташованого в Черкаській області. «Територія заказника розташована навпроти Тарасової гори у Каневі на лівому березі Дніпра має
особливе не лише ментальне, а й природо цінне значення. Мальовничі краєвиди та заповідні
території заказника можна буде споглядати з оглядової тераси Шевченківського національного заповідника, що дасть зможу туристам уявити, як виглядав Дніпро-Славутич в історичному минулому», – підкреслив Остап Семерак.

Вікторія Сюмар обіцяє зробити все,
аби справу кума Путіна і його охоронців
не спустили «на гальмах»
Суд ухвалив рішення на користь кума Путіна Віктора Медведчука у
справі перешкоджання його охоронцями журналістам і визнав протиправним заклик Вікторії Сюмар про необхідність швидкого і об’єктивного розслідування. «Суддя Наталя Шевченко ухвалила сьогодні
рішення, що моя фраза про необхідність швидкого і об’єктивного розслідування справи про перешкоджання Михайлові Ткачу є протиправною дією. Тому, колеги-депутати, тепер маєте знати – якщо ви закликаєте українські правоохоронні органи діяти швидко
у суспільно-важливих і резонансних справах, то порушуєте український закон. І колишній голова Верховного Суду вас легко засудить, які б пояснення ви не надавали», – зазначила голова
Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, член фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар. «Але у порівнянні з біографією Німченка (народний депутат, заступник Медведчука в його партії, – Ред.) – пояснення, логіка і право ніщо в порівнянні з суддівською порукою.
Інакше це коментувати неможливо», – обурилася голова комітету. Вікторія Сюмар наголосила,
що на наступне засідання запросить Нацполіцію з черговим звітом про розслідування по Медведчуку і його охоронцям. «І, повірте, зроблю все, аби цю справу не спустили «на вітер». І мені
байдуже, з ким і про що тут домовляється кум Путіна», – наголосила вона.
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