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Верховна Рада України 

1. Гончар И. Неприкосновенных запас / Ирина Гончар 

// Юридическая практика. — 2019. — 4 июня (№ 23). — С. 28 – 29.  

Зазначено, що у своїй інавгураційній промові Президент України 

Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради України (ВР України) із 

закликом в останні місяці роботи до дострокових виборів прийняти 

важливі рішення і ”заробити непогані бали на дострокові парламентські 

вибори”. Серед них: закон про скасування депутатської недоторканності, 

закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, Виборчий 

кодекс (який передбачає відкриті списки).  

2. Лавренюк С. Верховна Рада не прийняла відставку 

Прем’єр-міністра / Сергій Лавренюк // Голос України. — 2019. — 

31 трав. (№ 101). — С. 1-2.  Йдеться про ранкове пленарне засідання сесії 

Верховної Ради України (ВР України) 30 травня 2019 року. Розглянуто 

питання про відставку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та 

всього складу уряду. Володимир Гройсман нагадав, що, виступаючи з 

парламентської трибуни, він запропонував об’єднати зусилля для 
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ухвалення ефективних рішень, але Президент України Володимир 

Зеленський вважає, що уряд має подати у відставку. Свої думки щодо 

діяльності та відставки уряду висловили представники депутатських груп 

та фракцій. За результатами голосування народні депутати відмовилися 

прийняти відставку Кабінету Міністрів. Ухвалено в цілому законопроект 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання 

відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування (№ 6350), та у першому читанні 

ухвалено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової 

служби, № 10181), поданий Андрієм Парубієм, Іриною Геращенко та 

іншими народними депутатами. ”У законопроекті пропонується 

запровадити нову шкалу армійських та корабельних військових звань. 

Зокрема, скасовуються військові звання ”прапорщик”, ”старший 

прапорщик” і запроваджуються такі нові звання, як ”рекрут”, ”штаб-

сержант”. Мета цього законопроекту – підвищення ролі сержантського 

та старшинського складу ЗСУ в навчанні та вихованні підлеглого 

особового складу”, – повідомила Ірина Геращенко. Народні депутати 

ухвалили постанову про Звернення ВР України до Організації Об’єднаних 

Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї 

НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів 

держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у 

Російській Федерації (№ 10125). У цілому ухвалено законопроект про 

державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської 

організації України (№ 10184), який створює засади державної політики 

щодо підтримки Пласту як українського пластового (скаутського) руху в 

Україні і світі та регулює порядок державної підтримки скаутської 

організації України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/317698   

3. Мартова А. Порахували – розплакалися / Аріна Мартова 

// Вечірні вісті. — 2019. — 3 – 9 черв. (№ 22). — С. 4.  Йдеться про звіт 

http://www.golos.com.ua/article/317698
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голови Рахункової палати України Валерія Пацкан у Верховній Раді 

України (ВР України) щодо використання бюджетних коштів за 2018 рік. 

Зокрема зазначено, що у результаті неефективного використання коштів 

виявлено порушень на 17 млрд грн, однак реальна сума, яку через різні 

зловживання і тіньовий сектор втратив бюджет, може бути значно 

вищою.  

4. Меллер С. Сімт’є Меллер: ”У суспільстві є відданість 

демократизації” / Сімт’є Меллер ; бесіду вела Наталія Писанська 

// Голос України. — 2019. — 4 черв. (№ 103). — С. 7.  Подано матеріали 

бесіди з членом парламентської німецько-української групи в Бундестазі 

Німеччини Сімт’є Меллер. Зазначено, що члени цієї групи нещодавно 

відвідали Верховну Раду України (ВР України) з метою ознайомлення з 

роботою українського парламенту та обговорення подальшої співпраці. 

Німецький політик розповіла про свої враження від візиту, зокрема, 

висловила думку щодо ситуації навколо проведення позачергових 

парламентських виборів. Сімт’є Меллер також прокоментувала позицію 

Німеччини щодо спорудження газопроводу ”Північний потік -2”.    

5. Писана Н. Прем’єр-міністр продовжує працювати на своїй 

посаді : Верховна Рада не підтримала відставку Володимира 

Гройсмана / Наталя Писана // Урядовий кур’єр. — 2019. — 31 трав. 

(№ 101). — С. 2.  Йдеться про відмову Верховної Ради України (ВР 

України) відправити у відставку Прем’єр-міністра Володимира 

Гройсмана та уряд. Зазначено, що глава уряду подав заявку про відставку 

після того, як у зверненні до українського народу після інавгурації 

Президент України Володимир Зеленський запропонував чинному складу 

уряду скласти свої повноваження. У своєму виступі Володимир Гройсман 

нагадав, що три роки тому, коли народні депутати підтримали його 

кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра, для нього було надзвичайно 

відповідальним завданням забезпечити в країні стабільність і не 

допустити будь-яких кризових явищ. ”Я завжди був відповідальним і 
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ніколи не боявся цього. Саме відповідальність допоможе нам і в 

майбутньому стати сильнішими”, – підкреслив Володимир Гройсман. Свої 

думки щодо відставки уряду під час засідання парламенту висловили 

представники депутатських фракцій та груп.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/premyer-ministr-prodovzhuye-pracyuvati-na-

svoyij-p/ 

6. Писана Н. Свідома позиція така: у людей має бути високий 

рівень життя: Степан Кубів попросив парламентаріїв розглянути 

лише три законопроекти, які покликані істотно стимулювати 

економічний розвиток країни / Наталя Писана // Урядовий кур’єр. — 

2019. — 1 черв. (№ 102). — С. 2.  Йдеться про Годину запитань до уряду у 

Верховній Раді України (ВР України), під час якої перший віце-прем’єр-

міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів 

звернувся до народних депутатів з проханням поставити на порядок 

денний і розглянути три законопроекти, які, в разі ухвалення, відчутно 

стимулюватимуть економічний розвиток України: законопроект про 

концесії у другому читанні (№8125), який повністю реформує сферу 

концесійного законодавства й дасть змогу залучити іноземних інвесторів; 

законопроект щодо стимулювання інвестиційної діяльності (№8124), який 

має поліпшити позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу; 

законопроект про ”економічну декомунізацію” – зміни до Закону ”Про 

правонаступництво України” щодо скасування дії актів СРСР на 

території України (№ 4650)”. Урядовець проінформував про економічну 

ситуацію, а також прозвітував про розвиток цифрових сервісів і 

цифрової економіки протягом 2016 - 2018 років. Наприкінці Години 

запитань до уряду слово взяв Голова ВР України Андрій Парубій, який 

наголосив на необхідності співпраці всіх гілок влади та запевнив, що 

парламент не дасть ”скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні 

декомунізацію”. Глава парламенту спростував твердження, що нібито 

під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/premyer-ministr-prodovzhuye-pracyuvati-na-svoyij-p/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/premyer-ministr-prodovzhuye-pracyuvati-na-svoyij-p/
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керівництвом ВР України та парламентських фракцій була досягнута 

домовленість про закриті виборчі списки.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svidoma-poziciya-taka-u-lyudej-maye-buti-

visokij-r/     

7. Питання захисту корінних народів Росії винесено на 

міжнародний рівень // Шлях перемоги. — 2019. — 5 черв. (№ 23). — 

С. 3.  Йдеться про звернення Верховної Ради України (ВР України) до 

міжнародної спільноти з ініціативою запровадити санкції проти 

Російської Федерації (РФ) за порушення прав корінних народів РФ. 

Звернення містить заклик до ООН, парламентів іноземних держав та 

парламентських асамблей міжнародних організацій посилити політико-

дипломатичний тиск на Росію з метою припинення політики фактичної 

асиміляції корінних народів, порушення суверенітету автономних 

республік РФ як форми національної державності корінних народів, а 

також для забезпечення повної і реальної рівності осіб, що належать до 

корінних народів. В документі наведені конкретні приклади порушення 

Росією прав корінних народів: заборона діяльності національних партій, 

тиск на національні організації і товариства, обмеження права на освіту 

рідною мовою, втручання федерального центру у діяльність релігійних 

об’єднань тощо.  Текст: http://ukrpohliad.org/news/pytannya-zahystu-

korinnyh-narodiv-rosiyi-vyneseno-na-mizhnarodnyj-riven.html 

8. Погорєлова А. Етика парламентської діяльності в 

українському контексті / Алла Погорєлова // Голос України. — 2019. 

