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Верховна Рада України 

1. Бондарь В. Юлия Тимошенко: ”Наша главная задача – 

защитить интересы украинцев: перемены к лучшему почувствует 

каждый украинец – это наша задача” / Виктор Бондарь // Факты и 

комментарии. — 2019. — 28 февр. – 6 марта (№ 8). — С. 8. У контексті 

майбутніх президентських виборів, що відбудуться 31 березня 2019 року, 

висвітлено окремі події передвиборчої кампанії кандидата у Президенти, 

народного депутата України, лідера ВО ”Батьківщина” Юлії Тимошенко. 

Так, акцентовано увагу на матеріалах зустрічі лідера ”Батьківщини” із 

спецпредставником державного департаменту США Куртом Волкером під 

час Мюнхенського форуму з безпеки, що відбувся 15 – 16 лютого у Німеччині. 

Обговорюючи питання припинення конфлікту на Сході України, вона 

наголосила на необхідності проведення переговорів у форматі ”Будапешт 

плюс”. Під час зустрічі в межах конференції із директором-розпорядником 

МВФ Кристин Лагард, Юлія Тимошенко підкреслила, що Україна дійсно 

потребує нової програми фінансування, яка б враховувала інтереси українців. 

Розглянуто ключові позиції програми розвитку України, підготовленої 



лідером ”Батьківщини” разом із командою найкращих фахівців. Юлія 

Тимошенко наголосила, що для швидких змін у країні необхідно об’єднання 

українців. 

2. Галаджий Е. ”Фракция БПП – кузница кадров”, или Чем 

займутся Лещенко, Найем и Залищук / Елена Галаджий // КП в Украине. 

— 2019. — 1 марта (№ 33). — С. 2. Йдеться про рішення народних 

депутатів України Світлани Заліщук, Сергія Лещенка, Мустафи Найєма 

залишити фракцію БПП. Подано коментар політологів стосовно причин 

виходу парламентарів з фракції БПП. Зазначено, що за чинним 

законодавством, у разі виходу народних депутатів з фракції, політсили 

мають право позбавляти їх мандатів. Питання вирішується на з’їзді партії. 

Текст: https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/march/1/ 

3. Дмитренко Л. Літні люди отримають субсидії готівкою разом 

із пенсіями / Любов Дмитренко // Урядовий кур’єр. — 2019. — 2 берез.       

(№ 43). — С. 2. Висвітлено матеріали Години запитань до уряду у Верховній 

Раді, основною тематикою яких стали два ключові соціальні питання: 

монетизація субсидій та перерахунок пенсій. Адже обидві програми 

розпочинаються саме з березня 2019 року. Міністр соціальної політики 

Андрій Рева повідомив, що для забезпечення монетизації субсидій і виплати 

її готівкою з державного бюджету на нинішній місяць буде спрямовано 

майже 5,7 мільярда гривень: ”Ці кошти надійдуть за рахунок окремої 

державної програми, головний розпорядник коштів якої — Міністерство 

соціальної політики”. Міністр зауважив, що повністю перейти на 

монетизацію субсидій планують у жовтні цього року. На запитання 

депутатів про те, що облгази і далі встановлюють і нав’язують 

споживачам у регіонах власні норми споживання і тарифи, Андрій Рева 

відповів, що Кабінет Міністрів під час наступного засідання планує 

докладно розглянути це питання й ухвалити рішення, спрямовані на 

наведення ладу. Він закликав населення платити за газ за тими нормами, які 

встановив Кабмін. Проінформовано, що запитання від фракцій та 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/march/1/


депутатів до урядовців стосувалися якості доріг на Донеччині й Луганщині, 

невиплати зарплати шахтарям, затримки коштів на розвиток 

кінематографічної галузі, підтримки державою селян, які тримають удома 

свійських тварин. Урядовці пообіцяли докладно вивчити депутатські запити 

й надати вичерпні відповіді. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/litni-lyudi-

otrimayut-subsidiyi-gotivkoyu-razom-iz/ 

4. Дубровик-Рохова А. Чинник 5 / Алла Дубровик-Рохова // День. 

— 2019. — 6 берез. (№ 41). — С. 8. Подано інформацію, що у Верховній Раді 

зареєстрували законопроект із пропозицією створити п’яту групу єдиного 

податку, й зарахувати до цієї групи лише працівників IT-галузі України. 

