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Верховна Рада України 

1. Бачинська К. Парламентська ієрархія / Катерина 

Бачинська // Україна молода. — 2019. — 7 серп. (№ 87). — С. 2.  

Йдеться про можливий розподіл керівних посад у Верховній Раді України 

(ВР України) дев’ятого скликання. Зокрема, Головою ВР України може 

стати лідер партії ”Слуга народу” Дмитро Разумков, а його заступником 

- представник Президента у ВР України Руслан Стефанчук.    Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3491/2006/135914/ 

2. Бачинська К. Чого навчились, депутати? / Катерина 

Бачинська // Україна молода. — 2019. — 9 серп. (№ 88). — С. 4.  

Йдеться про організований у Трускавці курс навчання для новообраних 

народних депутатів України від партії ”Слуга народу”. Наведено 

коментар президента Київської школи економіки Тимофія Мілованова, 

який зокрема, зазначив, що парламентарії отримають сертифікати про 

закінчення навчання, а лекції для них читали найкращі викладачі України.  

Текст: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3492/180/135995/ 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3491/2006/135914/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3492/180/135995/
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3. Богдан В. Тренінг із ”душком” / Василь Богдан // Україна 

молода. — 2019. — 2 - 3 серп. (№ 85). — С. 4.  Йдеться про тренінг 

майбутніх народних депутатів від партії ”Слуга народу” у Трускавці. 

Акцентовано увагу на необхідності проведення ретельної перевірки 

джерел фінансування цього навчання.  Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3489/180/135760/ 

4. Бондаренко С. Мир за будь-яку ціну? / Соломія Бондаренко 

// Україна молода. — 2019. — 6 серп. (№ 86). — С. 4.  Йдеться про 

наміри партії ”Слуга народу” обговорити у Верховній Раді України  

(ВР України) дев’ятого скликання особливий статус Донбасу. Голова 

партії ”Слуга народу” Дмитро Разумков зазначив, що повернути мир на 

Донбас прийняттям будь-яких законів буде неможливо, питання миру — 

це питання дипломатії, санкцій тиску,  внутрішньої політики, пов’язаних 

iз боротьбою з корупцією,  інформаційною політикою,  економікою, 

інфраструктурою та соціальною політикою.  Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3490/2006/135873/ 

5. Британця, який підтримав нас у протистоянні російській 

агресії, нагородили Почесною Грамотою Верховної Ради / Інформ. упр. 

апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2019. — 1 серп. 

(№ 144). — С. 3. Йдеться про нагородження голови Групи дружби з 

Україною в Британському парламенті Джона Віттінгдейла Почесною 

Грамотою Верховної Ради України (ВР України) за заслуги перед 

українським народом. Нагороду, ініційовану співголовами Групи дружби з 

Великою Британією Світланою Заліщук та Олексієм Рябчиним, було 

вручено під час візиту Джона Віттінгдейла до Києва, де він перебував як 

міжнародний спостерігач на дочасних виборах до ВР України. Зазначено, 

що завдяки британському парламентарію питання підтримки України, 

війни на Донбасі, збільшення обсягів британської технічної та військової 

допомоги, продовження санкцій проти Росії завжди піднімалися на 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3489/180/135760/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3490/2006/135873/
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найвищих рівнях та порушувалися першими посадовими особами Великої 

Британії.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/320028 

6. Вишневский Ю. Игра в монополию. Что нужно сделать 

Зеленскому, чтобы сохранить абсолютную власть / Юрий Вишневский 

// Деловая столица. — 2019. — 29 июля (№ 30/32). — С. 2-3.  

Проаналізовано перспективи співпраці Президента України Володимира 

Зеленського з Верховною Радою України (ВР України) дев’ятого 

скликання.  

7. Галаджий  Е. Верховная Рада 9.0 : Кто кому кум, брат и 

сват / Елена Галаджий // КП в Украине. — 2019. — 6 авг. (№ 117). — 

С. 2.  Йдеться про родинні зв’язки народних депутатів України дев’ятого 

скликання.  Текст: https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/august/6/ 

8. Галаджий Е. Что у Рады первым делом / Елена Галаджий 

// КП в Украине. — 2019. — 7 аг. (№ 118). — С. 2.  Йдеться про 

підготовку до відкриття першої сесії Верховної Ради України 

(ВР України) дев’ятого скликання.  Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/august/7/ 

9. Галата Я. Післявиборчі роздуми / Ярослав Галата 

// Демократична Україна. — 2019. — 2 серп. (№ 31). — С. 2.  Йдеться 

про начання, організоване для новообраних народних депутатів України 

від партії ”Слуга народу”.    Текст: 

https://dua.com.ua/index.php/community/item/5416-pislyaviborchi-rozdumi 

10. Грабовський С. Про критичне мислення / Сергій 

Грабовський // День. — 2019. — 1 серп. (№ 136). — С. 5.  Йдеться про 

перспективи діяльності Верховної Ради України (ВР України) дев’ятого 

скликання. Проаналізовано феномен перемоги на виборах кандидатів від 

партії ”Слуга народу”.   

11. Дяченко В. Когда ”кварталовцы” побегут жаловаться на 

Разумкова / Виталий Дяченко // Деловая столица. — 2019. — 29 июля 

(№ 30/32). — С. 5.  Йдеться про перспективи обрання на посаду Голови 

http://www.golos.com.ua/article/320028
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/august/6/
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/august/7/
https://dua.com.ua/index.php/community/item/5416-pislyaviborchi-rozdumi
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Верховної Ради України (ВР України) дев’ятого скликання лідера партії 

”Слуга народу” Дмитра Разумкова.  

12. Иваненко А. Партия ”Слуга народа” назвала своих 

кандидатов на руководящие должности в Верховной Раде / Анна 

Иваненко // Факты и комментарии. — 2019. — 8 – 14 авг. (№ 30). — 

С. 2.  Йдеться про перспективи формування у Верховній Раді України 

(ВР України) дев’ятого скликання парламентської коаліції у складі 

народних депутатів від партії ”Слуга народу”.  Надано інформацію про 

тижневий тренінг нововобраних парламентаріїв від ”Слуги народу” у 

Трускавці, де, окрім навчання, обговорювалися майбутні кадрові 

розстановки у ВР України. Наведено можливий список майбутніх 

парламентських комітетів, який скоротився з 27 до 22.  

13. Катриченко Т. Роман не окончен / Татьяна Катриченко, 

Кристина Буцко // Фокус. — 2019. — № 31 (2 авг.). — С. 14-17.  