— 4 черв. (№ 103). — С. 4.  Розглянуто проблему діяльності парламенту 

як інституту, якому належить бути фундаментом інституціональної 

будівлі України. Зазначено, що успішна реалізація такого призначення 

пов’язана з повагою до етичних імперативів та дотриманням 

депутатами кодексу етичної поведінки, проблема прийняття якого є 

актуальною для українського парламенту. Наведено досвід парламентів 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svidoma-poziciya-taka-u-lyudej-maye-buti-visokij-r/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svidoma-poziciya-taka-u-lyudej-maye-buti-visokij-r/
http://ukrpohliad.org/news/pytannya-zahystu-korinnyh-narodiv-rosiyi-vyneseno-na-mizhnarodnyj-riven.html
http://ukrpohliad.org/news/pytannya-zahystu-korinnyh-narodiv-rosiyi-vyneseno-na-mizhnarodnyj-riven.html
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Франції та Великої Британії, де фундаментально розроблені норми 

парламентської етики.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/317830 

9. Сміян Н. Виборчий кодекс встигнуть ухвалити / Надія 

Сміян // Голос України. — 2019. — 6 черв. (№ 105). — С. 1-2.  Надано 

інформацію про ранкове засідання сесії Верховної Ради України 

(ВР України) 5 червня 2019 року. На початку засідання Голова ВР України 

Андрій Парубій повідомив, що найближчим часом заплановано розгляд 

Виборчого кодексу про відкриті списки. Народний депутат Оксана 

Юринець проінформувала про участь української делегації в сесії 

Парламентської асамблеї НАТО, де представники України привернули 

увагу міжнародних партнерів до ситуації із Кримом та Керченською 

протокою, а також акцентували увагу на необхідності повернути 

українських військовополонених моряків. Продовжено розгляд проекту 

закону про Тимчасові слідчі та спеціальні комісії ВР України  (№ 1098), до 

якого надійшло більш як сім сотень поправок.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317943 

10. Сміян Н. Міністр економічного розвитку та торгівлі 

звітував за три роки реформ у економічній сфері / Надія Сміян // Голос 

України. — 2019. — 1 черв. (№ 102). — С. 1-2.  Надано інформацію про 

виступ у Верховній Раді України (ВР України) у межах Години запитань 

до уряду першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку 

та торгівлі Степана Кубіва, який прозвітував про три роки реформ в 

економічній сфері. Урядовець акцентував увагу на розбудові цифрової 

економіки, а також нагадав про те, що система публічних закупівель 

ProZorro стала обов’язковою для використання на всій території із 

вересня 2016 року. Після завершення Години запитань до уряду Голова ВР 

України Андрій Парубій наголосив на важливості співпраці всіх гілок влади 

в умовах кризи та висловив деякі критичні зауваження на адресу 

Президента України. На вимогу двох фракцій виступив лідер Радикальної 

партії Олег Ляшко, який ствержував, що нібито стенограма розмови 

http://www.golos.com.ua/article/317830
http://www.golos.com.ua/article/317943
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керівників фракцій з главою держави під час консультації про розпуск 

парламенту оприлюднена на сайті Президента України в цензурованому 

вигляд – в неї не увійшли деякі висловлювання та застереження учасників 

зустрічі.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/317771   

11. Чорна  С. Парламентське видання є противагою 

”фейковим ЗМІ” / Світлана Чорна // Голос України. — 2019. — 7 черв. 

(№ 106). — С. 12. Йдеться про нагородження великої групи ветеранів 

журналістики та працівників засобів масової інформації (ЗМІ) почесними 

грамотами, подяками і цінними подарунками від Національної спілки 

журналістів України (НСЖУ), Держкомтелерадіо, Міністерства оборони 

України, Київської міської державної адміністрації, Товариства 

”Знання”. Серед відзначених — завідувачка парламентського відділу 

газети ”Голос України” Наталія Яременко та оглядач цієї газети 

Світлана Чорна. Голова правління Товариства ”Знання” високо оцінив 

внесок газети ”Голос України” у розвиток української журналістики, 

зокрема у ”наукове просвітництво”, і подякував колективу за 

”багатогранну інформаційно-освітню роботу”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317998 

Позачергові вибори до Верховної Ради України 

12. Аніна М. Перегони розпочинаються, або Спекотне літо 

2019-го / Марія Аніна // Вечірні вісті. — 2019. — 3 – 9 черв. (№ 22). — 

С. 3.  Йдеться про перспективи участі ВО ”Батьківщина” на чолі з 

Юлією Тимошенко у позачергових виборах до Верховної  Ради України (ВР 

України). Зазначено, що на вибори політична сила йде з програмою ”Новий 

курс”  – концептуальним покроковим планом дій виходу країни з кризи, 

який був презентований майже рік тому.   Текст: 

https://gazetavv.com/news/policy/1559308650-peregoni-rozpochinayutsya-abo-

spekotne-lito-2019-go.html    

http://www.golos.com.ua/article/317771
http://www.golos.com.ua/article/317998
https://gazetavv.com/news/policy/1559308650-peregoni-rozpochinayutsya-abo-spekotne-lito-2019-go.html
https://gazetavv.com/news/policy/1559308650-peregoni-rozpochinayutsya-abo-spekotne-lito-2019-go.html
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13. Бачинська К. Об’єднавчий синдром / Катерина Бачинська 

// Україна молода. — 2019. — 4 черв. (№ 61). — С. 4.  Йдеться про 

підготовку політичних сил до позачергових парламентських виборів. 

Зазначено, що до Верховної Ради України (ВР України) будуть обиратися 

423 народні депутати — половина за списками, інші 50 % за 

мажоритарною системою. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3465/180/133990/ 

14. Вакарчук С. ”Мы должны создать сказку в нашей стране” 

/ Святослав Вакарчук ; беседовал Олег Панюта // Сегодня. — 2019. — 

5 июня (№ 101). — С. 6.  Подано матеріали бесіди з музикантом, лідером 

партії ”Голос” Святославом Вакарчуком в ефірі програми ”Сьогодні. 

Підсумки з Олегом Панютою”. Святослав Вакарчук розповів про 

підготовку до участі у позачергових парламентських виборах, про 

принципи формування своєї політичної сили та про своє бачення 

врегулювання конфлікту на Сході України.  

15. Вишневский Ю. Порошенко и его ЕС. Пока в роли 

мальчика для битья / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. 

— 3 июня (№ 22). — С. 3. Йдеться про передвиборчу кампанію п’ятого 

Президента України Петра Порошенка в зв’язку з оголошенням 

позачергових парламентських виборів. Зокрема, розглянуто, як 

висвітлення подій на телевізійних каналах може вплинути на рейтинг 

партії ”Європейська солідарність”, яку очолює Петро Порошенко.  

16. Вишневский Ю. Сможет ли Ляшко умыкнуть село у 

”Слуги народа” / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. — 

3 июня (№ 22). — С. 2.  Розглянуто перспективи участі Радикальної 

партії на чолі з Олегом Ляшком у позачергових парламентських виборах.     

17. Волинський О. Який підсумок парламентських виборів є 

для українців найкращим / Олександр Волинський // Демократична 

Україна. — 2019. — 31 трав. (№ 22). — С. 3. Йдеться про початок 

парламентської виборчої кампанії в зв’язку з рішенням Президента 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3465/180/133990/
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України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України 

(ВР України) восьмого скликання.   Текст: 

https://dua.com.ua/index.php/community/item/5194-yakij-pidsumok-

parlamentskikh-viboriv-e-dlya-ukrajintsiv-najkrashchim 

18. Галаджий Е. Выборы 21 июля отменяются? / Елена 

Галаджий // КП в Украине. — 2019. — 5 июня (№ 83). — С. 5.  Наведено 

коментарі політологів та експертів щодо можливого перенесення дати 

проведення позачергових парламентських виборів.  Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/5/ 

19. Грабовський С. Ціна дострокових виборів / Сергій 

Грабовський // Шлях перемоги. — 2019. — 5 черв. (№ 23). — С. 4.  

Йдеться про ситуацію навколо указу Президента України Володимира 

Зеленського про розпуск Верховної Ради України (ВР України) восьмого 

скликання та оголошення дострокових парламентських виборів. 

Висловлено думку щодо можливих наслідків виборів, зокрема, вказано на 

загрозу реваншу проросійських сил, які матимуть змогу розпалювати 

конфлікти в суспільстві та легально вести антиукраїнську пропаганду.  

20. Данилюк О. Нова партія Гройсмана: сильні сторони та 

перспективи на Волині / Олег Данилюк // Волинь нова. — 2019. — 

23 трав. (№ 39). — С. 6.  Наведено коментарі політологів та екпертів 

щодо перспектив участі політичної партії на чолі з Прем’єр-міністром 

України Володимиром Гройсманом у позачергових парламентських 

виборах. Зокрема, розглянуто електоральні перспективи політичної сили 

глави уряди на Волині.  

21. Добров В. Партия ”Оппозиционная плптформа – За життя” 

лидирует в парламентских рейтингах / Владимир Добров // Факты и 

комментарии. — 2019. — 6 - 12 июня (№ 21). — С. 12.  Йдеться про 

оприлюднений Інститутом аналізу та прогнозування спільно з 

аналітичною групою ”Соціопрогноз” рейтинг  політичних сил, що беруть 

участь у позачергових парламентських виборах. Зазначено, що одним із 

https://dua.com.ua/index.php/community/item/5194-yakij-pidsumok-parlamentskikh-viboriv-e-dlya-ukrajintsiv-najkrashchim
https://dua.com.ua/index.php/community/item/5194-yakij-pidsumok-parlamentskikh-viboriv-e-dlya-ukrajintsiv-najkrashchim
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/5/
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лідерів електоральних симпатій є партія ”Опозиційна платформа – За 

життя”. 