Створення цього законопроекту може бути відповіддю на ініціативу 

Мінсоцполітики, навколо якої розгорівся скандал. Зазначено, що в урядовому 

проекті є низка положень, з допомогою яких чиновники можуть змусити 

компанії перевести співробітників із ФОП на трудові відносини. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/chynnyk-5 

5. Тішкова М. Ще одна слідча комісія / Марина Тішкова // 

Сільські вісті. — 2019. — 5 берез. (№ 18). — С. 1. Подано інформацію про 

законотворчу діяльність Верховної Ради України протягом пленарного дня у 

четвер 28 лютого. Зазначено, що для розгляду було заплановано блок 

законопроектів щодо національної безпеки і оборони та у другому читанні — 

проект закону ”Про забезпечення функціонування української мови як 

державної”, до якого надійшло дві з половиною тисячі поправок. Текст: 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19665/index.php?n=41597 

6. Шевчук Ю. Хто не дбає про свою армію, годуватиме чужу / 

Юліана Шевчук // Голос України. — 2019. — 27 лют. (№ 40). — С. 1, 2. 

Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України 26 лютого 2019 

року. На початку засідання Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 

нагадав, що цей день, 26 лютого, назавжди увійшов до історії України як 

День кримськотатарського опору російській окупації. Адже рівно п’ять 

років тому в Сімферополі відбувся масовий мітинг на підтримку 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/litni-lyudi-otrimayut-subsidiyi-gotivkoyu-razom-iz/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/litni-lyudi-otrimayut-subsidiyi-gotivkoyu-razom-iz/
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/chynnyk-5
http://www.silskivisti.kiev.ua/19665/index.php?n=41597


територіальної цілісності України. Андрій Парубій закликав з повагою і 

шаною згадати про представників кримськотатарського народу — в’язнів 

Кремля. Парламент розглянув два альтернативні законопроекти про 

внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих 

актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень 

житлого будинку (№№ 10006 та 10006-1). У блоці питань безпеки та 

оборони народні депутати включили до порядку денного та схвалили за 

основу та в цілому проект закону про схвалення рішення Президента 

України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію 

України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях (№ 10067). 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/314246 

Голова Верховної Ради України 

7. Маємо докласти всіх зусиль щоб не допустити будь-якого 

втручання у процес перегонів // Голос України. — 2019. — 1 берез. (№ 42). 

— С. 3. Йдеться про зустріч Голови Верховної Ради України Андрія Парубія 

з Президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгієм Церетелі, на якій 

розглядалося питання забезпечення прозорості і чесності виборів в Україні. 

Глава парламенту наголосив, що головним завданням є забезпечення чесних і 

прозорих виборів, зокрема за допомогою правоохоронних органів. Андрій 

Парубій проінформував делегацію на чолі з Г. Церетелі про роз’яснення ЦВК 

щодо прозорості використання грошей на виборах та зазначення джерел їх 

походження. За його словами, під час виборчої кампанії кожен кандидат має 

сказати, чи має кошти і звідки вони. Зачіпаючи питання щодо участі 

внутрішньо переміщених осіб у виборчому процесі, глава Постійної делегації 

у ПА ОБСЄ Артур Герасимов проінформував, що кожен бажаючий може 

зареєструватись відповідно до постанови ЦВК, пред’явити паспорт за 

місцем фактичного проживання і проголосувати. Президент ПА ОБСЄ 

визнав прогрес у проведенні реформ на шляху до Європи та боротьби з 

корупцією в Україні та назвав серед завдань візиту до України — 

http://www.golos.com.ua/article/314246


відображення фактичної передвиборної ситуації та знайомство з 

основними кандидатами на посаду Президента. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/314335 

 

Перший заступник Голови Верховної Ради України 

8. Геращенко І. Ірина Геращенко: Ми за своїх боремося / Ірина 

Геращенко ; спілкувався Сергій Зятьєв // Демократична Україна. — 2019. — 

1 берез. (№ 9). — С. 7. Подано матеріали розмови з першим заступником 

Голови Верховної Ради України, Уповноваженим Президента України з 

мирного урегулювання на Сході України Іриною Геращенко. Основна тема 

бесіди – звільнення наших співвітчизників, що стали заручниками Кремля. 

Текст: http://www.dua.com.ua/community/item/4942-irina-gerashchenko-mi-za-

svojikh-boremosya.html 

 

Законотворчість 

9. Ветрова И. Конституционный суд отменил статью 

Уголовного Кодекса Украины ”Незаконное обогащение” / Ирина Ветрова 

// Факты и комментарии. — 2019. — 28 февр. – 6 марта (№ 8). — С. 2. 

Проінформовано про те, що 26 лютого Конституційний Суд України (КСУ) 

визнав неконституційною статтю 368-2 ”Незаконне збагачення” 

Кримінального кодексу України (ККУ). Ця стаття, введена у листопаді   

2015 року, зобов’язувала держслужбовців роз’ясняти джерела доходів як їх 

самих, так і членів їхніх сімей. Санкції статті передбачали позбавлення волі 

строком від двох до трьох років. У 2017 році група з 59-ти народних 

депутатів внесла до КСУ представлення щодо визнання цієї статті 

неконституційною. На думку КСУ, який виніс рішення від 26 лютого       

2019 року – стаття 368-2 КК порушувала презумпцію невинуватості. 