Йдеться про перспективи діяльності у Верховній Раді України 

(ВР України) дев’ятого скликання опозиційних сил – партії ”Європейська 

Солідарність” на чолі з Петром Порошенком та партії ”Опозиційна 

платформа – За життя” на чолі з Віктором Медведчуком.   Текст: 

https://focus.ua/index.php/politics/436361-roman_ne_okonchen 

14. Коцюруба О. Вони – недоторканні. Поки що / Ольга 

Коцюруба, Ілля Куса ; бесіду вела Ірина Батюк // Експрес. — 2019. — 

8-15 серп. (№ 32). — С. 5.  Подано матеріали бесіди з радником з 

юридичних питань Громадянської мережі ”Опора” Ольгою Коцюрубою та 

експертом Українського інституту майбутнього Іллєю Кусою про 

механізми притягнення до відповідальності депутатів парламенту за 

кордоном. Окреслено можливі наслідки скасування депутатської 

недоторканності в Україні.  

15. Леванова М. ”Слуги народа” проходят в Трускавце 

интенсивный ”курс молодого бойца” / Маргарита Леванова // Факты и 

комментарии. — 2019. — 1 - 7 авг. (№ 29). — С. 2.  Йдеться про 

https://focus.ua/index.php/politics/436361-roman_ne_okonchen
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навчальний тренінг для новообраних народних депутатів від партії ”Слуга 

народу”, який проходить у Трускавці.  

16. Левицька І. Депутати від ”Слуги народу” в Трускавці 

складали план на п’ять років / Ірина Левицька // Газета 

по-українськи. — 2019. — 6 серп. (№ 60). — С. 1, 9.  Йдеться про 

навчання кандидатів у народні депутати України від партії ”Слуга 

народу” в Трускавці з 28 липня по 4 серпня. Наведено коментарі 

новообраних народних депутатів Олександра Качури та Святослава 

Юраша.   Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_deputati-vid-

slugi-narodu-v-truskavci-skladali-plan-na-pyat-rokiv/919914 

17. Марчак О. Мільйони для школи депутатів / Олександр 

Марчак, Оксана Стусяк // Експрес. — 2019. — 1 - 8 серп. (№ 31). —     

С. 2.  Йдеться про тренінг для майбутніх народних депутатів від партії 

”Слуга народу”, який відбувся у курортному містечку Трускавець на 

Львівщині.  

18. Миселюк А. Вакарчук + Зеленський =? / Андрій Миселюк, 

Олександр Солонтай, Михайло Басараб ; бесіду вела Ірина Батюк 

// Експрес. — 2019. — 8 - 15 серп. (№ 32). — С. 5.  Подано матеріали 

бесіди з директором Інституту соціально-політичного проектування 

Андрієм Миселюком, політичним експертом Олександром Солонтаєм, 

кандидатом політичних наук Михайлом Басарабом про можливість 

створення парламентської коаліції у складі партії ”Слуга народу” та 

партії ”Голос” у Верховній Раді України (ВР України) дев’ятого 

скликання.  

19. Міжнародна співпраця України та Лівану у сфері 

інвестицій // Голос України. — 2019. — 3 серп. (№ 146). — С. 3.  

Йдеться про засідання з питань розгляду економічного співробітництва 

України та Лівану, проведене в Інституті законодавства Верховної Ради 

України (ВР України) в межах моніторингу нормативно-правової бази 

інвестиційної діяльності, що здійснюється створеним на базі інституту 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_deputati-vid-slugi-narodu-v-truskavci-skladali-plan-na-pyat-rokiv/919914
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_deputati-vid-slugi-narodu-v-truskavci-skladali-plan-na-pyat-rokiv/919914
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Міжнародним центром. Директор Інституту законодавства академік 

НАН України Олександр Копиленко, звертаючись до присутніх, наголосив, 

що інтерес іноземних інвесторів до діяльності Центру як платформи для 

спілкування з представниками державної влади та бізнесу України 

свідчить про правильність обраного напряму. А координатор в Україні 

партії ”Лібанізм юніон юкрейн” Ваким Жорж Жан підкреслив, що 

Близький Схід, зокрема Ліван, зацікавлений в прямому інвестуванні в 

Україну, тому важливим питанням порядку денного є посилення захисту 

іноземного інвестування та можливість отримання державних гарантій. 

Підбиваючи підсумки засідання, директор Інституту законодавства 

Олександр Копиленко відзначив, що предметний розгляд на засіданнях 

Центру проблем міждержавного співробітництва став конкретною 

формою співпраці між органами влади та вітчизняними і зарубіжними 

підприємцями, запорукою подальшого вдосконалення інвестиційного 

законодавства України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/320130 

20. Неїжмак В. Мир – це наша перемога, наша перемога – це 

мир / Василь Неїжмак // Голос України. — 2019. — 31 лип. (№ 143). — 

С. 4.  Йдеться про розширене засідання правління громадської організації 

”Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини”, яке відбулося у селі 

Березоточа поблизу Лубен. На засіданні виступили голова організації 

Наталія Чепіга та керівники структурних підрозділів, які діють в окремих 

районах області. Учасники засідання, зокрема, наголосили на необхідності 

вдосконалення законодавчої бази щодо чіткого визначення статусу та 

матеріального забезпечення родичів тих, хто загинув, захищаючи 

Батьківщину. На зібранні також ухвалено звернення до Президента 

України та Верховної Ради України із закликом не допустити реваншу 

проросійських сил, які намагаються прийти до влади під гаслами так 

званої миротворчості. Автори звернення закликали керівництво України 

”не дати ворогам жодного шансу” та наголосили, що ”для нас мир – це 

перемога, а наша перемога – це мир”.  

http://www.golos.com.ua/article/320130
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21. Оклад спикера Верховной Рады составит 12 прожиточных 

минимумов // Факты и комментарии. — 2019. — 8 – 14 авг. (№ 30). — 

С. 6. Йдеться про оклади народних депутатів України в залежності від 

посади, яку вони займають (Голова Верховної Ради України, голови 

комітетів, члени комітетів).  Текст: https://fakty.ua/313306-stalo-izvestno-

skolko-budut-zarabatyvat-novye-nardepy-infografika 

22. Пинзеник В. Три ”НЕ” від Пинзеника / Віктор Пинзеник ; 

спілкувалася Алла Дубровик-Рохова // День. — 2019. — 2 - 3 серп. 