22. Дяченко В. Кто и с кем идет на досрочные выборы 

/ Виталий Дяченко // Деловая столица. — 2019. — 27 мая (№ 21). —    

С. 4. Проаналізовано перспективи участі політичних сил у позачергових 

парламентських виборах.  

23. За мільйони доларів : Смешко продав місця у своїй партії 

// Україна молода. — 2019. — 7 - 8 черв. (№ 63). — С. 4.  Йдеться про 

інформацію, оприлюднену  журналісткою Ольгою Василевською-Смаглюк  

на своїй сторінці у Facebook про те, що лідер партії ”Сила і честь” Ігор 

Смешко нібито продає місця у виборчому списку партії на позачергових 

парламентських виборах.  Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3467/180/134115/ 

24. Коваленко С. ”Європейська Солідарність”: не дати 

реваншу жодного шансу / Сергій Коваленко // Голос України. — 2019. 

— 1 черв. (№ 102). — С. 3.  Надано інформацію про з’їзд партії 

”Європейська Солідарність”, головою якої обрано п’ятого Президента 

України Петра Порошенка. Зазначено, що у з’їзді також взяли участь 

Голова Верховної Ради України (ВР України) Андрій Парубій, Перший 

заступник глави парламенту Ірина Геращенко, народні депутати, 

міністри, представники інтелігенції та громадські активісти. У своєму 

виступі Петро Порошенко відзначив значні успіхи України за минулі п’ять 

років та звернув увагу, що поки що новообраний глава держави так і не 

прояснив свою позицію з багатьох питань. Зокрема, лідер партії висловив 

критичні зауваження щодо ініціативи про проведення ”референдуму про 

капітуляцію перед Росією” та пропаганду дефолту. Голова ВР України 

Андрій Парубій окреслив загрози, які наразі постали перед Україною.        

”І заяви про те, що має бути скасовано закон про мову, що має бути 

скасовано декомунізацію, що мають бути ліквідовані мовні квоти, – це 

удар по фундаментальних цінностях, які тримають нашу фортецю у 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3467/180/134115/
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боротьбі з російською агресією”, – наголосив глава парламенту та 

застеріг, що українці ніколи і нікому не дозволять згорнути українську 

державність. Говорячи про досягнення за останні п’ять років, Перший 

заступник Голови ВР України Ірина Геращенко наголосила, що насамперед 

українське суспільство зупинило проект ”Новоросія” – один із 

найстрашніших і найкривавіших сценаріїв, задуманих Путіним. Політик 

підкреслила, що на сучасному етапі необхідно зупинити новий проект 

президента Росії, який хоче побудувати в Україні проект ”Малоросія”. ”Я 

не хочу бути частиною Малоросії! Я хочу бути частиною України!” – 

звернулася до з’їзду політик та додала, що вона хоче жити в Україні, яка 

рухається до ЄС та НАТО.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/317775  

25. Кошель О. Усе, що треба знати про дострокові вибори 

/ Олексій Кошель, Олександр Неберикут // Експрес. — 2019. — 30 

трав. – 6 черв. (№ 22). — С. 5.  Йдеться про початок офіційної виборчої 

кампанії до Верховної Ради України (ВР України). Зазначено, що виборча 

система на позачергових виборах залишається такою ж, як у 2014 році : 

українці обиратимуть 225 народних депутатів за закритими партійними 

списками та 199 парламентаріїв у мажоритарних округах. Подано 

матеріали бесіди з керівником Комітету виборців України (КВУ) Олексієм 

Кошелем та аналітиком мережі ”Опора” Олександром Неберикутом про 

особливості нинішньої парламентської виборчої кампанії.  

26. Марсова В. Виборча драма / Вікторія Марсова // Вечірні 

вісті. — 2019. — 3 – 9 черв. (№ 22). — С. 3. Йдеться про проблеми 

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

Зокрема, Центральна виборча комісія (ЦВК) закликала якомога швидше 

внести зміни до Закону України ”Про публічні закупівлі” чи ухвалити у 

встановленому законом порядку інший нормативний акт, який вирішить 

проблеми з організацією тендерів для забезпечення вже розпочатого 

виборчого процесу.  Текст: https://gazetavv.com/news/policy/1559308477-

viborcha-drama-chi-vidbudetsya-voleviyavlennya-21-chervnya-.html 

https://gazetavv.com/news/policy/1559308477-viborcha-drama-chi-vidbudetsya-voleviyavlennya-21-chervnya-.html
https://gazetavv.com/news/policy/1559308477-viborcha-drama-chi-vidbudetsya-voleviyavlennya-21-chervnya-.html
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27. Пархомчук Т. Знову чути ”Голос” в політлісі … / Тетяна 

Пархомчук // Україна молода. — 2019. — 5 черв. (№ 62). — С. 5.   

Йдеться про наміри співака Святослава Вакарчука на чолі партії ”Голос” 

взяти участь у дострокових парламентських виборах. Наведено 

коментарі експертів щодо політичних перспектив Святослава Вакарчука.  

Текст: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3466/180/134021/ 

28. Патлатюк І. ”Люди моють усвідомити – спершу свобода, 

потім добробут” / Ірина Патлатюк // Газета по-українськи. — 2019. — 

4 черв. (№ 42). — С. 9. Йдеться про з’їзд оновленої партії ”Блок Петра 

Порошенка ”Солідарність”, який відбувся 31 травня у ”Мистецькому 

Арсеналі” у Києві. Зазначено, що напередодні з’їзду партію перейменували 

на ”Європейську солідарність”. П’ятий Президент України Петро 

Порошенко зауважив, що має зробити все, щоб 2023 року Україна подала 

заявку на членство у Європейський Союз і НАТО. У своєму виступі на 

з’їзді  Голова Верховної Ради України (ВР України) Андрій Парубій заявив, 

що не дозволить, щоб Україна стала частиною ”русского мира”, і не 

дасть згорнути українську державність, і саме тому йде з командою 

однодумців і партією ”Європейська солідарність”.  Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_lyudi-mayut-usvidomiti-spershu-

svoboda-potim-dobrobut/906781     

29. Підвищення зарплат і пенсій та зниження тарифів – 

завдання нового прем’єра // Вечірні вісті. — 2019. — 3 – 9 черв. (№ 22). 

— С. 1. Йдеться про заяву народного депутата України, лідера 

ВО ”Батьківщина” Юлії Тимошенко в ефірі Українського радіо щодо 

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

також висловила свою думку щодо пріоритетних напрямів діяльності 

нового глави уряду після виборів. Текст: 

https://gazetavv.com/news/policy/1559118167-yuliya-timoshenko-

pidvishchennya-zarplat-i-pensiy-ta-znizhennya.html    

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3466/180/134021/
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_lyudi-mayut-usvidomiti-spershu-svoboda-potim-dobrobut/906781
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_lyudi-mayut-usvidomiti-spershu-svoboda-potim-dobrobut/906781
https://gazetavv.com/news/policy/1559118167-yuliya-timoshenko-pidvishchennya-zarplat-i-pensiy-ta-znizhennya.html
https://gazetavv.com/news/policy/1559118167-yuliya-timoshenko-pidvishchennya-zarplat-i-pensiy-ta-znizhennya.html
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30. Сидорук  С. Хто на Рівненщині голосуватиме за нову 

політичну партію Гройсмана? / Сергій Сидорук // Рівне експрес. — 

2019. — 23 трав. (№ 21). — С. 4.  Наведено коментарі експертів та 

аналітиків щодо перспектив участі в позачергових парламентських 

виборах політичної партії на чолі з Прем’єр-міністром Володимиром 

Гройсманом. На основі результатів проведеного взимку 2019 року 

опитування громадської думки на Рівненщині проаналізовано 

електоральну підтримку глави уряду в регіоні.  

Див. також: 4, 43, 63, 68 

Голова Верховної Ради України 

31. Парубій А. Жителям міста Лимана Донецької області 

/ Андрій Парубій // Голос України. — 2019. — 4 черв. (№ 103). — С. 3.   

Подано привітання Голови Верховної Ради України (ВР України) Андрія 

Парубія жителям Лимана з нагоди п’ятої річницею звільнення міста від 

російської окупації. Глава парламенту висловив впевненість, ”що зовсім 

скоро переможним маршем наші війська пройдуть по всіх містах 

українського Донбасу”. ”Ми не лишимо російському агресору шансів 

панувати на землях соборної і суверенної держави з гордим ім’ям – 

Україна”, – наголосив Андрій Парубій. 

32. Парубій А. З нагоди 100-річчя Чортківської офензиви 

/ Андрій Парубій // Голос України. — 2019. — 7 черв. (№ 106). — С. 3.  