Зазначено, що справи про незаконне збагачення порушені по відношенню до 

http://www.golos.com.ua/article/314335
http://www.dua.com.ua/community/item/4942-irina-gerashchenko-mi-za-svojikh-boremosya.html
http://www.dua.com.ua/community/item/4942-irina-gerashchenko-mi-za-svojikh-boremosya.html


заступника Голови СБУ Павла Демчини, екс-військового прокурора 

Костянтина Кулика, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та ін. 

10. Депутати провалили законопроект про медіацію // Юридичний 

вісник України. — 2019. — 1 – 7 берез. (№ 9). — С. 2. Подано інформацію, 

що Парламент відмовився регламентувати позасудовий метод вирішення 

спорів – медіацію. За законопроект № 3665 в цілому проголосував лише 201 

депутат за мінімально необхідних 226. Зазначено, що медіацію пропонували 

визначити як альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за 

допомогою якого сторони спору намагаються в рамках структурованого 

процесу самостійно, на добровільній основі досягти згоди для вирішення їх 

спору за допомогою медіатора (незалежної і нейтральної сторони). 

11. Инициирован вопрос о введении ответственности за прогул 

парламентария // Юридическая практика. — 2019. — 26 февр. (№ 9). —     

С. 15. Зазначено, що у парламенті зареєстрований законопроект № 10072, 

яким пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні 

правопорушення новелою – статтею 186-8, в якій прописати, що прогул 

народного депутата України (його відсутність на засіданні Верховної Ради 

України без поважних причин більше двох разів протягом однієї чергової 

сесії парламенту або один раз протягом позачергової сесії, підтверджене 

рішенням регламентного комітету) тягне за собою накладення 

адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт на строк від 20 

до 60 годин. Текст: http://pravo.ua/article.php?id=1001184754 

12. Кириенко О. На свой страх и сыск / Ольга Кириенко // 

Юридическая практика. — 2019. — 26 февр. (№ 9). — С. 24. Зазначено, що 

питання про законодавче регулювання приватної детективної діяльності 

було реанімовано на останньому засіданні Комітету Верховної Ради України 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, де 

обговорювалися перспективи підготовки нового законопроекту. Указано, що 

8 лютого 2019 року відповідна законодавча ініціатива (законопроект           

№ 10024) була зареєстрована в парламенті. Зауважено, що головні ризики 

http://pravo.ua/article.php?id=1001184754


пов’язані з тим, що робота детективів балансує на межі порушення 

конституційних гарантій щодо невтручання в особисте і сімейне життя, а 

спектр послуг приватного розшуку перетинається зі специфікою 

оперативно-розшукової діяльності, здійснювати яку можуть лише 

уповноважені суб’єкти. 

13. Лица, признанные недееспособными, могут получить право 

на обращение в госорганы // Юридическая практика. — 2019. — 19 февр. 

(№ 8). — С. 32. Подано інформацію, що 12 лютого 2019 року у Верховній 

Раді України був зареєстрований законопроект № 10041, спрямований на 

забезпечення реалізації конституційного права на звернення особами, 

визнаними судом недієздатними. Цим документом пропонується внести 

зміни до Закону України ”Про звернення громадян”: з частини 2 статті 8 

пропонується виключити положення, згідно з яким не розглядаються 

”звернення осіб, визнаних судом недієздатними”, а з частини 4 статті 16 – 

припис, яким право на звернення зі скаргою в інтересах недієздатних осіб 

надається тільки їх законним представникам. 

14. Писана Н. Кіровоградщина унікальна для інвестування / 

Наталія Писана // Урядовий кур’єр. — 2019. — 2 берез. (№ 43). — С. 2. 

Подано тези виступу Президента Петра Порошенка під час засідання ради 

регіонального розвитку Кіровоградської області. Президент зазначив, що 

”… Кіровоградський край має унікальні можливості для залучення 

інвестицій у нові проекти в різних галузях. … На Кіровоградщині інвесторів 

приваблює унікальне географічне положення, потужний 

конкурентоспроможний агропромисловий сектор із великим потенціалом 

для зростання, перспективи розвитку альтернативної енергетики”. Петро 

Порошенко проінформував про угоду щодо стратегічного партнерства між 

науково-виробничим підприємством ”Радій” та Curtis-Wright Corporation 

(США), яка передбачає спільні проекти з модернізації систем безпеки 

ядерних об’єктів у США. За словами Президента, досягнуто домовленостей 

і щодо реалізації на Кіровоградщині спільних проектів корейських компаній 



та Льотної академії Національного авіаційного університету, які 

передбачають розроблення й виробництво дронів. Не оминув глава держави 

й актуальну тему розвитку дорожнього господарства області та зміни в 

медицині. Проінформовано, що у межах робочої поїздки на Кіровоградщину 

Президент ознайомився з роботою сільської Протопопівської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини. Перебуваючи на Кіровоградщині, 