(№ 137/138). — С. 10.  Подано матеріали розмови з екс-міністром 

фінансів, народним депутатом України восьмого скликання Віктором 

Пинзеником, який був запрошений як один із викладачів на тренінг для 

новообраних депутатів від ”Слуги народу” в Трускавці. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/try-ne-vid-pynzenyka   

23. Разумков  Д. Глава партии ”Слуга народа” Дмитрий 

Разумков : Спикер не должен зазывать депутатов в зал из буфета и 

курилки / Дмитрий Разумков ; подготовила Оксана Богданова // КП в 

Украине. — 2019. — 2 авг. (№ 116). — С. 4-5.  Подано матеріали бесіди з 

лідером партії ”Слуга народу” Дмитром Разумковим про підсумки 

дострокових парламентських виборів, перспективи роботи Верховної 

Ради України (ВР України) дев’ятого скликання та про можливе його 

обрання на посаду Голови ВР України.  Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/august/2/   

24. Романчук  О. Що нас чекає / Олег Романчук // Шлях 

перемоги. — 2019. — 7 серп. (№ 32). — С. 2.  Йдеться про ситуацію 

навколо формування у Верховній Раді України (ВР України) дев’ятого 

скликання більшості у складі народних депутатів від партії ”Слуга 

народу”. Акцентовано увагу на загрозі реваншу проросійських сил та 

дестабілізації ситуації в Україні.  

25. Рябцев Г. Ликбез для депутатов / Геннадий Рябцев ; 

беседовала Ирина Ванда // Аргументы и факты в Украине. — 2019. — 

https://fakty.ua/313306-stalo-izvestno-skolko-budut-zarabatyvat-novye-nardepy-infografika
https://fakty.ua/313306-stalo-izvestno-skolko-budut-zarabatyvat-novye-nardepy-infografika
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/try-ne-vid-pynzenyka
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/august/2/
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31 июля – 1 авг. (№ 31). — С. 3.  Подано матеріали бесіди з доктором 

наук у сфері державного управління Геннадієм Рябцевим про проблему 

підготовки управлінських кадрів, зокрема, про навчання новообраних 

народних депутатів України від партії ”Слуга народу” в Трускавці.  

Текст:  

http://www.aif.ua/politic/ukraine/o_znaniyah_zhiznenno_neobhodimyh_novym

_narodnym_deputatam 

26. Сміян Н. В Офісі Президента обіцяють, що в стінах 

Верховної Ради диктатури не буде / Надія Сміян // Голос України. — 

2019. — 31 лип. (№ 143). — С. 3.  Йдеться про підготовку народних 

депутатів, обраних від партії ”Слуга народу”, до роботи у Верховній Раді 

України (ВР України) дев’ятого скликання. Зазначено, що для них в 

Трускавці організовано інтенсивний курс навчання, розроблений фахівцями 

Київської школи економіки. Наведено коментарі представників політичних 

сил, що пройшли до ВР України за результатами виборів, щодо 

перспектив діяльності парламенту нового скликання та щодо резонансних 

подій останнього часу. Зокрема, Віктор Медведчук (”Опозиційна 

платформа – За життя”) вважає, що внаслідок дострокових виборів у 

парламент прийшли люди передусім не підготовлені, а Сергій Власенко 

(”Батьківщина”) висловив стурбованість тим, що глава держави 

отримав надзвичайно широкі повноваження і тепер для ухвалення рішень 

йому ”не потрібна коаліція, політичні союзники”. В той же час заступник 

голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що хоч 

”двигуном законодавчого процесу виступатиме все-таки Президент”, 

диктатури в стінах ВР України не буде. Посадовець також припустив 

імовірність створення міністерства з гуманітарної політики шляхом 

об’єднання міністерств культури, молоді та спорту та інформаційної 

політики, а також повідомив про плани створення всесвітнього 

російськомовного каналу для посилення позицій держави в інформаційній 

боротьбі. Партія ”Голос” оприлюднила заяву щодо ситуації в Окружному 

http://www.aif.ua/politic/ukraine/o_znaniyah_zhiznenno_neobhodimyh_novym_narodnym_deputatam
http://www.aif.ua/politic/ukraine/o_znaniyah_zhiznenno_neobhodimyh_novym_narodnym_deputatam
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адміністративному суді міста Києва, а партія ”Європейська 

Солідарність” закликала Михайла Радуцького відмовитися від 

депутатського мандату в зв’язку з його заявою про застосування 

медичних протоколів у представників різних рас.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/319977    

27. Сміян Н. Нові молоді депутати прагнуть діалогу / Надія 

Сміян // Голос України. — 2019. — 6 серп. (№ 147). — С. 2.  Йдеться 

про зустріч Президента України Володимира Зеленського з членами партії 

”Слуга народу” в Трускавці, під час якої лідер партії Дмитро Разумков 

повідомив про кадрові пропозиції за посадами, які пропонуватиме партія 

”Слуга народу” в майбутній Верховній Раді України (ВР України). 

Наведено коментар новобраного народного депутата Богдана Яременка 

щодо організації навчання для майбутніх парламентаріїв в Трускавці. 

Представниця ”Опозиційної платформи – За життя” Наталія 

Королевська акцентувала увагу на тому, що розвиток країни тепер 

залежить від якості рішень, прийнятих найближчим часом. ”Потрібно 

прибрати всі корупційні схеми, переглянути прожитковий мінімум, 

спрямувати кошти на підвищення пенсій і заробітних плат, 

реструктуризувати заборгованість за комунальні послуги, переглянути 

соціальні стандарти”, – окреслила проблеми Наталія Королевська. Вона 

також зазначила, що ”головною ідеєю, яка об’єднає всіх розсудливих 

політиків нашої країни”, повинна стати проблема припинення бойових дій 

на Сході України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/320191 

28. Сміян Н. Обговорюють перспективи скасування мораторію 

на продаж земель / Надія Сміян // Голос України. — 2019. — 1 серп. 