Подано звернення Голови Верховної Ради України (ВР України) Андрія 

Парубія з нагоди 100-річчя Чортківської офензиви – військової 

наступальної операції Української галицької армії, здійсненої в період із    

7 по 28 червня 1919 року. Зазначено, що на сучасному історичному етапі 

боротьби з російською агресією ”ця переможна дата має об’єднати всі 

регіони України”. ”Адже ті хлопці, які долучилися до відродження 

української держави 1917 - 1921 років, згодом поповнили бойові з’єднання 

Організації українських націоналістів, Української повстанської армії, 
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стали в авангарді боротьби за незалежність України”, – наголошено у 

зверненні.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318024 

33. Стратегічний напрям, незалежно від виборів, залишиться 

незмінний / Прес-служба апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2019. — 1 черв. (№ 102). — С. 3.  Надано інформацію про 

зустріч Голови Верховної Ради України (ВР України) Андрія Парубія з 

міжнародною делегацією, яка прибула для участі у VIII Національному 

молитовному сніданку України на чолі з конгресменом США від штату 

Мічіган Тімом Уолбергом. Глава парламенту наголосив, що у 

цивілізаційному протистоянні з Росією для України важлива підтримка з 

боку США як у сфері безпеки і оборони, так і у проведенні реформ. Андрій 

Парубій зазначив, що стратегічний напрям розвитку України, незалежно 

від президентських чи парламентських виборів, залишиться незмінним, а 

також висловив сподівання, що США залишаться надійним партнером і 

союзником України й надалі. Андрій Парубій також звернувся до 

представників американського політикуму з проханням посилити санкції 

проти російських компаній, які беруть участь у реалізації проекту ”Норд 

стрім-2”. В свою чергу конгресмени подякували за гостинність та 

підтвердили подальшу підтримку України з боку США.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317774 

34. Факт виборів не вплине на продовження реформ у країні 

/ Прес-служба апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2019. 

— 31 трав. (№ 101). — С. 3.    Надано інформацію про зустріч Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Андрія Парубія з командувачем 

цивільних операцій Європейської служби зовнішньої діяльності Вінченцо 

Копполі, під час якої обговорено напрями подальшої співпраці у сфері 

реформування безпекового сектору України. Андрій Парубій подякував за 

підтримку України та проінформував про законотворчу роботу 

парламенту в сфері безпеки та оборони. Глава парламенту висловив 

переконання, що реформи будуть продовжені і всі ”напрацювання будуть 

http://www.golos.com.ua/article/318024
http://www.golos.com.ua/article/317774
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поетапно реалізовуватись і втілюватимуться у конкретні рішення”. 

В свою чергу Вінченцо Коппола підкреслив, що позиція ЄС по відношенню 

до України залишається незмінною і ЄС продовжить надавати 

підтримку. Він також наголосив на важливості подальшої роботи над 

законопроектом щодо парламентського контролю в секторі безпеки – 

”важливої частини, яка стосується стратегічного рівня взаємодії, 

зокрема в комплексній підтримці всієї правоохоронної системи – поліції, 

прокуратури, суддів, пенітенціарної системи тощо”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317710 

35. Шевчук Ю. Завдання журналістів – захищати вітчизняний 

інформаційний простір / Юліана Шевчук // Голос України. — 2019. — 

7 черв. (№ 106). — С. 3.  Йдеться про зустріч Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Андрія Парубія з парламентськими журналістами з 

нагоди їх професійного свята. Глава парламенту акцентував увагу, що 

головне завдання журналістів в умовах російської агресії – ”захищати 

український інформаційний простір, подавати об’єктивні неупереджені 

новини”. Андрій Парубій також відзначив, що у ВР України 

зареєстровано найбільшу кількість журналістів серед парламентів світу, 

що свідчить про відкритість роботи парламенту. Коментуючи на 

прохання журналістів перспективи ухвалення Виборчого кодексу, Андрій 

Парубій висловив сподівання, що ВР України зможе ухвалити Виборчий 

кодекс із відкритими партійними списками до завершення літньої сесії 

парламенту. Голова ВР України акцентував увагу, що новації у виборчій 

системі стосуватимуться не наступних парламентських виборів, а тих, 

що відбудуться через п’ять років. Андрій Парубій пообіцяв, що перед 

остаточним голосуванням за Виборчий кодекс на офіційному сайті ВР 

України  буде оприлюднено остаточний варіант законопроекту після 

врахування всіх поправок.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318021 

36. Шевчук Ю. Людей різних поглядів та конфесій об’єднує 

молитва / Юліана Шевчук // Голос України. — 2019. — 31 трав. 

http://www.golos.com.ua/article/317710
http://www.golos.com.ua/article/318021
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(№ 101). — С. 1, 3.   Йдеться про участь Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Андрія Парубія у восьмому Національному молитовному 

сніданку в ”Українському домі”, присвяченому Року сім’ї. Зазначено, що 

традиція Молитовних сніданків поширена у США та країнах 

Європейського Союзу (ЄС), де у них беруть участь президенти, керівники 

урядів та парламентів, політична та творча еліта. В Україні проведення 

Молитовних сніданків було започатковано в 2009 році. Ініціатором 

нинішнього зібрання стало міжфракційне депутатське об’єднання ”За 

духовність, моральність та здоров’я України”, а ведучими були народні 

депутати України Павло Унгурян та Оксана Білозір. Андрій Парубій 

наголосив, що ”ідея Молитовного сніданку та проведення спільної 

молитви за єдність є дуже потужним символом для всіх українців”, 

особливо в час російської агресії, через яку дуже багато українських родин 

втратили своїх чоловіків, дітей чи батьків. Глава парламенту також 

відзначив, що парламент розглядатиме законопроект про військових 

капеланів, які ”є прикладом служіння Україні та Богові”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317704 

Див. також: 6, 10, 24, 28, 48 

Перший заступник Голови Верховної Ради України 

          Див.: 2, 24 

Законотворчість 

37. Бачинська К. А ви, панове, затримайтесь / Катерина 

Бачинська // Україна молода. — 2019. — 7 - 8 черв. (№ 63). — С. 4.  

Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України (ВР України)       

4 червня 2019 року, на якому депутати ухвалили закон про тимчасові 

слідчі комісії, у тексті якого прописана процедура імпічменту. Закон 

визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій, їхні повноваження 

та організаційні засади діяльності. Зокрема, законопроект встановлює 

http://www.golos.com.ua/article/317704
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порядок створення і організації діяльності спеціальної тимчасової слідчої 

комісії для проведення розслідування в разі імпічменту Президента — 

тобто обставин вчинення ним державної зради або іншого злочину. ВР 

України залишила на посадах міністра оборони, міністра закордонних 

справ і голову Служби безпеки України (СБУ).  Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3467/180/134112/ 

38. Бачинська К. Лихоманка пiд куполом / Катерина 

Бачинська // Україна молода. — 2019. — 5 черв. (№ 62). — С. 4.  

Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України (ВР України) 

5 червня 2019 року. Зазначено, що у парламенті  вже зареєстровано три 

законопроекти про імпічмент Президента України. Один із них - 

президентський ”Про особливу процедуру усунення Президента України з 

поста (імпічмент)”. За результатами голосування президентський 

законопроект не був внесений до порядку денного сесії. Також 

парламентарії не включили до розгляду на сесії законопроект глави 

держави  про внесення змін до закону про вибори народних депутатів 

щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців. ВР України  не 

підтримала включення до порядку денного сесії низки інших 

законопроектів, зокрема в галузi фінансування програм і установ охорони 

здоров’я та у галузi житлово-комунальних послуг та енергетики.  Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3466/180/134033/ 

39. Бачинська К. ”Якщо плакати, то з радостi” / Катерина 

Бачинська // Україна молода. — 2019. — 31 трав. – 1 черв. (№ 60). — 

С. 4.   Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України 

(ВР України) 30 травня 2019 року. Ухвалено в цілому закон щодо надання 

відпустки всиновлювачам дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування, та в першому читанні законопроект щодо виконання 

військового обов’язку та проходження військової служби. Після тривалого 

обговорення парламент відмовився надати згоду на відставку уряду на 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3467/180/134112/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3466/180/134033/
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чолі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3464/180/133905/ 

40. Галаджий Е. Депутаты вновь сказали президенту ”нет” 

/ Елена Галаджий // КП в Украине. — 2019. — 5 июня (№ 83). — С. 3.  

Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України (ВР України)       

4 червня 2019 року, на якому був внесений на розгляд народних депутатів 

законопроект Президента України Володимира Зеленського про імпічмент 

глави держави.  Текст: https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/5/ 

41. Донец С. Закон о средней школе принят Радой за основу 

/ Станислав Донец // Сегодня. — 2019. — 31 мая-2 июня (№ 98). — С. 6.   

Йдеться про ухвалення Верховною Радою України (ВР України) у першому 

читанні законопроекту про повну загальну середню освіту. За словами 

міністра освіти і науки Лілії Гриневич, законопроект передбачає новації 

для учнів, вчителів, батьків і освітніх управлінців. Учні зможуть самі 

вибирати собі предмети і навчатися за індивідуальним планом. Закон 

дозволяє створювати міжкласні групи для вивчення вибіркових предметів. 

У міністерстві підкреслюють, що це особливо актуально для учнів 

старших профільних класів, що дозволить краще підготуватися до вступу 

у вищі навчальні заклади.  

42. Дудар В. Тут виховують патріотів / Віктор Дудар // Експрес. 