Петро Порошенко повідомив, що підписав законопроект про внесення змін 

до законодавчих актів щодо відповідальності за незаконне збагачення і вніс 

його як невідкладний на розгляд Верховної Ради. Цей крок — відповідь на 

рішення Конституційного суду, що скасовує статтю 368-2 Кримінального 

кодексу, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення. Як 

роз’яснив суд, ця стаття неконституційна, бо порушує основний принцип 

захисту прав громадянина — презумпцію невинуватості. Президент 

наголосив, що в підписаному законопроекті враховано зауваження, але 

принциповою залишається позиція невідворотності кримінального 

покарання за незаконне збагачення. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kirovogradshina-unikalna-dlya-investuvannya/ 

15. Писана Н. Країна торує шлях розвитку / Наталія Писана // 

Урядовий кур’єр. — 2019. — 5 берез. (№ 44). — С. 2. Подано матеріали 

робочої поїздки Президента України Петра Порошенка на Одещину, у 

межах якої глава держави взяв участь у засіданні ради регіонального 

розвитку області. Президент зазначив, що ”рух України до Європи відкриває 

нові широкі можливості для об’єднаних територіальних громад (ОТГ) і 

доступ до європейських ресурсів для впровадження проектів розвитку 

територій. На місцях чітко бачать, як потрібно розвивати регіон”. Він 

зазначив, що ключовим питанням у впровадженні змін на місцях 

залишається фінансова й технічна підтримка:”… частково гроші на 

перспективні проекти громади отримали завдяки децентралізації. Є спільні 

проекти деяких громад Одеської області з європейськими фінансовими 

установами. Кількість таких проектів за умови торування Україною 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kirovogradshina-unikalna-dlya-investuvannya/


європейського шляху лише зростатиме. У Мінрегіоні буде створено 

консультаційний центр щодо доступу об’єднаних громад до міжнародних 

фінансових ресурсів”. Вказано, що глава держави підписав Закон ”Про 

оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області 

курортом державного значення”. Підписуючи документ, Президент 

акцентував, що це сприятиме збереженню й розбудові курортних 

територій, раціональному використанню природних лікувальних ресурсів і 

зростанню туристського потоку на Одещину. Також наведено матеріали 

робочої поїздки Петра Порошенка до Донецької області, що відбулась 

напередодні поїздки на Одещину, де Президент взяв участь у засіданні ради 

регіонального розвитку Донецького регіону. Глава держави доручив 

начальникові Генштабу, міністрам оборони та інфраструктури, голові ОДА 

опрацювати питання відкриття аеропорту Маріуполя. Під час робочої 

поїздки Президент взяв участь у запуску машини безперервного лиття 

заготівок № 4 Маріупольського металургійного комбінату, де наголосив, що 

”… Україна впевнено піднімається в рейтингу країн — виробників сталі”. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krayina-toruye-shlyah-rozvitku/ 

16. Писана Н. Чиста альтернатива для економіки / Наталя Писана 

// Урядовий кур’єр. — 2019. — 1 берез. (№ 42). — С. 1, 2. Наведено тези 

виступу Президента України Петра Порошенка під час урочистого 

відкриття перших вітротурбін Приморської вітроелектростанції 

(Запорізька область). Він наголосив, що Запорізька атомна станція 

найбільша в Європі та шоста за розмірами у світі, кожен третій кіловат 

електроенергії для всієї країни виробляють саме на Запоріжжі. Нині 

область стає на шлях розвитку відновлюваної енергетики, ”… ця подія не 

локальна, а дуже важлива для всієї держави, адже завдяки таким проектам 

країна перетворюється на регіонального лідера.” Президент нагадав, що на 

території, окупованій Росією-агресором, видобували майже половину 

українського вугілля. Майже 100 % антрациту давав Донбас, нині 

непідконтрольний Україні. Петро Порошенко відзначив, що ”окупація мала 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krayina-toruye-shlyah-rozvitku/


призвести до зупинки української електроенергетики, задушити українську 

економіку, зупинити українські заводи й фабрики. Але вже у 2017 році 

Україна спожила лише 14 мільярдів кубометрів імпортного газу, а торік — 

10,5 мільярда. Через два роки, якщо не помилимось і не зупинимось, буде 

нуль. Країна стане повністю енергетично незалежною”. Також повідомлено 

про участь Президента України у засіданні ради регіонального розвитку 

Запорізької області, де він заявив, що має намір внести до парламенту новий 

законопроект про покарання для чиновників за незаконне збагачення, 

говорячи про рішення Конституційного Суду щодо скасування відповідної 

статті у Кримінальному кодексі. Глава держави підкреслив, що ”… є 

рішення суду щодо скасування статті за незаконне збагачення. Після його 

офіційного оприлюднення я негайно дам доручення терміново, з урахуванням 

висновків суду, підготувати законопроект і невідкладно передати до 

Верховної Ради. Це моє право законодавчої ініціативи. Нову редакцію 

статті буде виписано так, що й комар носа не підточить”. Глава держави 

нагадав, що протягом останніх років ухвалено ключові антикорупційні 

закони: ”Антикорупційне законодавство цілісне. Не можна вихоплювати 

окремі фрагменти. Це може призвести до руйнації”. Не оминув глава 

держави й тему боротьби з бідністю, акцентувавши увагу на питаннях 

монетизації субсидій, запровадженні виплати одноразової допомоги 

найменш забезпеченим пенсіонерам тощо. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chista-alternativa-dlya-ekonomiki/ 

