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«Росія уникає міжнарод-
них переговорів з віднов-
лення територіальної ці-
лісності України, оскільки 
має намір продовжувати 
агресію. На цьому етапі 
агресія полягатиме у пря-
мому втручанні у вибори 
в Україні, масштабній ін-
формаційній пропаганді і 
спробі здійснити політич-
ний реванш в нашій дер-
жаві завдяки своїй пря-
мій агентурі», – наголосив 
лідер партії «Народний 
фронт» Арсеній Яценюк 
по завершенні зустрічі зі 
Спеціальним представни-
ком Державного департа-
менту Сполучених Штатів з питань України, послом Куртом Волкером. Арсеній Яценюк 
підкреслив, що цінує принциповість і чіткість позиції Курта Волкера щодо цих питань: «Ми 
предметно обговорили стан міжнародного переговорного процесу з врегулювання, і ак-
туальні проблеми безпеки, і ряд внутрішніх політичних питань в Україні». «Усіма силами 
Росія намагається зламати єдність і консолідованість демократичних союзників проти її 
агресії. Значну тривогу викликають спроби Кремля повернути свою делегацію до Парла-
ментської асамблеї Ради Європи. Тиск відчувається й на інших фронтах», – написав він. 
Першочергова мета Росії, наголосив лідер «Народного фронту» – пом’якшити санкційний 
режим. «Важливо не допустити навіть шансу для цього», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Росія уникає переговорів з відновлення  
територіальної цілісності України, бо має намір 
продовжувати агресію – Арсеній Яценюк зустрівся  
з Куртом Волкером



Секретар РНБО України, один із лі-
дерів партії «Народний фронт» Олек-

сандр Турчинов взяв участь у церемонії спуску на воду першого з серії десантно-штурмового 
катера проекту 58503 «Кентавр». Олександр Турчинов нагадав, що загальна протяжність 
морської ділянки державного кордону України становить 1355 кілометрів, а загальна площа 
виключної морської економічної зони – понад 72 тисяч квадратних кілометрів, у межах яких 
наша держава має суверенні права на розвідку, розробку і збереження природних ресурсів. 
«Особливої актуальності питання нарощування потенціалу ВМС набуває через збільшення 
військової присутності РФ в Азово-Чорноморському регіоні та блокування морського суд-
ноплавства в Азовському морі», – наголосив він. Цей катер, здатний рухатися зі швидкістю 
40 вузлів, броньований, може перевозити 36 морських піхотинців зі штатним озброєнням, 
достатнім для організації на березі опорного пункту, має реактивну систему залпового вогню 
та 2 бойових модулі з крупнокаліберними кулеметами та гранатометами.

Олександр ТУРЧИНОВ: 
Новітня військова техніка 
вітчизняного виробництва 
здатна надійно захищати 
морські кордони України
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Ми створили антикорупційні органи, виділили мільярдні бюджети на них, і вважаємо, що 
боротьба з корупцією – один із пріоритетів державної політики. «Народний фронт» вимагає 
не плутати боротьбу з корупцією із боротьбою з політичними опонентами та відмовитися від 
залучення антикорупційних органів у виборчий процес. Відповідь на підозри лежить на по-
верхні – в Україні почалися вибори. Сміхотворність так званих звинувачень стосовно міністра 
інфраструктури Володимира Омеляна очевидна навіть для першокурсника юридичного фа-
культету. Зміст підозри, яка вручена члену Кабінету Міністрів, є свідченням того, що міністр 
– законослухняний громадянин. Політично вмотивоване слідство проти нього велося півтора 
роки. Міністр не вчинив жодного правопорушення за весь час його перебування на поса-
ді: жодного факту лобіювання, жодного факту хабара, жодного факту конфлікту інтересів 
слідство за півтора роки не встановило, тому що їх немає. «Народний фронт» переконаний, 
що право на боці міністра інфраструктури. І ця позиція буде захищатися всіма законними 
методами в судових інстанціях. Так само ми переконані, що внесення завідомо порожньої і 
ущербної підозри переслідує політичну мету: з одного боку, дискредитації Уряду і міністра, а 
з іншого – потуги НАБУ зупинити падіння рівня довіри українців до новоствореного антико-
рупційного органу. Ми закликаємо керівництво НАБУ позбутися політичних амбіцій, припини-
ти дискредитацію боротьби з корупцією, почистити власні ряди від політиканів, корупціонерів 
із посвідченнями детективів НАБУ та просто недолугих і некваліфікованих співробітників.

ПІДОЗРА МІНІСТРУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОМЕЛЯНУ  
Є ПОЛІТИЧНО ВМОТИВОВАНОЮ, –  
ЗАЯВА «НАРОДНОГО ФРОНТУ»
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За два роки роботи до 432 бюро безоплатної правової допо-
моги (БПД) звернулося майже 800 тисяч громадян. Доступ до 
системи БПД отримали всі українці, навіть у найбільш віддале-
них регіонах та містах країни. «За 2 роки до наших бюро право-
вої допомоги звернулися 783 тисячі громадян. З одного боку це 
свідчить про потребу українців у правовій допомозі. А з іншого 

– добре демонструє, що ми зробили правові послуги реально доступними для всіх українців, 
навіть у найбільш віддалених населених пунктах, де й працюють 432 бюро правової допомо-
ги», – повідомив міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. За 
його словами, бюро правової допомоги за два роки завоювали довіру українців та зруйну-
вали стереотип про те, що безоплатне – це зазвичай неякісне. В Україні працює понад 550 
точок доступу до правової допомоги, центрів та бюро, які надають захист як у кримінальних, 
так і в адміністративних та цивільних справах. Право на безкоштовного адвоката мають усі 
соціально-незахищені верстви населення. Серед них – малозабезпечені, інваліди, пенсіоне-
ри, воїни АТО, тимчасово переміщені особи, діти та  інші категорії громадян. Загалом до цен-
трів та бюро системи безоплатної правової допомоги звернулися 1 млн 300 тисяч громадян. 
Понад 162 тисячі українців отримали адвоката для представництва своїх інтересів у суді.

Міністр внутрішніх справ України, представник «На-
родного фронту» Арсен Аваков та віце-прем’єр, мі-
ністр внутрішніх справ Грузії Георгі Гахарія домови-
лись про співпрацю у сфері боротьби зі «злодіями у 
законі» та наркозлочинностю. «Нас цікавить взаємо-
дія кримінального блоку поліції. Головна проблема – 
ідентифікація осіб та оперативний обмін інформацією. 
У нас виникали ситуації, коли досить довго ми не могли отримати інформацію про затрима-
них громадян Грузії. Ми розуміли, що це кримінальний авторитет, але не мали підтвердження 
від грузинської сторони. Інша проблема – це питання взаємодії відомств щодо «злодіїв у за-
коні», – зазначив Арсен Аваков. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Грузії Георгі Гахарія 
зазначив, що грузинська сторона готова до плідної співпраці за всіма напрямами. Він також 
відмітив значні успіхи Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

До бюро правової допомоги звернулося 
майже 800 тисяч українців

Україна і Грузія співпрацюватимуть 
у боротьбі зі «злодіями у законі»  
та наркозлочинностю