— 2019. — 6 - 13 черв. (№ 23). — С. 11. Йдеться про ухвалення Верховною 

Радою України (ВР України) Закону про державне визнання і підтримку 

”Пласту” – Національної скаутської організації. Завдяки ухваленню 

закону держава зможе виділяти кошти не лише на проведення заходів і 

таборів, а й на інституційний розвиток, утримання адміністраторів, 

навчання волонтерів тощо. Також урегульовано питання надання 

фінансування локальним осередкам органами місцевої влади.  

43. Дяченко В. Почему Верховная Рада сохранила старую 

систему выборов / Виталий Дяченко // Деловая столица. — 2019. — 

27 мая (№ 21). — С. 2.  Подано інформацію, що за результатами 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3464/180/133905/
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/5/
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голосування  22 травня 2019 року не були ухвалені зміни в законодавстві 

щодо відміни мажоритарної складової закону про вибори та зниження 

прохідного бар’єру для політичних партій з п’яти до трьох процентів.    

44. Імпічмент прописано законодавчо // Урядовий кур’єр. — 

2019. — 7 черв. (№ 106). — С. 1.  Йдеться про ухвалення Верховною 

Радою України (ВР України) Закону ”Про тимчасові слідчі комісії, 

спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії 

Верховної Ради України”, який передбачає процедуру імпічменту 

Президента України. Документ врегульовує повноваження ВР щодо 

визначення статусу, порядку створення і діяльності тимчасових слідчих 

комісій, тимчасових спеціальних комісій і спеціальної тимчасової слідчої 

комісії для розслідування під час процедури усунення Президента з поста в 

порядку імпічменту.  

45. Капсамун І. Своя лінія / Іван Капсамун // День. — 2019. — 

5 черв. (№ 97). — С. 2. Йдеться про розгляд у Верховній Раді України (ВР 

України) у другому читанні законопроекту № 1098 про тимчасові слідчі 

комісії та тимчасові спеціальні комісії парламенту. Зазначено, що народні 

депутати не підтримали включення до порядку денного сесії 

законопроектів № 10340 та № 10340-1 про особливу процедуру усунення 

Президента України з посади (імпічмент), ініціатором одного з яких є 

нинішній глава держави Володимир Зеленський.  Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/svoya-liniya 

46. Кучерява О. Закон про ТСК випише процедуру імпічменту 

/ Олександра Кучерява // Голос України. — 2019. — 5 черв. (№ 104). — 

С. 1-2.   Надано інформацію про ранкове засідання сесії Верховної Ради 

України (ВР України) 4 червня 2019 року. На початку засідання Голова ВР 

України Андрій Парубій повідомив, що парламентський апарат підготував 

відповідні порівняльні таблиці до законопроекту про тимчасові слідчі 

комісії (ТСК), які вже роздали народним депутатам. Зазначено, що 

окремий розділ цього законопроекту передбачає початок процедури 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/svoya-liniya
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імпічменту Президента України. Прийнято за основу в першому читанні 

законопроект № 6527-д про сільськогосподарську кооперацію, розгляд 

якого депутати розпочали минулого пленарного тижня. Законопроектом 

пропонується врегулювати всі ключові питання створення та діяльності 

сільськогосподарських кооперативів в Україні, зокрема, передбачається 

відмовитися від поділу сільськогосподарських кооперативів на виробничі 

та обслуговуючі, надавши змогу кооперативам самостійно обирати види 

діяльності. У першому читанні схвалено проект закону про внесення змін 

до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому 

перевезенні окремих категорій громадян (№ 10004). Як зазначив лідер 

фракції ”Народний фронт” Максим Бурбак, ”це відновить соціальну 

справедливість щодо наших захисників”.  Адже часто водії маршруток 

та іншого громадського транспорту відмовляють пільговикам, у тому 

числ і учасникам АТО, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю 

внаслідок війни у безплатному проїзді, таким чином принижуючи 

захисників Вітчизни та провокуючи їх на соціальний конфлікт.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317877 

47. Кучерява О. Робота ТСК має бути відкритою для преси 

/ Олександра Кучерява // Голос України. — 2019. — 6 черв. (№ 105). — 

С. 2.  Надано інформацію про вечірнє засідання сесії Верховної Ради 

України (ВР України) 4 червня 2019 року. Розглянуто поправки до проекту 

закону ”Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії 

Верховної Ради України” (№ 1098). Зокрема, одна з поправок авторства 

народного депутата Олени Сотник стосувалася роботи тимчасових 

слідчих комісій (ТСК) у відкритому чи закритому режимі, тобто за 

присутності преси або без журналістів. На думку Олени Сотник, завжди 

має бути публічна частина засідання комісії – для представників 

громадських і міжнародних організацій та ЗМІ, а коли розпочинається 

обговорення інформації з обмеженим доступом, ТСК переходить до 

http://www.golos.com.ua/article/317877
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закритої частини. Наведено коментар щодо законопроекту голови 

підкомітету з питань виборів і референдумів Комітету ВР України з 

питань правової політики та правосуддя Олександра Черненка.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317944 

48. Лавренюк С. Ухвалено законопроект, в якому прописано 

імпічмент Президента / Сергій Лавренюк // Голос України. — 2019. — 

7 черв. (№ 106). — С. 1-2.  Надано інформацію про ранкове засідання сесії 

Верховної Ради України (ВР України) 6 червня 2019 року. Ухвалено 

законопроект ”Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії 

Верховної Ради України” (№ 1098), в якому визначено чітку процедуру 

імпічменту Президента України. В цілому прийнято низку законопроектів, 

серед яких: про внесення змін до деяких законів України щодо військових 

стандартів (№ 8370); про фахову передвищу освіту (№ 8321-д); про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії 

стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу 

та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та 

територіальної цілісності України та деяких інших осіб (№ 9217) та інші. 

Народні депутати розпочали розгляд у другому читанні проекту 

Виборчого кодексу (№ 3112-1). ”Проект Виборчого кодексу про відкриті 

списки, який налічує 4,5 тисячі поправок – це наймасштабніший 

законопроект в історії нинішнього скликання. Я впевнений, ми приймемо 

Виборчий кодекс і це буде нашим великим вкладом не тільки в майбутнє 

парламентаризму, а й у розвиток української держави,” – сказав Голова 

ВР України Андрій Парубій, звертаючись до парламентаріїв.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318004    

49. Лавренюк С. Щоб знову не опинитися ”на нашій – не своїй 

землі” / Сергій Лавренюк // Голос України. — 2019. — 1 черв. (№ 102). 

— С. 2. Надано інформацію про вечірнє засідання сесії Верховної Ради 

України (ВР України) 30 травня 2019 року, під час якого продовжено 

http://www.golos.com.ua/article/317944
http://www.golos.com.ua/article/318004
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розгляд проекту постанови ”Про подальшу роботу над законопроектом 

про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав 

українських громадян на землю, збереження власності на 

сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку 

села на основі фермерських господарств, № 6236-П”. Під час обговорення 

лідер Радикальної партії Олег Ляшко наголосив, що основою аграрного 

устрою України повинно бути фермерське господарство, а народний 

депутат Віктор Галасюк закликав уряд активніше підтримувати 

вітчизняних переробників. За результатами голосування законопроект був 

відхилений. Народні депутати розпочали розгляд законопроекту ”Про 

сільськогосподарську кооперацію” і вирішили продовжити роботу над 

ним наступного пленарного тижня.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317773 

50. Назарчук А. Текст на совместимость / Алина Назарчук 

// Юридическая практика. — 2019. — 4 июня (№ 23). — С. 31.   

Йдеться про проект Закону України ”Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо групових позовів про захист прав 

споживачів, права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне 

середовище” (законопроект № 10292). Згідно із законопроектом груповий 

позов може стосуватися виключно захисту прав споживачів, права на 

безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище і повинен 

містити вимоги про припинення дій, що порушують право, відшкодування 

майнової та моральної шкоди.  Текст: https://pravo.ua/articles/tekst-na-

sovmestimost-2/ 

51. Правительство инициировало принятие закона о 

критической инфраструктуре // Юридическая практика. — 2019. — 

4 июня (№ 23). — С. 31.  Йдеться про підготовлений Кабінетом 

Міністрів України  (КМУ) законопроект про критичну інфраструктуру і її 

захист (№ 10328). Документом пропонується встановити принципи і 

напрями розвитку державної системи захисту критичної 

http://www.golos.com.ua/article/317773
https://pravo.ua/articles/tekst-na-sovmestimost-2/
https://pravo.ua/articles/tekst-na-sovmestimost-2/
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інфраструктури (сукупність об’єктів, які є стратегічно важливими для 

економіки і національної безпеки).  