17. Пошелюжная К. Шахом марш / Кристина Пошелюжная // 

Юридическая практика. — 2019. — 26 февр. (№ 9). — С. 25. Подано 

інформацію, що 7 лютого 2019 року у другому читанні прийнято Закон 

України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення принципів процесуальної справедливості і підвищення 

ефективності виробництв у справах про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції”. Зазначено, що новий Закон повинен 

підвищити рівень захисту прав учасників антимонопольних розслідувань, 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chista-alternativa-dlya-ekonomiki/


забезпечити більш якісний розгляд справи органами Антимонопольного 

комітету України (АМКУ) з точки зору об’єктивності та неупередженості. 

Текст: http://pravo.ua/article.php?id=1001184733 

18. Предлагается создать единый реестр ветеранов войны // 

Юридическая практика. — 2019. — 5 февр. (№ 6). — С. 30. Зазначено, що у 

Верховній Раді України зареєстрований законопроект № 9508, спрямований 

на внесення змін до Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”. Законодавчою ініціативою пропонується створити 

Єдиний державний реєстр ветеранів війни – єдину державну інформаційно-

телекомунікаційну систему, призначену для збору, реєстрації, накопичення, 

зберігання, захисту та знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників 

Революції гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких 

поширюється дія цього закону. Текст: 

http://pravo.ua/article.php?id=1001184644 

19. Приняты изменения, призванные разблокировать проведение 

трансплантации // Юридическая практика. — 2019. — 5 марта (№ 10). —   

С. 25. Зазначено, що 28 лютого 2019 року парламент прийняв Закон України 

”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині” (відповідний 

проект № 9461-д був ініційований днем раніше). Зміни спрямовані на 

мінімізацію негативних наслідків, обумовлених прогалинами в законодавстві, 

що виникли через несвоєчасну розробку органами виконавчої влади 

підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону 

України ”Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів 

людині” (був введений в дію з 1 січня 2019 року), і покликані розблокувати 

можливість застосування в Україні такого виду медичної допомоги, як 

трансплантація. Текст: http://pravo.ua/article.php?id=1001184805 

20. Тарасова С. Таможенная декламация / Светлана Тарасова // 

Юридическая практика. — 2019. — 19 февр. (№ 8). — С. 31. Подано 

http://pravo.ua/article.php?id=1001184733
http://pravo.ua/article.php?id=1001184644
http://pravo.ua/article.php?id=1001184805


інформацію, що в перших числах лютого 2019 року на сайті парламенту 

зареєстровано урядовий законопроект № 9532 ”Про режим спільного 

транзиту”. Згідно з пояснювальною запискою, метою документа є 

імплементація в національне законодавство України положень Конвенції про 

процедуру спільного транзиту і Конвенції про спрощення формальностей в 

торгівлі товарами. 

21. Торба В. Не залишити без покарання / Валентин Торба // День. 

— 2019. — 1 - 2 берез. (№ 38/39). — С. 7. Подано інформацію, що на 

засіданні Верховної Ради України народні депутати 231-ма голосами 

підтримали за основу закон, який дозволить судити зрадників окупованого 

Криму. Зазначено, що за суттю проект Закону про внесення змін до Закону 

України ”Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України” визначає територіальну 

підсудність судових справ. 

Парламентські комітети та фракції 

22. Головін Р. Обіг землі. Питання до обговорення / Роман 

Головін // Дзеркало тижня. — 2019. — 2 – 6 берез. (№ 8). — С. 1, 6. 

Розглянуто основні положення законопроектів про обіг землі, розміщені на 

офіційному сайті Верховної Ради України – проект № 5535 від 13 грудня 

2016 р. і альтернативний № 5535-1 від 28 грудня 2016 р. Наприкінці 2018 р. 

питання заборони відчуження земель, їх обігу, ринку земель постало досить 

гостро. Парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних 

відносин самостійно, не очікуючи пропозицій від уряду, розглянув пропозиції 

до законодавчих змін для нормативно-правового регулювання обігу земель 

сільськогосподарського призначення. Згідно з комітетськими положеннями 

іноземці та особи без громадянства не можуть бути власниками земель 

сільськогосподарського призначення. При цьому юридичні особи, 

зареєстровані за законодавством України, можуть бути власниками землі 

за умови трирічної сільськогосподарської діяльності та лише у випадку, 



якщо участь іноземців в юридичній особі буде меншою за 50 %. Фактично 

іноземцям залишають варіант скупити українську землю через юридичних 

осіб-посередників, але через три роки. Текст: https://dt.ua/macrolevel/obig-

zemli-pitannya-do-obgovorennya-304360_.html 

23. Сміян Н. Пропонують дати більше можливостей для 

управління країною / Надія Сміян // Голос України. — 2019. — 1 берез.    

