«Народний фронт» діє
Вісник 6-12 березня

Позов України
до суду ООН проти Росії –
результат командної роботи,
проведеної за дорученням
Прем’єра Арсенія Яценюка

Цього тижня розпочалося слухання позову України проти Росії в Міжнародному суді
ООН в Гаазі. «Протягом останніх 3 років, починаючи з 2014 року, ми збирали доказову
базу. Ми зібрали і направили до суду безпрецедентну кількість доказів. Тоді це було доручення Арсенія Яценюка, яке ми виконали фактично, зібравши поденний календарний
щоденник порушень з боку Російської Федерації прав людини і тих порушень, які були
зафіксовані в Криму і на Донбасі», – нагадав міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Три роки кропіткої роботи дали можливість сьогодні,
щоб найвищий судовий орган озвучував позицію України стосовно масових порушень,
які вчиняються з боку Росії на Донбасі і в Криму. На думку Павла Петренка, коли українська сторона на слуханнях справи по суті представить суду всі наявні докази – а це
десятки тисяч документів та відео – «у жодної цивілізованої людини, яка буде бачити
це в прямому ефірі, не буде жодних сумнівів, що Росія фінансує терористів, що Росія
підтримує терористичні організації, що Росія займається фактично геноцидом і дискримінацією українців в центрі Європи». Водночас очільник Мін’юсту наголосив, що
нинішній судовий процес – лише перший етап: «Наступний етап – це буде кримінальний
суд над керівництвом Російської Федерації. Я в цьому переконаний». Павло Петренко
також нагадав, що Україна подала проти Росії п’ять позовів до Європейського суду з
прав людини.

Російський «Сбєрбанк»
повинен припинити роботу
в Україні
Міністр внутрішніх справ, представник
партії «Народний фронт» Арсен Аваков
вважає, що «Сбєрбанк» Росії повинен припинити свою діяльність в Україні. «Банк,
що підтримує дії за рамками міжнародного
права, банк, що підтримує засуджене світовою спільнотою – визнання документів
маріонеткових режимів і анексію українських територій – не може вести роботу в
Україні», – наголосив Арсен Аваков. Після указу Путіна про визнання так званих «паспортів»
самопроголошених ДНР та ЛНР «Сбєрбанк» заявив, що розпочав обслуговування в усіх своїх відділеннях клієнтів, що надають такі «паспорти». «Цей банк, працюючи Україні, фінансує,
по суті, бойовиків. Заробляє гроші та ці доходи інвестує в сепаратистські «республіки», –
наголосив очільник МВС. Арсен Аваков запропонував Уряду звернутися до НБУ та РНБО з
метою застосування санкцій щодо цієї фінансової установи.

Максим Бурбак вимагає від АМКУ
не віддавати росіянам обленерго
Голова фракції «Народного фронту» у Верховній
Раді Максим Бурбак звернувся до Антимонопольного комітету з вимогою скасувати своє рішення
про надання дозволу російській компанії на придбання пакету акції ПАТ «Чернівціобленерго». Під
час війни з Росією віддавати одне з найбільших
енергетичних підприємств Чернівецької області
під контроль російського олігарха, то треба мати
велику зневагу до своєї держави і головне людей, які майже щодня гинуть від російських куль,
зазначив депутат у зверненні до АМКУ. Максим
Бурбак просить переглянути ганебне рішення, а також звертається до СБУ з пропозицією
провести перевірку рішень АМКУ по іншим стратегічним підприємствам. 7 березня АМКУ
надав дозвіл ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» на придбання акцій ПАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго». «Вимагаю переглянути дане рішення АМКУ, оскільки
дозвіл на придбання контрольного пакету акцій ПАТ «Чернівціобленерго» наданий підприємству, до якого мають відношення громадяни Російської Федерації, які своїми діями сприяли
анексії Криму (Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін)», – зазначив Максим
Бурбак. Він нагадав, що Бабаков є депутатом Держдуми Росії та спеціальним представником
президента Росії. У 2014 році він голосував за анексію Криму, за що був включений до санкційного списку Євросоюзу.
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Цього року заплановано відновлення
понад 2 тис. км доріг та 80 мостів
Міністр інфраструктури, представник партії «Народний
фронт» Володимир Омелян повідомив, що на 2017 рік в Україні заплановано відновлення понад 2 тис. кілометрів доріг та
80 мостів. За його словами, минулого року було вжито низку системних кроків, які дозволять змінити стан дорожнього
господарства. Зокрема, це рішення про створення Дорожнього фонду, а також про децентралізацію Укравтодору. «У
держави, на балансі Укравтодору, залишиться не більше 50
тис км доріг. Ми запровадили системи незалежного моніторингу якості виконання робіт. Це система FIDIC, а також система CoST, які є абсолютно незалежними і відстежують всі етапи будівництва: від проведення тендерних процедур до завершення будівельних робіт. Було відремонтовано близько 1000
км доріг, але це занадто мало. В цьому році ми сподіваємось відремонтувати вдвічі більше,
можливо ще більше, але за умови належного фінансування», – зазначив міністр. Володимир
Омелян також наголосив, що на 2017заплановано спорудження нових мостів, в першу чергу,
це стосується моста у місті Миколаїв. Цьогоріч буде посилено ваговий контроль на автошляхах. «Тут надважлива співпраця з місцевими органами влади. Як стосовно вагового контролю, так і стосовно відновлення українських автошляхів. Ми маємо розуміти, що ця синергія
може дати нову якість для українських доріг», – додав міністр.
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