52. Пропонують утворювати спеціальні виборчі дільниці в 

місцях тимчасової дислокації військових частин // Голос України. — 

2019. — 5 черв. (№ 104). — С. 3.   Йдеться про проект змін до закону про 

вибори народних депутатів щодо забезпечення виборчих прав 

військовослужбовців, внесений Президентом України Володимиром 

Зеленським на розгляд Верховної Ради України (ВР України) як 

невідкладний. Глава держави пропонує на законодавчому рівні закріпити 

можливості реалізації окремими категоріями військовослужбовців 

Збройних Сил України та інших утворених відповідно до українських 

законів військових формувань прав вибору народних депутатів на рівні з 

іншими громадянами.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/317904 

53. Сидоренко О. Об’єднуватися, щоб вижити / Оксана 

Сидоренко // Україна молода. — 2019. — 5 черв. (№ 62). — С. 7.  

Йдеться про прийняття Верховною Радою України (ВР України) за основу 

Закону ”Про сільськогосподарську кооперацію”. Новою редакцією Закону 

передбачається врегулювати всі ключові питання щодо створення та 

діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні в єдиному 

законодавчому акті.  Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3466/159/134037/ 

54. Тимофеев В. Президент написал, как его отстранить от 

власти / Виктор Тимофеев // КП в Украине. — 2019. — 31 мая (№ 81). 

— С. 2.  Йдеться про поданий до Верховної Ради України (ВР України) 

Президентом України Володимиром Зеленським законопроект про 

імпічмент Президента. У законопроекті чітко визначено процедуру 

імпічменту, зокрема зазначено, що парламент може розпочати процедуру 

імпічменту у разі вчинення Президентом державної зради або іншого 

злочину.  

http://www.golos.com.ua/article/317904
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3466/159/134037/
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55. Требор И. Лабиринты импичмента / Илья Требор 

// Сегодня. — 2019. — 4 июня (№ 100). — С. 2.  Йдеться про внесений 

Президентом України Володимиром Зеленським на розгляд Верховної Ради 

України (ВР України) законопроект про імпічмент Президента. Голова ВР 

України Андрій Парубій висловив критичні зауваження щодо  проекту 

глави держави, зазначивши, що Закон про імпічмент, на його 

думку,”просто переписані норми українського регламенту ”. Наведено 

коментарі одного з авторів Конституції України Віктора Мусіяки та 

експерта з конституційного права Олександра Москалюка. 

56. Шевченко А. Президент пропонує посилити кримінальну 

відповідальність за незаконне збагачення / Анна Шевченко // Голос 

України. — 2019. — 6 черв. (№ 105). — С. 3.  Йдеться про поданий 

Президентом України Володимиром Зеленським до Верховної Ради 

України (ВР України) законопроект про відновлення кримінальної 

відповідальності за незаконне збагачення, у якому враховано зауваження 

Конституційного Суду та передбачено посилення ”санкцій” за корупційні 

вчинки. Необхідність відновлення кримінальної відповідальності за 

незаконне збагачення виникла після того, як 27 лютого 2019 року 

Конституційний Суд України визнав положення статті 3682 

Кримінального кодексу України неконституційними, внаслідок чого 

фактично було скасовано відповідальність за незаконне збагачення 

державних службовців і розпочаті кримінальні справи довелося закрити. 

Зазначено, що встановлення кримінальної відповідальності за незаконне 

збагачення є зобов’язанням України за Меморандумом про взаємодію з 

Міжнародним валютним фондом (МВФ) від 22 квітня 2014 року, а також 

це передбачає стаття 20 Конвенції ООН проти корупції 2003 року, 

ратифікованої ВР України у жовтні 2006 року. В зв’язку з тим, що у 

парламенті вже було зареєстровано 13 законопроектів про відновлення 

кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, у профільному 

парламентському комітеті створено робочу групу для опрацювання 
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узгодженого варіанта документа. Окреслено новації, які містяться в 

президентському законопроекті, зокрема, передбачається єдине 

покарання для службовців різного рангу та немає положення про те, що 

законність набуття активів має бути підтверджена доказами.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317959 

Парламентські комітети та фракції 

57. Адаптуючись до європейського законодавства, ми 

покращуємо свій бізнес-клімат / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради 

України // Голос України. — 2019. — 31 трав. (№ 101). — С. 3.  Йдеться 

про засідання Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

промислової політики та підприємництва, на якому ухвалено рішення 

рекомендувати парламенту прийняти в другому читанні та в цілому 

проект змін до деяких законів щодо імплементації актів законодавства 

Європейського Союзу у сфері технічного регулювання (№ 10183). 

Зазначено, що прийняття законопроекту є необхідною умовою для 

реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

та їхніми державами-членами – з іншого. Законопроект дає змогу 

гармонізувати національні правові та організаційні засади діяльності у 

сфері технічного регулювання з відповідними нормами європейського 

законодавства та забезпечить створення умов для подальшого усунення 

технічних бар’єрів у торгівлі промисловими товарами між Україною та 

ЄС. Під час засідання комітету підтримано також проект постанови 

про захист прав та законних інтересів громадян та суб’єктів 

підприємницької діяльності під час здійснення будівництва житлового 

масиву ”Осокорки-Центральні” в Дарницькому районі столиці.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317712 

58. Багато документів не вдалося отримати, бо їх засекретили 

// Голос України. — 2019. — 6 черв. (№ 105). — С. 2.  Надано 

http://www.golos.com.ua/article/317959
http://www.golos.com.ua/article/317712
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інформацію про чергове засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) для 

проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у 

Збройних Силах України та обороноздатності держави в період з 2004 до 

2017 року, яка створена при Комітеті Верховної Ради України (ВР 

України) з питань національної безпеки та оборони. Голова ТСК Іван 

Вінник проінформував про підготовлений комісією звіт, але зауважив, що 

ТСК не вдалося отримати значну кількість документів, які є 

засекреченими. У звіті за підсумками вивчення матеріалів щодо 

обороноздатності з 1991 року висвітлено питання знищення ядерної зброї, 

тактичних ядерних зарядів, стратегічної авіації, Чорноморського флоту 

тощо. Члени ТСК попередньо затвердили підсумковий звіт комісії та 

підготоували відповідний проект постанови, який буде подано на розгляд 

ВР України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/317945 

59. Із виступів уповноважених представників депутатських 

фракцій та груп // Голос України. — 2019. — 5 черв. (№ 104). — С. 2.  

Подано матеріали виступів на ранковому засіданні сесії Верховної Ради 

України (ВР України) 4 червня 2019 року уповноважених представників 

депутатських фракцій та груп Олени Сотник (фракція ”Самопоміч”), 

Сергія Соболєва (фракція ”Батьківщина”), Олександра Вілкула (фракція 

”Опозиційний блок”), Артура Герасимова (фракція ”Блок Петра 

Порошенка”), Віктора Бондаря (група ”Відродження”), Олега Ляшка 

(фракція ”Радикальна партія”), Максима Бурбака (фракція ”Народний 

фронт”).  Текст: http://www.golos.com.ua/article/317877 

60. Кінах А. Анатолій Кінах: ”Стратегія трансформації 

України потребує залізної волі всередині держави” / Анатолій Кінах 

// Голос України. — 2019. — 31 трав. (№ 101). — С. 6.  Подано статтю 

президента Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) 

Анатолія Кінаха про необхідність сучасної комплексної Стратегії 

трансформації України. Зазначено, що підготовкою Стратегії 

займається Національний форум ”Трансформація України” (НФТУ), 

http://www.golos.com.ua/article/317945
http://www.golos.com.ua/article/317877
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створений у вересні 2015 року за ініціативи громадянського суспільства 

та за участі предстоятелів українських церков, громадських активістів, 

волонтерів та добровольців, членів українського парламенту, 

представників бізнесу та науки, послів та іноземних експертів. 

Акцентовано увагу на досвіді Польщі, в якій свого часу була розроблена 

Стратегія євроінтеграції Польщі. Також наголошено, що підготовлена 

Стратегія трансформації України потребує підтримки з боку органів 

влади та суспільства. Зокрема, у Верховній Раді України (ВР України) 

створено однойменне міжфракційне депутатське об’єднання, яке 

очолюють народні депутати Леонід Козаченко та Іван Кириленко. Всі 

парламентські комітети ознайомлені з текстом документа, а НФТУ 

через своїх представників у парламенті сприятиме адаптації 

законодавства до європейських норм.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317694 

61. Шевченко А. Коли посадять велику ”рибу” – ненажерливих 

корупціонерів? / Анна Шевченко // Голос України. — 2019. — 4 черв. 

(№ 103). — С. 3.  Надано інформацію про слухання на тему ”Діяльність 

Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на ДБР 

завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод громадянина”, 

проведених у порядку парламентського контролю в Комітеті Верховної 

Ради України (ВР України) з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності. Зазначено, що цей новий правоохоронний орган 

створено для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не 

підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, військових, співробітників 

Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури (САП), а також екс-президентів та членів 

уряду. Народні депутати висловили низку зауважень і застережень щодо 

діяльності ДБР. За підсумками комітетських слухань вирішено ухвалити 

Рекомендації Верховній Раді, уряду, Генеральній прокуратурі. Зокрема, 

парламенту рекомендовано прискорити напрацювання системних 

http://www.golos.com.ua/article/317694
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законодавчих змін щодо діяльності ДБР у частині усунення наявних на 

сьогодні перешкод для його належної роботи, в тому числі 

імплементувати в законодавство конституційні зміни щодо діяльності 

органів прокуратури. Державному бюро розслідувань запроновано вжити 

заходів щодо якнайшвидшого укомплектування оперативних та слідчих 

підрозділів, сформувати підрозділи внутрішнього контролю, розробити 

низку нормативно-правових актів та положень, зокрема, про 

проходження служби особами рядового та начальницького складу ДБР, 

формений одяг, підвищення кваліфікації, відомчі нагороди, створити 

Дисциплінарну комісію.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/317812 

62. Шевченко А. Чи відбудуться вибори за відкритими 

списками? / Анна Шевченко // Голос України. — 2019. — 4 черв. 