(№ 42). — С. 3. Йдеться про засідання Комітету з питань економічної 

політики, на якому ухвалено рішення про те, щоб рекомендувати Верховній 

Раді прийняти в першому читанні низку законопроектів. Найбільш 

резонансним із них є проект змін до деяких законодавчих актів, які 

стосуються забезпечення рівних прав та можливостей громадян із 

представництва в наглядових радах та органах правління державних 

унітарних підприємств, господарських товариств та державних банків. 

Ініціаторами законопроекту № 9528, зареєстрованого на початку лютого 

нинішнього року, виступили понад півсотні народних депутатів, які 

зазначають, що рівне ставлення до чоловіків та жінок є фундаментальним 

аспектом демократії та основоположною цінністю Європейського Союзу. 

Під час засідання комітету жоден народний депутат не заперечував проти 

положень, прописаних у цьому законопроекті. Окрім законопроекту, члени 

Комітету з питань економічної політики під час засідання також 

підтримали проект змін до статті 22 Закону про захист економічної 

конкуренції, які стосуються стягнення на обтяжене майно, а також зміни 

до закону про угоди про розподіл продукції, які мають на меті вдосконалити 

адміністрування укладення таких угод. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/314336 

24. Співаковський О. Якісна вища освіта – шлях до гідного 

майбутнього України. З чого почнемо? / Олександр Співаковський // Голос 

України. — 2019. — 26 лют. (№ 39). — С. 1, 4-5. Подано інформацію про 

проведення 13 лютого 2019 року в Національному технічному університеті 

”Харківський політехнічний інститут” виїзного засідання Комітету з 

https://dt.ua/macrolevel/obig-zemli-pitannya-do-obgovorennya-304360_.html
https://dt.ua/macrolevel/obig-zemli-pitannya-do-obgovorennya-304360_.html
http://www.golos.com.ua/article/314336


питань науки і освіти ”Вища освіта України: стан законодавчого 

забезпечення, проблеми та напрями реформування”, яке фактично 

перетворилось на освітній форум. До обговорення нагальних проблем вищої 

освіти та спільного пошуку оптимальних шляхів їх вирішення долучилися 

понад 350 представників освітньої та наукової сфери, громадськості та 

експертного середовища. У виїзному засіданні, що відбувалося у Харкові, 

взяли участь не лише народні депутати України — члени комітету, а і 

ректори закладів вищої освіти, директори технікумів та коледжів з 

Харківської області й інших регіонів України, члени наукового комітету 

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, працівники 

секретаріату комітету, освітяни, науковці, експерти та представники 

громадськості. Безпосереднє обговорення існуючої проблематики 

зосередилось на трьох основних панелях: 1. Управління закладами вищої 

освіти. Проблеми та шляхи вдосконалення. 2. Удосконалення системи 

фінансування закладів вищої освіти. 3. Оцінювання якості вищої освіти й 

освітні вимірювання. Першочергові заходи Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти щодо аналізу якості освітньої діяльності 

закладів вищої освіти. Текст: http://www.golos.com.ua/article/314172 

25. Шулікін Д. Рамка для фахової передвищої освіти і 

харчування дітей / Дмитро Шулікін // Освіта України. — 2019. — 4 берез. 

(№ 9). — С. 4-5. Йдеться про розширене засідання профільного 

парламентського комітету, на якому розглянули законопроекти про фахову 

передвищу освіту, а також стан і проблеми нормативно-правового 

врегулювання харчування дітей та учнів у закладах освіти. Перший 

заступник голови профільного комітету Олександр Співаковський зауважив, 

що дуже важливо знайти компромісні рішення і до травня ухвалити проект 

Закону ”Про фахову передвищу освіту” в сесійній залі, адже саме тоді 

розпочнеться активний бюджетний процес. Серед пріоритетів модернізації 

ланки, що знайшли відображення в законопроекті, міністр освіти і науки 

України Лілія Гриневич окреслила: практико орієнтований характер освіти, 

http://www.golos.com.ua/article/314172


академічну, кадрову (а згодом і фінансову) автономію, збереження співпраці 

із системою вищої освіти, а також орієнтацію на економіку конкретного 

регіону. 