(№ 144). — С. 2.  Йдеться про коментарі новообраних народних 

депутатів Іллі Киви та Вадима Івченка з приводу заяви Офісу Президента 

України про наміри скасувати мораторій на продаж землі 

сільськогосподарського призначення та запустити ринок сільгоспземель 

ще до кінця 2019 року. Висвітлено ситуацію навколо заяви партії 

http://www.golos.com.ua/article/319977
http://www.golos.com.ua/article/320191
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”Європейська Солідарність” із закликом до представника партії ”Слуга 

народу” Михайла Радуцького скласти свій депутатський мандат в зв’язку 

з висловлюваннями про особливості лікування хвороб у представників 

різних рас. Це твердження в заяві розцінено як расистське і таке, що 

ганьбить Україну в очах цивілізованого світу. Надано інформацію про 

наміри депутата від партії ”Слуга народу” Олександра Дубінського 

створити в парламенті нового скликання депутатську групу 

мажоритарників із робочою назвою ”Справедливість”. Наведено допис на 

сторінці у Фейсбуці Першого заступника Голови Верховної Ради України 

(ВР України) восьмого скликання Ірини Геращенко, яка подякувала своїм 

колегам за співпрацю та висловила сподіванння, що всі здорові політичні 

сили об’єднаються заради спільної мети – розбудови Української 

держави.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/320026    

29. Сміян Н. ”Слуга народу” створює партійний офіс навчання 

для системної роботи депутатів / Надія Сміян // Голос України. — 

2019. — 7 серп. (№ 148). — С. 2.  Йдеться про повідомлення на сторінці 

партії ”Слуга народу” у Фейсбуці про роботу зі створення партійного 

офісу навчання для системної роботи депутатів, який діятиме на 

постійній основі в форматі вебінарів, тематичних семінарів та групових 

занять. Крім того, на сайті ”Нового времени” оприлюднено дані щодо 

можливого розподілу керівних посад у Верховній Раді України 

(ВР України) дев’ятого скликання.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320222 

30. Сміян Н. У Верховній Раді дев’ятого скликання щодня – 

нові рішення / Надія Сміян // Голос України. — 2019. — 3 серп. 

(№ 146). — С. 2.  Йдеться про деякі заяви представників низки політичних 

сил щодо перспектив діяльності Верховної Ради України (ВР України) 

дев’ятого сликання. Зокрема, п’ятий Президент України, лідер партії 

”Європейська Солідарність” Петро Порошенко в інтерв’ю відзначив 

проросійські погляди голови партії ”Опозиційна платформа – За життя” 

http://www.golos.com.ua/article/320026
http://www.golos.com.ua/article/320222


11 
 

Віктора Медведчука та зростання його впливу на політичне життя. 

В свою чергу представник ”Опозиційної платформи – За життя” Сергій 

Льовочкін заявив, що має намір зосередитися на відновленні 

промисловості, для чого на розгляд народних депутатів буде подано пакет 

законопроектів про розвиток промислового сектору. Представник 

Президента України в уряді Андрій Герус пообіцяв, що ”коаліціади не 

буде” і Кабінет Міністрів можуть сформувати одразу після першого 

засідання нового парламенту. Новообраний народний депутат від партії 

”Батьківщина” Валентин Наливайченко окреслив пріоритети своєї 

роботи у ВР України: боротьба за соціальну справедливість, війна з 

корупцією, деофшоризація, робота над законодавством, яке 

передбачатиме кримінальну відповідальність за злочини наживи на війні. 

Парламентарій від ”Слуги народу” Олександр Ткаченко розповів про 

умови, за яких він може скласти депутатський мандат, та підкреслив, що 

має свої ліберальні політичні погляди з приводу ринкової економіки й 

прозорості прийняття рішень на державних підприємствах.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320147 

31. Сміян Н. Чому фракція партії ”Слуга народу” 

голосуватиме однорідно? / Надія Сміян // Голос України. — 2019. — 

8 серп. (№ 149). — С. 2.  Наведено коментар представника партії ”Слуга 

народу” Давида Арахамії щодо можливого розподілу керівних посад у 

Верховній Раді України (ВР України) дев’ятого скликання та в уряді. 

Зокрема, політик зазначив, що Дмитро Разумков є ”безальтернативним” 

претендентом на посаду Голови ВР України, а також повідомив, що в 

партії вже визначаються з приводу того, як будуть приймати рішення у 

парламенті. Про необхідність ухвалити закон щодо правил роботи засобів 

масової інформації (ЗМІ) в умовах війни заявив новообраний народний 

депутат від ”Слуги народу” Сергій Швець, а народний депутат від 

”Опозиційної платформи – За життя” Наталія Королевська 

запропонувала створити в парламенті комітет з питань реінтеграції та 

http://www.golos.com.ua/article/320147


12 
 

відновлення миру на Донбасі. Інший представник ”Опозиційної платформи 

– За життя” Вадим Рабінович вважає, що ніякої співпраці з 

парламентською більшістю, окрім питань миру, бути не може, та заявив, 

що опозиції потрібно віддати посади заступника глави парламенту, а 

також ті комітети, які реально контролюють економічні та фінансові 

питання. Представник ”Європейської солідарності” Володимир Ар’єв, як 

голова постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи 

(ПАРЄ) в 2015 – 2019 роках, наголосив на важливості продовження 

роботи в цій міжнародній організації, а міністр у справах ветеранів Ірина 

Фріз звернула увагу на законодавчі ініціативи та пілотні проекти зі 

створення Єдиного державного реєстру ветеранів та програм підтримки 

підприємництва і забезпечення житлом, які вже реалізовано.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320272 

32. Спикером новоизбранной Верховной Рады станет Дмитрий 

Разумков? // Факты и комментарии. — 2019. — 1 - 7 авг. (№ 29). —     

С. 2.  Розглянуто можливі кадрові призначення у Верховній Раді України 

(ВР України) дев’ятого скликання та в новому складі уряду.  

33. Сур Є. Євген Сур : Україна має величезні фінансові 

зобов’язання перед світом. I це може убезпечити нову владу від 

фатальних помилок / Євген Сур ; бесіду вів Юрій Патиківський 

// Україна молода. — 2019. — 31 лип. (№ 84). — С. 4-6.  Подано 

матеріали бесіди з меценатом і бізнесменом Євгеном Суром про підсумки 

позачергових парламентських виборів та перспективи діяльності 

Верховної Ради України (ВР України) дев’ятого скликання. Євген Сур 

також прокоментував питання запровадження ринку землі та залучення 

інвестицій в Україну.  Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3488/188/135665/     

34. Требор И. Кто будет управлять девятым парламентом 

/ Илья Требор // Сегодня. — 2019. — 5 авг. (№ 142). — С. 2.  Йдеться 

про завершення тижневого навчання у Трускавці новообраних депутатів 

http://www.golos.com.ua/article/320272
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3488/188/135665/
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від партії ”Слуга народу” за програмою Київської школи економіки. 

Наведено інформацію про можливий розподіл посад у Верховній Раді 

України (ВР України) дев’ятого  скликання.  

35. Юраш С. Зе-депутати : знайомимося ближче / Святослав 

Юраш, Роман Грищук, Жан Беленюк // Експрес. — 2019. — 1 - 8 серп. 

(№ 31). — С. 5.  Подано матеріали бесіди з новообраними народними 

депутатами Верховної Ради України (ВР України) дев’ятого скликання 

Святославом Юрашем, Романом Грищуком та Жаном Беленюком.  