(№ 103). — С. 1-2. Надано інформацію про Погоджувальну раду лідерів 

депутатських фракцій і груп та голів парламентських комітетів. Голова 

Верховної Ради України (ВР України) Андрій Парубій проінформував про 

плани законотворчої роботи на наступний пленарний тиждень: проект 

закону про тимчасові слідчі та спеціальні комісії ВР України (реєстр.       

№ 1098), у якому окремий розділ присвячено процедурі імпічменту 

Президента; блок євроінтеграційних законів; проект Виборчого кодексу в 

другому читанні (№ 3112-1); проект закону про сільськогосподарську 

кооперацію (№ 6527). Із заявами виступили також представники 

парламентських фракцій та груп. Представник Президента України у ВР 

України Руслан Стефанчук закликав парламент позачергово підготувати 

до розгляду та розглянути законопроекти, внесені главою держави як 

невідкладні: проект закону про особливу процедуру усунення Президента 

України з поста (про імпічмент) – № 10340, законопроект про внесення 

змін до статті 80 Конституції України щодо скасування депутатської 

недоторканності (№ 7203), законопроект про внесення змін до Закону про 

вибори народних депутатів щодо забезпечення виборчих прав 

військовослужбовців.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/317819 

http://www.golos.com.ua/article/317812
http://www.golos.com.ua/article/317819
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Див. також: 65, 74 

Народні депутати України 

63. Акиншина О. Вадим Рабинович : ”Вся настоящая 

оппозиция должна объединиться ради победы на досрочных выборах в 

Раду” / Ольга Акиншина // Факты и комментарии. — 2019. — 

6-12 июня (№ 21). — С. 12.   Йдеться про участь народного депутата 

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

Рабіновича в ефірі українських телеканалів. Політик заявив, що всі 

опозиційні сили повинні об’єднатися заради перемоги на позачергових 

парламентських виборах.   

64. Андряник Ю. Інвестиції в освіту – динамічний розвиток 

країни / Юлія Андряник // Голос України. — 2019. — 4 черв. (№ 103). 

— С. 1, 5.  Йдеться про святкування 121-ї річниці з дня заснування 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Як зазначив ректор університету Станіслав Ніколаєнко, в науково-

педагогічному колективі реалізується стратегія під назвою ”Голосіївська 

ініціатива-2025” з метою ввійти в п’ятірку кращих університетів 

України. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань науки і освіти Олександр Співаковський, який брав 

участь в урочистостях, наголосив: ”Освіта – це не витратна частина, а 

інвестиційна. Там, де ми вкладаємо інвестиції в розвиток людського 

капіталу, там країна завжди має майбутнє”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317816 

65. Балтійська асамблея підтримує рух нашої країни до 

членства в ЄС / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2019. — 5 черв. (№ 104). — С. 3.  Йдеться про участь голови 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) у закордонних справах 

Ганни Гопко та глави Постійної делегації ВР України в Парламентській 

асамблеї НАТО Оксани Юринець у конференції Східного партнерства у 

http://www.golos.com.ua/article/317816
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Вільнюсі. У своєму виступі Ганна Гопко акцентувала увагу на викликах 

світовій безпеці, свідченням чого є російська військова агресія проти 

Молдови, Грузії, України. Політик також зауважила, що європейська 

спільнота постала перед такими серйозними проблемами як міграція, 

тероризм, гібридні загрози, антиєвропейська пропаганда, зростання 

популізму та євроскептицизму. Оксана Юринець відзначила, що для 

асоційованих членів довгострокова модель ”Східного партнерства+” 

повинна слугувати конкретною дорожньою картою для більш 

цілеспрямованої співпраці задля поглиблення галузевої та економічної 

інтеграції у пріоритетних секторах, орієнтації на надання практичних 

результатів для громадян країн Східного партнерства.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317902   

66. Власенко В. ПАРЄ пропонує карати не країни, а окремих 

депутатів / Вікторія Власенко // Урядовий кур’єр. — 2019. — 5 черв. 

(№ 104). — С. 2.  Йдеться про оприлюднений на сайті Парламентської 

асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проект резолюції про зміну правил 

регламенту асамблеї, який підготувала бельгійська депутатка від групи 

соціалістів Петра Де Суттер. В документі пропонується надати змогу 

делегаціям, які нині не представлені в ПАРЄ, а саме від Російської 

Федерації та Боснії і Герцеговини, направити на розгляд червневої сесії 

заявку на участь своїх делегацій. Комітет запропонував доповнити 

регламент параграфом, який забороняє у разі оскарження повноважень 

національної делегації позбавляти її права голосу, виступу та 

представництва в асамблеї та її органах. Замість санкцій проти 

делегацій пропонують запроваджувати індивідуальні обмеження проти 

окремих членів національних делегацій, які грубо порушили статут Ради 

Європи (РЄ). Наведено коментар народного депутата, голови української 

делегації у ПАРЄ Володимира Ар’єва, який висловив думку, що комітет 

ухвалив ”поганий варіант” резолюції. В той же час політик зауважує, що 

http://www.golos.com.ua/article/317902
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резолюція повністю не ліквідовує санкційну процедуру, як того вимагали 

представники Росії.  

67. Власенко В. У ПАРЄ готують декорації для повернення 

росіян : у Раді Європи політичні інтереси можуть перемогти 

верховенство права / Вікторія Власенко // Урядовий кур’єр. — 2019. — 

4 черв. (№ 103). — С. 2.  Йдеться про засідання регламентного комітету 

Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), на якому затвердили 

доповідь ”Зміцнення процесу ухвалення рішень у Парламентській асамблеї 

щодо повноважень та голосування” авторства бельгійської депутатки з 

групи соціалістів Петри Де Суттер. Зазначено, що ця резолюція дає змогу 

скасувати санкції проти Росії та повернути російську делегацію до ПАРЄ. 

Наведено коментар народного депутата, голови української делегації в 

ПАРЄ Володимира Ар’єва, який вважає, що подібні дії істотно 

підривають довіру правозахисників, громадських організацій, 

реформаторів до Ради Європи.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-

parye-gotuyut-dekoraciyi-dlya-povernennya-rosiya/ 

68. Дяченко В. Почему у Тимошенко не выйдет стать 

премьером / Виталий Дяченко // Деловая столица. — 2019. — 3 июня 

(№ 22). — С. 6.   У контексті проведення дострокових парламентських 

виборів в Україні розглянуто шанси народного депутата України Юлії 

Тимошенко очолити Кабінет Міністрів України.   

69. Загребельный М. Несудные дни для Добкина и Ко 

/ Максим Загребельный // Харьковская неделя. — 2019. — Май (№ 18). 

— С. 4.  Йдеться про ситуацію навколо розгляду Дзержинським районним 

судом Харкова справи колишнього Харківського міського голови, народного 

депутата України Михайла Добкіна, якого звинувачують в причетності 

до організації масштабної корупційної схеми з виведення землі громади у 

приватну власність.  

70. Киріяк І. Якщо це не реванш, то що? / Іван Киріяк 

// Сільські вісті. — 2019. — 31 трав. (№ 43). — С. 2.  Йдеться про заяву 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-parye-gotuyut-dekoraciyi-dlya-povernennya-rosiya/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-parye-gotuyut-dekoraciyi-dlya-povernennya-rosiya/
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народного депутата України Олега Ляшка на засіданні Погоджувальної 

ради стосовно загроз державності України. Політик звернувся до 

Президента України Володимира Зеленського з вимогою дати чіткі 

відповіді на ключові питання – чи збирається глава держави скасувати 

або ж переглянути закон про мову, чи є намір надати особливий статус 

Донбасу та оголосити амністію бойовикам, чи планує він продаж 

української землі.  

71. Кіхно Л. Постійно допомагають військовим і жителям 

прифронтової зони / Леся Кіхно // Голос України. — 2019. — 6 черв. 

(№ 105). — С. 3.  Йдеться про допомогу, яку народний депутат України 

Сергій Рибалка із самого початку військових дій на Сході України надає 

військовим та жителям прифронтових територій. Зазначено, що для 

надання більш істотної допомоги українським захисникам із зони АТО - 

ООС у селі Веселе Синельниківського району Дніпропетровської області 

відкрито приміщення волонтерського центру ”Надія”, де отримують 

психологічну реабілітацію військові, а також працює недільна школа для 

дітей та відділ гуманітарної допомоги. Народний депутат спільно з 

волонтерами центру взяли шефство над центром реабілітації дітей з 

особливими потребами ”Лелека” в Попасній та допомагають освітнім 

закладам: Кремінській школі-інтернату на Луганщині, Троїцькій школі, 

Парасківській школі-інтернату, Синельниківській загальноосвітній школі. 