26. Юлія Тимошенко оголосила про початок процедури 

імпічменту президента // Вечірні вісті. — 2019. — 4 – 10 берез. (№ 9). —    

С. 3. Йдеться про те, що ”Батьківщина” разом з іншими фракціями в 

парламенті розпочинає процедуру імпічменту президента Петра Порошенка 

за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю на крові з країною-

окупантом. Юлія Тимошенко закликала ”всіх без винятку народних 

депутатів, які мають честь і совість, поставити на місце всі організовані 

злочинні угрупування”. 

Народні депутати України 

27. Александр Вилкул: ”Прекратим издевательства власти над 

людьми. Снизим тарифы и повысим доходы” // КП в Украине. — 2019. — 

28 февр. (№ 32). — С. 9. Йдеться про участь народного депутата України, 

кандидата в президенти Олександра Вілкула в ефірі програми ”Выбор” на 

телеканалі ”Україна”. Народний депутат обіцяє після перемоги на виборах 

привести тарифи до економічно обґрунтованих, тобто знизити їх мінімум 

удвічі, а також підвищити доходи населення. Законопроекти народного 

депутата України спрямовані на заборону цілої низки нелюдських практик: 

нарахування пені, виселення людей з житла через борги по комуналці. Під час 

роботи в уряді Вілкулу вдавалося утримувати зростання тарифів тим, що 

він впроваджував цілий ряд енергозберігальних проектів. Була висока 

віддача. Зараз політик пропонує повернутися до цієї проблеми. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/february/28/ 

28. Вадим Рабинович: ”После смены власти мы сможем 

обеспечить украинцам достойные пенсии и зарплаты” // КП в Украине. — 

2019. — 28 февр. (№ 32). — С. 10. Йдеться про участь народного депутата 

України, лідера партії ”Опозиційна платформа – За життя” Вадима 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/february/28/


Рабіновича в ефірі одного з українських телеканалів. Політик наголосив, 

що”… вибираючи стару владу, ми прирікаємо себе на злидні, війну і слабку 

економіку, яка не витримає ще п’ять років такого правління. Однак після 

зміни влади у країни з’явиться можливість забезпечити українцям гідні 

пенсії і зарплати”. Він також пояснив, що ”… в нинішніх тарифах на 

комунальні послуги немає ніякої логіки – це банальне бажання провладних 

чиновників пограбувати українців”. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/february/28/ 

29. Вилкул А. Александр Вилкул: ”Я русскоязычный 

украинский политик” / Александр Вилкул ; беседовали Оксана Богданова, 

Артем Маслаков // КП в Украине. — 2019. — 1 марта (№ 33). — С. 1, 4-5. 

Подано матеріали бесіди з народним депутатом України, кандидатом на 

посаду Президента України Олександром Вілкулом. Політик розмірковує про 

майбутнє країни та у разі його виходу у другий тур президентських виборів 

готовий підтримати тих, хто підтримає програму кандидата у 

президенти. Текст: https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/march/1/ 

30. Гонський О. Якісна та доступна медицина задля збереження 

нації / Олекса Гонський // Вечірні вісті. — 2019. — 4 – 10 берез. (№ 9). —    

С. 4. Йдеться про Національний медичний форум ”Якісна та доступна 

медицина”, ініційований Юлією Тимошенко. Під час форуму фахівці 

обговорювали комплекс найважливіших змін у галузі, які мають увійти до 

національної стратегії охорони здоров’я. Начальник лікувально-

організаційного управління Національної академії медичних наук України, 

доктор медичних наук, професор Ігор Шкробанець зазначив, що на сьогодні 

немає системи реформування, є фрагменти, які певною мірою лише 

імітують зміни. Саме тому, на його думку, конче потрібно розробити 

документ, який визначає стратегію розвитку системи охорони здоров’я на 

довгі роки і який побудований в інтересах нації та з урахуванням економіки 

країни. Текст: https://gazetavv.com/news/policy/1551455708-yakisna-ta-

dostupna-meditsina-zadlya-zberezhennya-natsiyi.html 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/february/28/
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/march/1/
https://gazetavv.com/news/policy/1551455708-yakisna-ta-dostupna-meditsina-zadlya-zberezhennya-natsiyi.html
https://gazetavv.com/news/policy/1551455708-yakisna-ta-dostupna-meditsina-zadlya-zberezhennya-natsiyi.html


31. Гопко Г. ”Тест на зрілість” суспільства / Ганна Гопко ; 

спілкувався Микола Сірук // День. — 2019. — 5 берез. (№ 40). — С. 3. 

Подано матеріали розмови з Головою комітету Верховної Ради у 

закордонних справах Ганною Гопко. Основні теми бесіди – значення 

президентських виборів для України, як українцями протистояти популізму, 

що піднявся на цих президентських перегонах. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/test-na-zrilist-suspilstva 

32. Дубіль В. Чинна влада не зробила нічого, щоб передбачити і 

побороти епідемію кору в Україні / Валерій Дубіль // Вечірні вісті. — 2019. 