Див. також: 38, 50, 72 

Позачергові вибори до Верховної Ради України 

36. Вишневский Ю. Сколько политических карьер смыло 

зеленой волной / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. — 

29 июля (№ 30/32). — С. 6.  Йдеться про відомих політиків, які не були 

обрані на позачергових виборах до Верховної Ради України (ВР України) 

2019 року.  

37. Кириленко О. Гроші не мали значення на виборах / Ольга 

Кириленко // Газета по-українськи. — 2019. — 9 серп. (№ 61). — С. 8.  

Проаналізовано звіти про витрати з виборчих фондів на позачергових 

парламентських виборах, які оприлюднили 22 політичні партії.  Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_groshi-ne-mali-znachennya-na-

viborah/920464 

38. Литонинский В. Начисто президентская республика 

/ Валерий Литонинский // Корреспондент. — 2019. — № 14 (26 июля). 

— С. 12-17.  Проаналізовано результати позачергових виборів до 

Верховної Ради України (ВР України), на яких перемогу здобула партія 

”Слуга народу”. Наведено інфографіку ”Кого і скільки буде в Раді” щодо 

представництва партій у парламенті нового скликання.  Текст: 

https://korrespondent.net/magazine/archive/833/    

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_groshi-ne-mali-znachennya-na-viborah/920464
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_groshi-ne-mali-znachennya-na-viborah/920464
https://korrespondent.net/magazine/archive/833/
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39. Нитка В. Підозра п’ятьом членам ДВК у 69-му окрузі 

/ Василь Нитка // Голос України. — 2019. — 6 серп. (№ 147). — С. 2.  

Йдеться про повідомлення про підозру п’ятьом членам дільничної виборчої 

комісії (ДВК) одномандатного виборчого округу № 69, у якому переміг 

Віктор Балога. Зазначено, що члени ДВК незаконно видали бюлетені на 

осіб, які фактично на час проведення голосування перебували за кордоном.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/320192 

40. Проти членів окружкому відкрили кримінальне 

провадження // Голос України. — 2019. — 3 серп. (№ 146). — С. 2.  

Йдеться про відкриття поліцією Донецької області кримінального 

провадження щодо членів окружної виборчої комісії, які не перерахували 

голоси на трьох дільницях 50-го округу. Зазначено, що Центрвиборчком 

повинен встановити остаточні результати виборів до 5 серпня 2019 року.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/320149 

41. Пукіш-Юнко І. Зелений день календаря / Інна Пукіш-

Юнко // Високий замок. — 2019. — 25 - 31 лип. (№ 59). — С. 6.  Йдеться 

про підсумки дострокових парламентських виборів на мажоритарних 

округах, де перемогу одержала партія ”Слуга народу”.  

42. Світові ЗМІ: Зеленському тепер не буде кого 

звинувачувати у разі невдач // За вільну Україну плюс. — 2019. — 

6 серп. (№ 147). — С. 5.  Подано огляд публікацій в світових засобах 

масової інформації (ЗМІ) щодо результатів позачергових виборів до 

Верховної Ради України (ВР України). Акцентовано увагу, що перемога 

партії ”Слуга народу” дає їй можливість сформувати однопартійну 

більшість у парламенті нового скликання. Проаналізовано перспективи 

реалізації курсу реформ під керівництвом Президента України 

Володимира Зеленського.  Текст: https://ua.krymr.com/a/svitovi-zmi-

zelenskyi-nevdachi/30071753.html   

43. Список народних депутатів України, обраних на 

позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року 

http://www.golos.com.ua/article/320192
http://www.golos.com.ua/article/320149
https://ua.krymr.com/a/svitovi-zmi-zelenskyi-nevdachi/30071753.html
https://ua.krymr.com/a/svitovi-zmi-zelenskyi-nevdachi/30071753.html
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// Голос України. — 2019. — 7 серп. (№ 148). — С. 4-9.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320201 

44. Телешун С. Доктор політичних наук Сергій Телешун: 

”Якщо у нас немає ядерної зброї й багато природних ресурсів, то варто 

стати успішними і конкурентними” / Сергій Телешун ; підготувала 

Марина Сингаївська // Урядовий кур’єр. — 2019. — 6 серп. (№ 148). — 

С. 1, 3.  Подано матеріали бесіди з директором Інституту державної 

служби та місцевого самоврядування Національної академії державного 

управління (НАДУ) при Президентові України, доктором політичних наук 

Сергієм Телешуном про деякі підсумки парламентської виборчої кампанії 

2019 року та про загрози і виклики, які постали останнім часом перед 

Україною. Висловлено думку, що основним принципом у діяльності влади 

повинен стати принцип народного, національного, державного і 

міждержавного суверенітету.  Акцентовано увагу на питанні 

реінтеграції Донбасу та на перспективах відновлення Мінського і 

Нормандського процесів. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/doktor-

politichnih-nauk-sergij-teleshun-yaksho-u-n/ 

45. Тимофеев В. Они свободны, словно птица в небесах 

/ Виктор Тимофеев // КП в Украине. — 2019. — 1 - 8 авг. (№ 115). —   

С. 3.  Наведено коментар голови Комітету виборців України (КВУ) 

Олексія Кошеля та політолога Вадима Карасьова щодо причин поразки 

деяких народних депутатів восьмого cкликання на дострокових 

парламентських виборах, які відбулися 21 липня 2019 року.  Текст: 

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

46. У ЦВК прийняли протоколи з поміткою ”уточнений” 

// Голос України. — 2019. — 7 серп. (№ 148). — С. 1.  Йдеться про 

роботу Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка продовжує підбивати 

підсумки позачергових виборів до Верховної Ради України (ВР України). 

Зокрема, ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про 

підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) № 210 з 

http://www.golos.com.ua/article/320201
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/doktor-politichnih-nauk-sergij-teleshun-yaksho-u-n/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/doktor-politichnih-nauk-sergij-teleshun-yaksho-u-n/
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/august/1/
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поміткою ”уточнений”, який склали після повторного підрахунку голосів 

виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/320204 

47. ЦВК уже визнала обраними 136 народних депутатів // Голос 

України. — 2019. — 2 серп. (№ 145). — С. 1-2.  Йдеться про діяльність 

Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка продовжила приймати та 

оголошувати протоколи окружних виборчих комісій про підсумки 

голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу 

та протоколи окружних виборчих комісій (ОВК) про підсумки голосування 

в одномандатному окрузі на позачергових виборах народних депутатів 

України 21 липня 2019 року з поміткою ”Уточнений”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320068 

48. Чекати оприлюднення результатів залишилося недовго 

// Голос України. — 2019. — 6 серп. (№ 147). — С. 1-2.  Йдеться про 

діяльність Центральної виборчої комісії (ЦВК) з підрахунку голосів і 

встановлення результатів позачергових парламентських виборів. 

