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Олександр ТУРЧИНОВ:

УКРАЇНА МАЄ НОВУ
ПОТУЖНУ ЗБРОЮ
Секретар Ради національної безпеки і
оборони України, один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов відвідав
Житомирський полігон ЗСУ, де проходять
випробування нової 155-мм самохідної
гаубиці. «Її важливими характеристиками
є висока мобільність, точність, дальність,
а також висока швидкість ведення вогню», – наголосив він, додавши, що спеціальними боєприпасами гаубиця може вражати ціль на
відстані до 60 кілометрів. Турчинов також зазначив, що нова самохідна гаубиця має натівський
155-мм калібр. «Зброя такого калібру була відсутня в наших ЗСУ, її не було в радянській армії, її
немає і в сучасній російській армії», – сказав Секретар РНБО України. Стандартам НАТО також
відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення – на українських
оборонних підприємствах. «Зброя отримала дуже гарне дівоче ім’я – «Богдана», і я раджу ворогам України добре запам’ятати його», – підсумував Секретар РНБО України.

Максим БУРБАК: Блокування ЦВК виборів
в об’єднаних територіальних громадах стане
сигналом до активних дій парламенту
Блокування Центральною виборчою комісією виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах стане поштовхом для
оновлення її складу. «Я впевнений, що Верховна Рада відреагує на
цей ганебний демарш, оновивши нарешті склад ЦВК. Центральна
виборча комісія повинна не гальмувати, а підтримувати реформи
в Україні, забезпечуючи вибори у законний спосіб. Ані суспільство, ані експертне середовище не підтримують існуючий склад ЦВК», – наголосив керівник фракції «Народний фронт»
Максим Бурбак. «Конституційний суд скасував закон про референдум у квітні цього року. За
нинішньої логіки ЦВК виходить, що усі вибори, призначені з цього часу, є незаконними? Коли
члени комісії були щирими: коли призначали такі вибори, чи зараз?», – зауважив він. Парламент при формуванні складу ЦВК повинен дотриматися резолюції ПАРЕ про представництво
усіх фракцій парламенту у складі ЦВК. «Я щиро сподіваюся, що блокування членами ЦВК
виборів в об’єднаних громадах стане сигналом до активних дій парламенту у цьому напрямку», – резюмував керівник фракції «Народний фронт».

Мін’юст подав до ЄСПЛ заяву
щодо порушення Росією прав
громадян України, їх переслідувань
та незаконного ув’язнення
Міністр юстиції Павло Петренко представив громадськості нову заяву України проти Росії до Європейського
суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно порушень прав українських громадян в Криму та у Російській Федерації, їх переслідувань та незаконного ув’язнення. «Заява стосується
в тому числі й незаконного позбавлення волі 71 громадянина України, які утримувалися в минулому чи утримуються зараз силовими структурами країни-агресора на території анексованого Криму та у Росії», – зазначив очільник
Мін’юсту. Павло Петренко наголосив: у війні проти України
Росія застосовує всі методи, які використовуються терористами, починаючи від збройного нападу на територію нашої країни і закінчуючи викраденням людей. Зібрано величезну кількість доказів того, що російська влада порушує основоположні норми Конвенції з прав людини щодо заборони катування, гарантування прав
на свободу та особисту недоторканість, прав на справедливий суд й свободу вираження
поглядів, зібрань та об’єднань тощо. Україна фактично вимагає від ЄСПЛ зафіксувати масові
порушення прав людини та доводить відсутність будь-яких ознак правосуддя у РФ відносно
українців. Українці переслідуються за ознаками національності, віросповідання і своїх політичних та громадських поглядів.

ДЕПУТАТИ «НАРОДНОГО ФРОНТУ» НАЙБІЛЬШЕ
ПРАЦЮВАЛИ У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТАХ У ЛИПНІ
Представники «Народного фронту» відвідали 88,1% засідань профільних комітетів Верховної Ради
у липні. У свою чергу, згідно дослідження Громадської мережі ОПОРА, парламентарі від «Блоку Петра
Порошенка» відвідали 68,2% засідань комітетів, ВО «Батьківщина» – 62,9%, «Опозиційного блоку»
– 40,9%, а групи «Воля народу» –
35,7%. Протягом місяця в стінах
комітетів Верховної Ради України
було проведено 45 засідань, найчастіше цього місяця збирались
представники Комітету з питань
свободи слова та інформаційної
політики – чотири рази.
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Лілія ГРИНЕВИЧ:
Нові шкільні автобуси мають забезпечити
дітям доступ до якіснішої освіти
Міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт»
Лілія Гриневич у рамках візиту на Львівщину взяла участь у передачі районам та об’єднаним громадам Львівської області 36ти нових шкільних автобусів. На закупівлю шкільних автобусів
було витрачено 64 мільйони гривень, 53% фінансування було
виділено державою та майже половина коштів була надана
місцевими бюджетами. «Ці нові автобуси мають принести дітям якіснішу освіту. Сьогодні у Львівській області створюються опорні школи (уже створено 50 опорних шкіл. – ред.). Діти
старшої школи повинні здобувати освіту у кращих кабінетах, з кваліфікованими вчителями і
мати рівні можливості, незалежно від того, де вони народилися», – зазначила міністр. Також
у рамках свого візиту на Львівщину Лілія Гриневич взяла участь у відкритті Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл, який триватиме з 17 по 22 серпня у
«Львівській Політехніці».

Мінінфраструктури ініціює зміни
до Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту
З метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за
участю автомобільних пасажирських перевізників Міністерство інфраструктури розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту». Очільник відомства, представник «Народного фронту» Володимир Омелян зазначив, що хоча кількість
загиблих людей на дорогах України невпинно скорочується і цього року ми маємо тенденцію
скорочення на більш ніж 10%, найбільшу небезпеку для життя та здоров’я пасажирів несуть
автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів та автобуси, які не обладнані ременями безпеки і тахографами. Тому міністерство ініціює наступні зміни:
- з січня 2019 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш ніж дев’ять (з місцем водія включно), які не обладнані тахографами;
- з січня 2020 року забороняється використання автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень, окрім переобладнаних автобусів
категорії М2 за конструкцією, призначених для перевезення виключно сидячих пасажирів на
нерегулярних маршрутах протяжністю до 80 кілометрів за наявності сертифікату відповідності;
- з січня 2021 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів, які не обладнані ременями безпеки відповідно до вимог правил Європейської економічної комісії, за винятком транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів на
міських маршрутах.
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