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ВІРИТИ РОСІЙСЬКІЙ «КИСЕЛЬОВЩИНІ»
ШКІДЛИВО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я,
– прес-служба НФ про чергові фейки
щодо Арсенія Яценюка
У прес-службі партії «Народний фронт» вчергове спростовували абсурдні фейки про
виїзд колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за кордон. На сторінці «Народного фронту» у Facebook
розміщено фото Арсенія Яценюка із засідання фракції НФ
3 червня. Низка російських
видань, зокрема «Известія»,
опублікували абсурдний фейк
про колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка
і його родину – чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк
виїхав за кордон, а члени його
родини мають іноземне громадянство і паспорти. Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого похмілля придумають нові деталі. Цього разу у фейку згадується паспорт Вануату. Ця безглузда дурня традиційно передруковується продажними «інтернет-парканами»
в Україні. Організований вал брехні накриває у тому числі абсолютно адекватних громадян,
сіючи сумніви. Наголошуємо: Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина
Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають у
Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають. Попереджаємо: вірити російській «кисельовщині» та її афільованим медіа в Україні – шкідливо для здоров’я.

Депутати «Народного
фронту» надали
Конституційному Суду
докази існування коаліції
і просять визнати
указ Президента про
розпуск парламенту
неконституційним
Коаліція «Європейська Україна» юридично і фактично існувала у Верховній Раді VIII-го скликання, тому Президент не мав права достроково припиняти повноваження парламенту, наголосили народні депутати фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв на брифінгу біля Конституційного Суду. «Хочу ще раз наголосити важливу і принципову річ, що в
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII-го скликання, яка складалася як з депутатських фракцій, до якої також входили позафракційні народні депутати, за весь час її існування,
тобто від моменту формування в листопаді 2014 року, і до фактично припинення в травні 2019
року, ніколи не було менше депутатів від більшості, тобто 226 народних депутатів», – наголосив Андрій Тетерук. «Саме тому ми вважаємо, що указ Президента про розпуск парламенту
був прийнятий неконституційно, оскільки після оголошення про припинення існування коаліції
за Конституцією є місячний термін на формування нової коаліції», – сказав він. Алексєєв підкреслив, що на момент видачі указу про розпуск ВР відповідний термін не закінчився. «Тому
ми додатково аргументуємо нашу позицію судді-доповідачу. Звичайно, ми цю позицію будемо
пояснювати безпосередньо під час слухань у Конституційному Суді», – запевнив нардеп.

«Народний фронт» вимагає від Президента
невідкладно скликати РНБО
«Народний фронт» звертається до Президента України Володимира
Зеленського невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони,
на якій обговорити питання відновлення територіальної цілісності України
і на яких умовах це відбуватиметься. «Ми також звертаємось до Президента Зеленського,
щоб він невідкладно вніс кандидатури голови СБУ, міністра оборони та міністра закордонних
справ, адже вони є членами РНБО, і це відповідальність, згідно Конституції, проводити такі
перемовини», – зазначив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Редагувати
Нормандський формат можуть лише керівники держав, які входять до його складу, а не
представники тристоронньої групи. «Треба невідкладно скликати Раду національної безпеки
і оборони, де головним питанням має бути відновлення територіальної цілісності України, повернення Криму і Донбасу до України і на яких умовах буде це повернення», – сказав Максим
Бурбак. «Народний фронт» вважає за необхідне запросити на засідання РНБО голів парламентських фракцій. Адже Верховна Рада потім затверджуватиме прийняте рішення щодо
національної безпеки та непорушності територіальної цілісності.
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Олександр ТУРЧИНОВ:

РЕВАНШ НЕ ПРОЙДЕ!
Один із лідерів «Народного фронту» Олександр
Турчинов у своїй статті «Реванш не пройде!» зазначає, що останнім часом у деяких ЗМІ знову почали
тиражуватися брехливі заяви, пов’язані з трагічними
кримськими подіями 2014 року:
«Зазвичай цей бруд скоординовано просувають
люди, які керували за часів Януковича Міністерством
оборони, Генеральним штабом, іншими силовими
структурами, урядом АР Крим та пов’язані з ними «експерти». Багато з тих, хто втік до Росії,
рятуючись від кримінальної відповідальності, або з тих, що тихо сидів по своїх дачах протягом останніх п’яти років, боячись наблизитись до лінії фронту, сьогодні не просто підіймають
голову, вони вважають за можливе давати оцінки і навіть виносити заочні вироки.
Розповідаючи про «небажання переможно використати армію» в лютому-березні 2014
року ільїни, замани, могильови та інші підлеглі Януковича, як і він сам, намагаються
зняти з себе відповідальність за розвал і фактичне знищення наших Збройних Сил, за
сприяння в окупації Криму, за те, що наша країна на початку 2014 року опинилася на
межі страшної катастрофи і повної втрати своєї державності та суб’єктності.
З 20 лютого приховано, а з 27 лютого 2014 року вже відкрито, розпочалася повномасштабна агресія РФ в Криму. В ті трагічні дні, маючи співвідношення сил 1 до 10 не на нашу
користь, військове керівництво не мало можливості провести наступальні операції проти російських військ. Тому що для наступу, а не для вбивства своїх воїнів, треба мати значну перевагу в силах і засобах над ворогом. В цей же час на нашому кордоні, на запрошення Януковича, готувалося до вторгнення в Україну двохсоттисячне військове угруповання РФ, яке
1 березня отримало на це дозвіл від свого парламенту. Нам життєво потрібен був час, щоб
хоч якось підготуватись до захисту країни. І цей час нам дала невелика кількість українських
військових в Криму, які не зрадили присязі і виконали наказ, практично місяць зі зброєю,
обороняючи свої військові частини, перебуваючи в повному оточенні, зв’язавши багатотисячні сили ворога, зірвавши кремлівський план блискавичної перемоги і подальшого наступу
на континентальну Україну.
Нам знадобився час і зусилля всього українського народу, щоб провести мобілізацію, озброїти та підготувати армію і весь сектор безпеки і оборони для протидії російській агресії.
Були страшні втрати на сході України, але ворога було зупинено, і значну частину українських земель – звільнено!
Брудні інсинуації Януковича і його підлеглих навколо кримських подій – це примітивні спроби приховати свої злочини і злочини керівництва Росії, на інтереси якої вони
продовжують працювати, виправдовуючи наймасштабнішу агресію ХХІ століття (адже,
за їх версією, ніякої агресії і захоплення української землі не було, її просто здали добрим
російським військовим). Їх судові позови і звинувачення я розглядаю, як можливість вкотре
донести правду про справжніх героїв і зрадників.
Я готовий відповідати за кожен свій крок, за кожне своє рішення перед своєю країною. Всі
рішення, всі засідання РНБО, що відбувалися, всі телефонні розмови керівництва країни, пересування військових частин, вильоти літаків – фіксувалися і документувалися, що дозволяє
легко спростувати маячню і провокації команди Януковича».
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Максим БУРБАК:
Винні у смерті Кирила Тлявова
понесуть найжорсткіше покарання
Фракція «Народний фронт» висловлює щирі співчуття рідним
5-тирічного Кирила Тлявова, який загинув від вогнепального поранення у місті Переяслав-Хмельницький Київської області. «Це
невимовно важка втрата. Кожному з нас бракне слів», – сказав
з трибуни парламенту керівник фракції Максим Бурбак. Він підкреслив, що Національна поліція провела всі необхідні первинні
слідчі дії, включно із затриманням підозрюваних. Матеріали передані до ДБР, процесуальне керівництво здійснює ГПУ. «Національна поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує
і не приховуватиме. Тому що нульова толерантність до підозрюваних у погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруки», – підкреслив Максим Бурбак. «Винні у смерті 5-тирічного
Кирила понесуть найжорсткіше покарання. Ще раз висловлюємо співчуття рідним», – додав він.

Павло ПЕТРЕНКО:
Мін’юст повернув дітям майже 7 млрд грн
боргів зі сплати аліментів
За весь час реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває Міністерство
юстиції стягнуло на користь українських дітей 6,9 млрд грн боргів зі
сплати аліментів. Гроші отримали більше 900 тисяч дітей. «Тільки з
початку цього року найменші українці отримали 2,3 млрд грн заборгованих коштів. Це на 700 мільйонів більше, ніж було стягнено за
аналогічний період минулого року, коли виконавці Мін’юсту забезпечили повернення дітям 1,6 млрд грн заборгованості з аліментів», – зазначив міністр юстиції,
представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Нині до близько 130 тис. українців, які
мають заборгованість більше 4 місяців, застосовано передбачені законами #ЧужихДітейНеБуває заборони виїжджати за межі країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю та
полювати. «Це один із найбільш ефективних засобів боротьби з неплатниками аліментів. Саме
після запровадження заборон багато горе-батьків та матерів згадують про своїх дітей і одразу
ж сплачують всю суму боргу», – підкреслив він. За словами міністра юстиції, близько 43 тис.
боржників будуть притягнуті до суспільно корисних робіт, а 14,8 тис. неплатників оголошено в
розшук. «Зараз ми продовжуємо активну роботу з центрами зайнятості по всій країні для того,
щоб забезпечити роботою тих неплатників, які реально не мають заробітку. Відносно ж тих,
хто працює неофіційно чи отримує заплату «в конвертах», хочу зауважити, що штраф для роботодавців, які нелегально влаштовують працівників на роботу – 112 тис. гривень. Тож раджу
роботодавцям не ризикувати і не ховати боржників», – заявив Павло Петренко.
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