Зазначено, що радник Президента України, 6-й номер у виборчому списку 

”Слуги народу” Михайло Федоров повідомив про підготову проекту, який 

дозволить громадянам голосувати онлайн на виборах. ”Це складне 

технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення 

конфіденційності, цілісності та анонімності голосування”, – підкреслив 

Михайло Федоров.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/320187 

49. Шевченко А. Нові обличчя мають стати для парламенту 

ковтком свіжого повітря / Анна Шевченко // Голос України. — 2019. 

— 31 лип. (№ 143). — С. 1-2.  Йдеться про позачергові вибори до 

Верховної Ради України (ВР України). Зазначено, що після прийняття 

оригінальних протоколів про підсумки голосування від усіх 199 окружних 

виборчих комісій, Центральна виборча комісія (ЦВК) перейшла до 

наступного етапу – встановлення на підставі оригіналів протоколів 

окружних виборчих комісій про підсумки голосування результатів 

http://www.golos.com.ua/article/320204
http://www.golos.com.ua/article/320068
http://www.golos.com.ua/article/320187
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позачергових парламентських виборів та визнання обраними народних 

депутатів України. Наведено коментарі експертів щодо підсумків виборів 

та розвитку ситуації в перспективі. Зокрема, політолог Олексій Гарань 

ввадажє, що ”за результатами позачергових парламентських виборів в 

Україні, на яких перемогла президентська партія ”Слуга народу”, 

центром прийняття ключових рішень в країні стане Офіс Президента 

України”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/319971 

50. Шевченко А. Портрети електоральних симпатій / Анна 

Шевченко // Голос України. — 2019. — 1 серп. (№ 144). — С. 1-2.  

Проаналізовано електоральні симпатії виборців на позачергових виборах 

до Верховної Ради України (ВР України) – в регіонах та за віковими і 

соціальними групами. Надано інформацію про завершення останніх 

судових спорів щодо виборчого процесу на деяких округах та про тренінг 

новообраних народних депутатів від партії ”Слуга народу” в Трускавці. 

Зазначено, що на офіційному сайті партії ”Голос” розміщено матеріал 

про трьох кандидатів, які перемогли на мажоритарних округах, – Галину 

Васильченко, Наталку Піпу та Ярослава Рущишина. Своїми планами щодо 

роботи у парламенті поділилися новообрані депутати Яна Зінкевич 

(”Європейська Солідарність”) та Ілля Кива (”Опозиційна платформа – За 

життя”).  Текст: http://www.golos.com.ua/article/320036  

51. Шпарик В. Парламентські вибори в 2019 р. / Василь 

Шпарик // За вільну Україну плюс. — 2019. — 6 серп. (№ 147). — С. 4.  

Йдеться про результати позачергових виборів до Верховної Ради України 

(ВР України) 2019 року. Окреслено фактори, які сприяли перемозі партії 

”Слуга народу” на виборах.   

52. Щеткина Е. Почему мажоритарка стала кладбищем для 

местных корольков / Екатерина Щеткина // Деловая столица. — 2019. 

— 29 июля (№ 30/32). — С. 23.  Розглянуто причини поразки на 

позачергових парламентських виборах на мажоритарних округах 

http://www.golos.com.ua/article/319971
http://www.golos.com.ua/article/320036
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кандидатів, які зазвичай мали вплив на виборців та перемагали на 

попередніх виборах до Верховної Ради України (ВР України).  

Див. також: 10, 23, 26, 33, 70, 71 

Голова Верховної Ради України 

53. Парубій А. Жителям міста Знам’янка Кіровоградської 

області / Андрій Парубій // Голос України. — 2019. — 3 серп. (№ 146). 

— С. 3.   Подано вітання Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Андрія Парубія з нагоди 150-річчя міста Знам’янка Кіровоградської 

області. Зазначено, що з історією Знам’янки пов’язані життя і діяльність 

відомих громадських діячів та науковців, також на території Знам’янки 

відбувалися важливі події Другої світової війни. Наголошено, що ”сучасне 

покоління містян гідно продовжує й примножує славні традиції своїх 

попередників”, поєднуючи ”працьовитість, гостинність, щирість” з 

”глибоким патріотизмом, відповідальністю, цілеспрямованістю”. 

Підкреслено, що саме в цьому – ”запорука подальших успіхів, гарантія 

примноження здобутків, суспільної злагоди”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320138 

54. Парубій А. Жителям міста Красногорівка Донецької 

області / Андрій Парубій // Голос України. — 2019. — 1 серп. (№ 144). 

— С. 3.   Подано вітання Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Андрія Парубія з нагоди визволення Красногорівки від російської окупації. 

Висловлено впевненість, що жителі міста докладуть всіх зусиль для 

відновлення і розбудови Красногорівки, підтверджуючи притаманні їм 

”працьовитість, мужність і гордість за український Донбас”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320031 

55. Парубій А. Жителям міста Мар’їнка Донецької області 

/ Андрій Парубій // Голос України. — 2019. — 3 серп. (№ 146). — С. 3.   

Подано вітання Голови Верховної Ради України (ВР України) Андрія 

Парубія з нагоди 5-ї річниці визволення Мар’їнки від російської окупації. 

http://www.golos.com.ua/article/320138
http://www.golos.com.ua/article/320031
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Наголошено, що ”відвага і стійкість тих, хто сприяв поверненню 

конституційного ладу, хто зазнав втрат і подолав душевний біль, гідні 

високих слів визнання і вдячності”. Висловлено впевненість, що ”спільними 

зусиллями ми здолаємо всі перешкоди, гідно пройдемо шлях до цілісної 

суверенної квітучої України”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320135 

56. Ковальська О. Тустань – місце нашої сили / Олена 

Ковальська // Голос України. — 2019. — 6 серп. (№ 147). — С. 1-2.   