— 25 лют. (№ 8). — С. 4. Висвітлено думку народного депутата України 

Валерія Дубіля про причини епідемії кору і шляхи, які допоможуть не 

допустити її у майбутньому. Наголошено, що в Україні через 

”медреформу”, яку нині впроваджує влада, за минулий рік захворіли на кір 

понад 54 тисячі людей, а у решті країн Європейського регіону загалом трохи 

більше ніж 34 тисячі. Текст: https://gazetavv.com/news/policy/1550856302-

valeriy-dubil-chinna-vlada-ne-zrobila-nichogo-shchob-peredbachiti.html 

33. Киріяк І. Діти мають бачити батьків щодня, а не на свята / 

Іван Киріяк // Сільські вісті. — 2019. — 5 берез. (№ 18). — С. 2. Подано 

інформацію, що народний депутат України, кандидат на пост Президента 

України Олег Ляшко під час  проведення своєї кандидатської передвиборчої 

агітації обіцяє зробити все, щоб українські заробітчани повернулися в 

Україну та змогли забезпечити свою родину на Батьківщині. 

34. Киріяк І. Не по-європейськи, Ваша честь! / Іван Киріяк // 

Сільські вісті. — 2019. — 1 берез. (№ 17). — С. 2. Йдеться про вимогу 

народного депутата України Олега Ляшка щодо зниження заробітних плат 

українських суддів. На думку Олега Ляшка, сума винагороди суддям 

Верховного Суду та членам Вищої ради правосуддя в 65 разів вище 

мінімальної і в 27 разів вище середньої заробітної плати по Україні. 

35. Корнацкий А. Аграрная сторона / Аркадий Корнацкий ; 

беседовала Кристина Пошелюжная // Юридическая практика. — 2019. —      

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/test-na-zrilist-suspilstva
https://gazetavv.com/news/policy/1550856302-valeriy-dubil-chinna-vlada-ne-zrobila-nichogo-shchob-peredbachiti.html
https://gazetavv.com/news/policy/1550856302-valeriy-dubil-chinna-vlada-ne-zrobila-nichogo-shchob-peredbachiti.html


5 февр. (№ 6). — С. 26. Подано інтерв’ю з народним депутатом, політиком, 

юристом і аграрним інвестором Аркадієм Корнацький про проблеми, з якими 

стикається сучасний український фермер, і про юридичні шляхи їх усунення. 

А. Корнацький вважає, що в парламенті не зареєстровано жодного 

законопроекту, спрямованого на реальну боротьбу з рейдерством, і 

переконаний, що в питанні обігу землі сільськогосподарського призначення 

копіювати закордонний досвід може мати багато наслідків. В Україні може 

бути тільки українська модель. Текст: 

http://pravo.ua/article.php?id=1001184609 

36. Кудрявцев С. Александр Вилкул: ”Закреплю на 

законодательном уровне порог коммунальных затрат для украинцев” / 

Сергей Кудрявцев // Факты и комментарии. — 2019. — 28 февр. – 6 марта   

(№ 8). — С. 10. Напередодні президентських виборів 2019 року висвітлено 

позицію кандидата на пост президента від ”Опозиційного блоку”, народного 

депутата України Олександра Вілкула, який подав у Верховну Раду 

законопроект, що дозволяє комплексно вирішити проблему тарифів ЖКГ. 

Політик роз’яснює, що його законопроекти спрямовано на заборону цілої 

низки негуманних практик, таких як начислення пені, виселення за комунальні 

борги тощо. У програмі кандидата чітко прописано: на законодавчому рівні 

буде закріплено межу для комунальних витрат – 15 % сімейного доходу. 

37. Мураева В. Валерия Мураева: ”Мы с Евгением не имеем 

родственников в большой политике” / Валерия Мураева ; подготовил и 

записал Сергей Антипов // КП в Украине. — 2019. — 28 февр. (№ 32). —     

С. 5. Подано матеріали бесіди з колишньою дружиною народного депутата 

України, лідера партії ”Наші”, кандидата в президенти Євгенія Мураєва. 

Текст: https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/february/28/ 

38. Образцов М. ”Судьи в 200 раз богаче украинцев!” / Максим 

Образцов // Сегодня. — 2019. — 1 - 3  (№ 40). — С. 5. Подано інформацію 

про реєстрацію народним депутатом України Олегом Ляшком 

законопроекту про зменшення розриву між захмарними зарплатами суддів і 

http://pravo.ua/article.php?id=1001184609
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/february/28/


середніми зарплатами по Україні. Ляшко порівняв доходи наших суддів з їх 

колегами в Європі. Несправедливим, за словами Ляшка, є той факт, що 

кошти на зарплати суддям йдуть з податків українців. У своєму проекті 

закону політик пропонує обмежити розмір окладу судді місцевого суду на 

рівні 25 прожиткових мінімумів, а також скасувати регіональні 

коефіцієнти і знизити доплати. За його словами, це дозволить уникнути 

дисбалансу і несправедливості в оплаті праці. 
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