”Ми обов’язково продовжимо піклуватися і про наших військових, про 

діток, і про місцевих жителів. Адже наші захисники і діти, які 

проживають у прифронтовій зоні, не повинні залишатися наодинці зі 

своїми проблемами та потребами. Особисто я допомагав і допомагатиму 

в цій благородній справі чим зможу”, — наголосив Сергій Рибалка. 

Зазначено, що владика Дніпропетровської єпархії Симеон вручив 

народному депутату орден і грамоту за постійну допомогу українським 

військовим і жителям прифронтової зони. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317958 

http://www.golos.com.ua/article/317958
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72. Королевская Н. ”Наступила новая эпоха, но никто не 

говорит, что она прекрасна” / Наталия Королевская ; беседовал Тарас 

Козуб // Вести (Всеукраинский выпуск). — 2019. — 31 мая (№ 92). — 

С. 7.  Подано матеріали розмови з народним депутатом України від 

”Опозиційної платформи – За життя” Наталією Королевською. Політик 

прокоментувала   перші кроки Володимира  Зеленського на посту 

Президента України та висловила думку щодо проблеми врегулювання 

конфлікту на Донбасі.  

73. Михайло Головко: ”Економіка потребує спеціалістів” 

// Свобода (Тернопіль). — 2019. — 22 трав. (№ 40). — С. 2.  Наведено 

коментар народного депутата України від ВО ”Свобода” Михайла 

Головка щодо законопроекту ”Про фахову передвищу освіту”, який 

спрямований на забезпечення сталого соціального, економічного й 

інноваційного розвитку країни за рахунок якісної підготовки 

конкурентоспроможних спеціалістів і посилення зв’язку суспільстав та 

фахової передвищої освіти. Політик наголошує, що ВО ”Свобода” 

підтримує законопроект, тому що він надає можливість розвивати 

профільні навчальні заклади.  

74. ”Північний потік-2” загрожує архітектурі європейської 

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

— 2019. — 7 черв. (№ 106). — С. 3.  Йдеться про участь голови 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) у закордонних справах 

Ганни Гопко у дискусії на тему ”Енергетика та безпека в Європі”, 

організованої в Берліні Німецькою асоціацією Східноєвропейських студій. 

У своєму виступі політик наголосила, що ”Північний потік-2” ”загрожує 

архітектурі європейської безпеки та створює передумови для 

повномасштабного вторгнення Росії в Україну”. Ганна Гопко акцентувала 

увагу, що Росія вже готується до сценарію можливого припинення 

транспортування газу територією України, що може спровокувати різке 

зростання цін на європейському ринку. ”Якщо це станеться, Україна 
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може опинитися в ситуації недостатніх обсягів постачання газу з боку 

ЄС, оскільки не вистачить потужностей для фізичного реверсу. Сьогодні 

необхідно докласти максимум зусиль, вимагаючи від Росії згоди на 

тристоронні переговори з Україною та ЄС з метою підписання угоди, яка 

відповідатиме законодавству ЄС”, – заявила народний депутат. Під час 

візиту до Берліна Ганна Гопко провела також низку двосторонніх 

зустрічей, під час яких було обговорено широке коло питань 

двостороннього співробітництва, а саме шляхи активізації україно-

німецьких міжпарламентських контактів і внутрішньополітичну 

ситуацію в Україні та Німеччині.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318022    

75. Повернення Росії до ПАРЄ призведе до нової кризи в 

організації // Голос України. — 2019. — 4 черв. (№ 103). — С. 7.  

Йдеться про розгляд на засіданні Регламентного комітету 

Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) доповіді ”Щодо зміцнення 

процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї стосовно 

повноважень та голосування”. Зазначено, що у разі ухвалення цього 

рішення стане можливим повернення російської делегації до ПАРЄ без 

виконання міжнародних зобов’язань. Наведено коментар голови 

української делегації в ПАРЄ, народного депутата Володимира Ар’єва, 

який заявив, що повернення російської делегації на умовах Москви призведе 

до нової кризи в організації. ”Піти на поступки означає прийняти 

російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів Ради 

Європи”, – наголосив політик.  

76. Працюватимемо,  щоб переконати ПАРЄ ”не стріляти собі 

в ногу” // Голос України. — 2019. — 5 черв. (№ 104). — С. 5.  Наведено 

коментар глави української делегації в Парламантській асамблеї Ради 

Європи (ПАРЄ), народного депутата України Володимира Ар’єва з 

приводу ухваленої Регламентним комітетом ПАРЄ резолюції, яка може 

змінити правила запровадження санкцій стосовно делегацій, зокрема 

http://www.golos.com.ua/article/318022
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російської. Політик зазначив, що ”це поганий варіант, який ускладнює 

санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали 

росіяни”. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в 

інтерв’ю Українському радіо нагадав, що Рада Європи має забезпечувати, 

насамперед, права людини і дотримання основних положень, які 

стосуються функціонування демократії в Європі.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317893 

77. Пушкарук Н. Небезпечні поступки Європи / Наталія 

Пушкарук // День. — 2019. — 5 черв. (№ 97). — С. 3.  Наведено 

коментарі народних депутатів України Ганни Гопко та Сергія Соболєва 

щодо схвалення членами регламентного комітету Парламентської 

асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проекту доповіді та резолюції 

”Удосконалення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї щодо 

повноважень і голосування”. Зазначено, що цей документ змінює правила 

ПАРЄ і може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію.  

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/nebezpechni-postupky-yevropy 

78. Рижков В. ”Треба було перевірити кожен болт” / Вадим 

Рижков // День. — 2019. — 4 черв. (№ 96). — С. 2.   Подано інформацію, 

що в Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом 

трагічної загибелі чоловіка на фестивалі Kozak Fest. Організатор Kozak 

Fest, народний депутат України Юрій Береза, зазначив, що фірма, яка 

монтувала сцену, виконує ці роботи для фестивалю уже третій рік 

поспіль. За його словами, невідомо, чи проводитиметься фестиваль надалі 

взагалі.  Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/treba-bulo-

pereviryty-kozhen-bolt 

79. Соловей М. Шаповалов говорить, що підтримує ініціативи 

Зеленського – а голосує інакше / Марина Соловей // Кременчуцька 

газета. — 2019. — 30 трав. (№ 22). — С. 2.  Йдеться про голосування 

народного депутата України Юрія Шаповалова за запропонований 

http://www.golos.com.ua/article/317893
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/nebezpechni-postupky-yevropy
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/treba-bulo-pereviryty-kozhen-bolt
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/treba-bulo-pereviryty-kozhen-bolt


36 
 

Президентом України Володимиром Зеленським законопроект про 

проведення виборів без мажоритарних округів.  

80. Тимошенко Ю. Юлия Тимошенко : ”И в СИЗО, и в 

Качановской колонии, и в харьковской больнице Янукович 

постоянное видеонаблюдение за мной организовал – камеры даже в 

туалете установлены были, и долгими зимними вечерами он со 

своими друзьями мои интимные съемки просматривал. Это 

психологический террор был, издевательство, которое любого с ума 

свести могло” / Юлия Тимошенко ; беседовал Дмитрий Гордон 

// Бульвар Гордона. — 2019. — № 23 (июнь). — С. 2-3, 4-5.  Подано 

матеріали бесіди з народним депутатом України, лідером партії 

”Батьківщина” Юлією Тимошенко про діяльність п’ятого Президента 

України Петра Порошенка та обрання Володимира Зеленського на посаду 

Президента України. Народний депутат також висловила думку щодо 

проблеми врегулювання військового конфлікту на Донбасі та можливості 

повернення Криму до складу України.  

81. Чернов В. Кредит довіри, який не можна проігнорувати 

/ Володимир Чернов // Голос України. — 2019. — 31 трав. (№ 101). — 

С. 5.  Йдеться про роботу у своєму виборчому окрузі народного депутата 

України Олександра Сугоняки, який був обраний на Сумщині як депутат-

мажоритарник. Зокрема, парламентарій провів низку зустрічей в 

територіальних громадах області та прозвітував про роботу у Верховній 

Раді України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/317691 

82. Чумак В. Чи посадять Петра Порошенка? / Віктор Чумак, 

Валентин Гладких, Дмитро Марунич ; бесіду вели Богдана Мартиник, 

Юлія Голодрига // Експрес. — 2019. — 30 трав. – 6 черв. (№ 22). — 

С. 1, 3.  Подано матеріали бесіди з народним депутатом України, 

заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань 

запобігання та протидії корупції Віктором Чумаком, політологом 

Валентином Гладких та директором Інституту енергетичних 

http://www.golos.com.ua/article/317691
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досліджень Дмитром Маруничем про корупційні схеми у сфері енергетики, 

до яких нібито причетний п’ятий Президент України Петро Порошенко.  

Див. також: 12, 16, 29 
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