Йдеться про участь Голови Верховної Ради України (ВР України) Андрія 

Парубія у фестивалі середньовічної культури ”ТуСтань!”, який відбувся в 

Карпатах біля підніжжя наскельної фортеці й митниці IX – XVI століть 

Тустані. Андрій Парубій відзначив, що з кожним роком фестиваль 

розширюється і зростає кількість іноземних реконструкторів, які беруть 

участь у боях. ”Для мене приємно, що українці, які приїжджають до 

Тустані, більше дізнаються про українську лицарську культуру, про нашу 

славетну історію часів Київської Русі”, – наголосив Андрій Парубій.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/320185 

Перший заступник Голови Верховної Ради України 

57. Боротьба проти окупанта має об’єднувати всі 

парламентські сили // Голос України. — 2019. — 8 серп. (№ 149). — 

С. 2.   Подано допис на своїй сторінці у Фейсбуці Першого заступника 

Голови Верховної Ради України (ВР України) Ірини Геращенко. Політик 

висловила сподівання, що Президент України як Верховний 

Головнокомандувач регулярно отримує достовірну інформацію про 

ситуацію на фронті та зазначила, що оголошене перемир’я ”не тривало 

жодного дня не з вини України”. Ірина Геращенко наголосила, що 

боротьба за перемогу над агресором потребує величезної консолідації 

суспільства та єдності, і це саме та ”тема, яка має об’єднувати всі 

політичні сили”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/320270 

http://www.golos.com.ua/article/320135
http://www.golos.com.ua/article/320185
http://www.golos.com.ua/article/320270
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Див. також: 28 

Законотворчість 

58. Воронцов П. Луганщина розраховує на взаєморозуміння з 

новим складом Верховної Ради / Павло Воронцов // Голос України. — 

2019. — 31 лип. (№ 143). — С. 4.  Наведено коментар директора 

Луганського центру розвитку місцевого самоврядування Ігоря Агібалова 

щодо процесу децентралазації та створення об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ) в Луганській області. Ігор Агібалов вказав на зміни, які 

необхідно внести до чинного законодавства щодо децентралізації та 

місцевих виборів, і висловив впевненість, що обласна адміністрація 

налагодить конструктивну співпрацю з новим депутатським корпусом 

Верховної Ради України (ВР України).  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/319964 

59. Гриценко П. Директор Інституту української мови Павло 

Гриценко: ”Мову зробили політичним товаром. Це злочин проти 

народу” / Павло Гриценко // Урядовий кур’єр. — 2019. — 3 серп. 

(№ 147). — С. 6-7.  Подано матеріали бесіди з директором Інституту 

української мови Павлом Гриценком про діяльність інституту та 

проблеми мовної політики. Наголошено на значенні мови як важливого 

чинника процесу державотворення. Висловлено думку щодо ухваленого 

Верховною Радою України (ВР України) закону про забезпечення 

функціонування української мови як державної.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/direktor-institutu-ukrayinskoyi-movi-pavlo-

gricenk/ 

60. Задорожный М. Электромобили получат спецномера, а их 

владельцев защитят штрафами / Максим Задорожный // Факты и 

комментарии. — 2019. — 1 - 7 авг. (№ 29). — С. 8.  Йдеться про 

законопроект ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для 

http://www.golos.com.ua/article/319964
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/direktor-institutu-ukrayinskoyi-movi-pavlo-gricenk/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/direktor-institutu-ukrayinskoyi-movi-pavlo-gricenk/
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електромобілів”, прийнятий Верховною Радою України (ВР України) 

восьмого скликання. Зазначено, що законопроектом пропонується внести 

відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Закону України ”Про дорожній рух”, які дозволять законодавчо 

захистити право водіїв, чиї транспортні засоби оснащені електричними 

двигунами (одним чи декількома), на доступ до зарядних станцій для 

електромобілів.  

61. Кириенко О. ЭльдоРада / Ольга Кириенко // Юридическая 

практика. — 2019. — 6 авг. (№ 31/32). — С. 21.  Йдеться про підсумки 

законотворчої діяльності Верховної Ради України (ВР України) восьмого 

скликання. Зокрема, парламент ухвалив Закон України ”Про забезпечення 

функціонування української мови як державної” і Виборчий кодекс 

України.    Текст: https://pravo.ua/articles/jeldorada/ 

62. Княжицький М. ”Є величезний тиск Росії, щоб мовний 

закон було скасовано …” / Микола Княжицький // Високий замок. — 

2019. — 25 - 31 лип. (№ 59). — С. 7.  Подано матеріали бесіди з народним 

депутатом України Миколою Княжицьким про ухвалений Верховною 

Радою України (ВР України) Закон ”Про забезпечення функціонування 

української мови як державної”.     

63. Назарчук А. Квотный рефлекс / Алина Назарчук 

// Юридическая практика. — 2019. — 6 авг. (№ 31/32). — С. 24.   

Йдеться про ухвалений Верховною Радою України (ВР України) Виборчий 

кодекс. Зазначено, що кодекс складається з трьох книг: загальна частина, 

загальнонаціональні вибори, (вибори Президента України та народних 

депутатів України), місцеві вибори.  Текст: https://pravo.ua/articles/kvotnyj-

refleks-2/ 

64. Требор И. В ”Слуге народа” хотят правила для 

журналистов / Илья Требор, Игорь Серов // Сегодня. — 2019. — 8 авг. 

(№ 145). — С. 2. Йдеться про законодавчу ініціативу новообраного 

https://pravo.ua/articles/jeldorada/
https://pravo.ua/articles/kvotnyj-refleks-2/
https://pravo.ua/articles/kvotnyj-refleks-2/


22 
 

народного депутата України від партії ”Слуга народу” Сергія Щвеця 

щодо правил роботи засобів масової інформації (ЗМІ) під час війни.   

65. Чепурко В. Воруй до миллиона, а больше – отберут 

/ Валерия Чепурко // КП в Украине. — 2019. — 1 - 8 авг. (№ 115). —    

С. 4.  Йдеться про наміри новообраних народних депутатів дев’ятого 

скликання першочергово розглянути антикорупційні ініціатив, серед яких 

— повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та 

введення інструменту цивільної конфіскації.  Текст: 

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

66. Шувар Н. Виборчий кодекс: основні зміни / Надія Шувар 

// Юридичний вісник України. — 2019. — 2 – 8 серп. (№ 31). — С. 7. 

Окреслено основні положення Виборчого кодексу, ухваленого Верховною 

Радою України (ВР України) 11 липня 2019 року. Зокрема, скасовано 

мажоритарну та запроваджено виборчу систему з відкритими 

регіональними списками, закріплено гендерну квоту, деталізовано умови 

та порядок передвиборної агітації тощо.  

Парламентські комітети та фракції 

67. Заява Комітету у закордонних справах у зв’язку з 

припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої 

дальності / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2019. — 7 серп. (№ 148). — С. 3.   Подано заяву Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) у закордонних справах, в якій 

засуджено дії Російської Федерації (РФ), що призвели до повного 

припинення дії Договору між США та СРСР про ліквідацію їх ракет 

середньої і малої дальності від 8 грудня 1987 року. Наголошено, що це є 

черговим проявом ”ревізіоністської політики” РФ, ”спрямованої на 

руйнування міжнародного правопорядку та досягнення її неоімперських 

зовнішньополітичних цілей”. Зазначено, що ”збройна агресія РФ проти 

України завдала значного удару глобальному режиму нерозповсюдження, 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/august/1/
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дискредитувавши значною мірою міжнародні гарантії як спосіб 

запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її 

доставки”.  Акцентовано увагу на необхідності солідарних зусиль і дій для 

запобігання ядерній загрозі, збереження миру, міжнародного права і 

порядку.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/320193 

68. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для 

проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину 

Гандзюк та інших громадських активістів // Голос України. — 2019. — 

6 серп. (№ 147). — С. 6-11.   Подано звіт парламентської комісії з 

розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк в місті 

Херсон та на інших громадських активістів, зокрема, в Одесі, Києві та 

Сєвєродонецьку.  

69. Якісно виконували законодавчі та контрольні функції 

/ Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2019. 

— 31 лип. (№ 143). — С. 2.  Надано інформацію про роботу Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань сім’ї, молодіжної політики, 

спорту та туризму протягом восьмого скликання. Висвітлено 

законотворчу діяльність комітету та акцентовано увагу, що за 

ініціативи комітету для забезпечення парламентського контролю за 

дотриманням законодавства та посилення участі громадськості в 

розробці державної політики були проведені парламентські слухання на 

теми: ”Сімейна політика України – цілі та завдання”, ”Права дитини в 

Україні: забезпечення, дотримання, захист”, ”Формування та реалізація 

державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації” 

тощо. За наслідками проведення відповідних парламентських слухань 

комітетом розроблено рекомендації, які ухвалили та спрямували на 

виконання до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших органів 

влади.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/319972 

Див. також: 12 

http://www.golos.com.ua/article/320193
http://www.golos.com.ua/article/319972
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Народні депутати України 

70. Констанкевич І. Як використати абсолютну владу? / Ірина 

Констанкевич ; спілкувалася Аліса Поліщук // День. — 2019. — 

2 - 3 серп. (№ 137/138). — С. 4-5.   Подано матеріали бесіди з кандидатом 

в народні депутати України по волинському мажоритарному округу, 

народним депутатом восьмого скликання Іриною Констанкевич. Основні 

теми бесіди – парламентські вибори та політична ситуація в країні, 

реформа освітньої сфери, стан децентралізації і місцевого 

самоврядування, перспективи популяризації української мови тощо.  

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-litnya-shkola-zhurnalistyky/yak-

vykorystaty-absolyutnu-vladu    

71. Лещенко С. Народный депутат Украины Сергей Лещенко: 

”Именно Порошенко вернул Медведчука в большую политическую 

игру и позволил ему обрасти активами” / Сергей Лещенко // Бульвар 

Гордона. — 2019. — № 29 (июль). — С. 2-3.  Подано матеріали бесіди з 

народним депутатом України восьмого скликання Сергієм Лещенком про 

його рішення брати участь у позачергових парламентських виборах, 

конфлікт з Генеральним прокурором Юрієм Луценком і адвокатом 

президента США Рудольфом Джуліані та про вплив Віктора Медведчука 

на політичне життя.   Текст: 

http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s741/narodnyj-deputat-ukrainy-sergej-

leshchenko-imenno-poroshenko-vernul-medvedchuka-v-bolshuju-

politicheskuju-igru-i-pozvolil-emu-obrasti-aktivami.html    

72. Луценко І. ”Народ хоче послати всіх геть. Не 

заморочується, хто гідний лишитися” / Ігор Луценко ; спілкувалися 

Ірина Патлатюк, Ольга Кириленко // Газета по-українськи. — 2019. — 

6 серп. (№ 60). — С. 8.  Подано матеріали бесіди з народним депутатом 

України восьмого скликання Ігорем Луценком про роботу в окрузі № 154 на 

Рівненщині, протистояння між Віталієм Кличком та Офісом Президента 

України, а також про ситуацію в антикорупційних структурах – 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-litnya-shkola-zhurnalistyky/yak-vykorystaty-absolyutnu-vladu
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-litnya-shkola-zhurnalistyky/yak-vykorystaty-absolyutnu-vladu
http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s741/narodnyj-deputat-ukrainy-sergej-leshchenko-imenno-poroshenko-vernul-medvedchuka-v-bolshuju-politicheskuju-igru-i-pozvolil-emu-obrasti-aktivami.html
http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s741/narodnyj-deputat-ukrainy-sergej-leshchenko-imenno-poroshenko-vernul-medvedchuka-v-bolshuju-politicheskuju-igru-i-pozvolil-emu-obrasti-aktivami.html
http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s741/narodnyj-deputat-ukrainy-sergej-leshchenko-imenno-poroshenko-vernul-medvedchuka-v-bolshuju-politicheskuju-igru-i-pozvolil-emu-obrasti-aktivami.html


25 
 

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), Спеціалізованій 

актикорупційній прокуратурі (САП) та Національному агентстві із 

запобігання корупції (НАЗК). Політик також прокоментував перспективи 

формування у парламенті нового скликання монобільшості у складі 

народних депутатів від партії ”Слуга народу”.   Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_narod-hoche-poslati-vsih-get-ne-

zamorochuyutsya-hto-gidnij-lishitisya/919939  

73. Ляшко О. Звернення Олега Ляшка до влади щодо продажу 

землі / Олег Ляшко // Голос України. — 2019. — 7 серп. (№ 148). — 

С. 3. Подано звернення лідера Радикальної партії Олега Ляшка з приводу 

планів Президента України Володимира Зеленського запровадити до кінця 

2019 року ринок землі. Політик висловив думку, що такі дії можуть 

призвести ”до глибокого громадянського конфлікту в Україні” та 

запропонував провести референдум з цього питання. Олег Ляшко вимагає 

від нової влади ”радикальної зміни економічної політики щодо 

українського села: створення Державного земельного банку, програми 

реальної фінансової підтримки і стимулювання фермерів, прийняття 

найжорсткішого антирейдерського законодавства, довічного 

успадкування земельних наділів фермерами, інвентаризації всіх земель і 

реальної оцінки їх вартості, скасування плати за переоформлення паїв і 

будинків від батьків дітям, надання земельних паїв усім громадянам 

України”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/320196 

Див. також: 22, 62, 64,  

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів 
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