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Верховна Рада України 

1. Акредитовані у Польщі та за сумісництвом у нашій державі 

іноземні посли відвідали Верховну Раду // Голос України. — 2019. — 

11 черв. (№ 108). — С. 3.  Йдеться про відвідання Верховної Ради України 

(ВР України) групою іноземних послів у межах іміджево-ознайомчої 

поїздки в Україну. Голова ВР України Андрій Парубій під час короткої 

зустрічі привітав іноземних гостей та висловив впевненість, що їхній 

візит сприятиме подальшому розвитку двосторонніх парламентських 

відносин. З групою послів також зустрілася голова Комітету ВР України 

у закордонних справах Ганна Гопко, яка, зокрема, проінформувала про 

основні досягнення й проблеми України у реалізації реформ, боротьбу з 

російською агресією проти України та дії, спрямовані на отримання 

членства в НАТО і ЄС.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318106 

2. Важливо обирати сучасні методи подачі інформації 

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

14 черв. (№ 111). — С. 2.   Йдеться про проведений у Верховній Раді 

України (ВР України) Програмою USAID Рада тренінг ”Основи 

http://www.golos.com.ua/article/318106
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громадянської парламентської освіти”, учасниками якого стали 

співробітники апарату парламенту та секретаріатів парламентських 

комітетів. Учасники тренінгу під час дискусії обговорили основні функції 

громадянської парламентської освіти, які можуть виявлятися в розробці 

та наданні освітніх та інформаційних ресурсів і програм для всіх 

категорій громадян, проведенні інформативних та роз’яснювальних 

візитів, екскурсій до національного парламенту, в тому числі під час його 

пленарної роботи, розміщенні актуальної та об’єктивної інформації на 

ресурсах парламенту, створенні та розповсюдженні відповідних 

мультимедійних ресурсів, онлайн-курсів тощо. Зазначено, що наразі 

важливо обирати нові канали комунікації та сучасні методи подачі 

інформації. Також увагу було приділено розробці заходів і проектів 

громадянської парламентської освіти та їх ефективної реалізації.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318283 

3. Вікно можливостей для набуття повноправного членства в 

Європейському Союзі має стати реальністю / Інформ. упр. апарату 

Верхов. Ради України // Голос України. — 2019. — 11 черв. (№ 108). — 

С. 1-2.  Йдеться про X Сесію Міжпарламентської асамблеї (МПА) 

Верховної Ради України (ВР України), Сейму Литовської Республіки та 

Сейму і Сенату Республіки Польща, яка відбулася у парламенті України    

8 червня 2019 року. У своєму виступі Голова ВР України Андрій Парубій 

нагадав, що на попередньому засіданні Асамблеї обговорювалася 

ініціатива про створення додаткового комітету у структурі МПА в 

зв’язку з необхідністю давати адекватні відповіді на ті загрози, які 

сьогодні стоять перед Україною, Польщею і Литвою. ”Власне, наявність 

Комітету безпеки дасть можливість і нашим депутатам, і нашим 

парламентам між собою координувати наші дії у широкому питанні 

безпеки. Широке питання безпеки стосується не тільки мілітарної 

безпеки. Воно стосується і безпеки інформаційної, і кібербезпеки, і 

гуманітарної безпеки, і енергетичної безпеки”, – підкреслив Андрій 

http://www.golos.com.ua/article/318283
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Парубій. В результаті обговорення учасники засідання ухвалили зміни в 

статті 9 Статуту Асамблеї в частині створення Комітету з питань 

співробітництва у сфері безпеки та Заключний документ X сесії Асамблеї 

”Безпека. Розвиток. Демократія. Сильні разом”. Як наголосив Голова ВР 

України Андрій Парубій на спільному брифінгу після завершення МПА, у 

Заключному документі X сесії Асамблеї досягнуто домовленості 

дотримуватись ”Стратегії 2025-2027” – плану України на шляху до 

Європейського Союзу (ЄС). ”Ми визначили, що, власне, цей період – 2025 і 

2027 – це період великих шансів України на шляху до ЄС. Це вікно 

можливостей для України для вступу до ЄС”, – заявив глава українського 

парламенту.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318098 

4. Для чого потрібен щорічний звіт // Голос України. — 2019. 

— 11 черв. (№ 108). — С. 4.  Йдеться про звіт у Верховній Раді України 

(ВР України) голови Рахункової палати Валерія Пацкана. Зазначено, що 

Рахункова палата від імені ВР України здійснює контроль за 

надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням. 

Рахункова палата є державним колегіальним органом, який наділено 

організаційною, функціональною та фінансовою незалежністю та правом 

самому планувати свою діяльність.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318089 

5. Дяченко В. Как Рада портит предвыборную кампанию 

”Слуге народа” / Виталий Дяченко // Деловая столица. — 2019. — 

10 июня (№ 23). — С. 2. Йдеться про відмову народних депутатів 

підтримати подання Президента України Володимира Зеленського щодо 

звільнення з посад міністра оборони України Степана Полторака, голови 

Служби безпеки України Василя Грицака та міністра закордонних справ 

України Павла Клімкіна.  

6. Жінка як берегиня рідного краю // Урядовий  кур’єр. — 

2019. — 14 черв. (№ 111). — С. 2.  Йдеться про початок роботи 

платформи ”Безпека. Жінки. Мир”, яку заснували представниці 

http://www.golos.com.ua/article/318098
http://www.golos.com.ua/article/318089
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українського уряду та парламенту: віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-

Цинцадзе, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, Перший заступник 

Голови Верховної Ради України (ВР України) Ірина Геращенко та 

заступниця голови Комітету ВР України з питань європейської інтеграції 

Марія Іонова. Мета платформи – збереження й поглиблення напрацювань 

Кабінету Міністрів України та ВР України в галузі гендерної політики в 

оборонно-безпековому секторі, забезпечення рівної участі жінок в 

політичних процесах і державних інституціях. Пріоритетні напрямки 

діяльності платформи – розроблення та ухвалення законопроектів, 

необхідних для завершення реформ у безпековому секторі, та 

продовження роботи на міжнародній арені й у дипломатії з акцентом на 

захисті суверенітету й територіальної цілісності України та протидії 

агресору. Іванна Климпуш-Цинцадзе серед найвагоміших напрацювань 

уряду щодо рівності чоловіків і жінок назвала внесення гендерного 

компоненту в цьогорічну національну програму під егідою Комісії Україна 

– НАТО. Ірина Геращенко наголосила, що платформа – це широкий 

проект, який залучатиме жіночі громадські організації, волонтерів, 

ветеранів. ”Ми просуватиме ідею про необхідність залучення жінок до 

керівних посад у силових структурах. Наприклад, є нагальна потреба 

започаткувати цивільний контроль над розвідкою за стандартами, що 

грунтуються на стандартах ЄС та НАТО”, – заявила політик.  

7. Інформаційна війна є складовою гібридної // Голос України. 

— 2019. — 19 черв. (№ 113). — С. 2.  Йдеться про Погоджувальну раду 

голів парламентських груп та фракцій. Окреслено плани законотворчої 

роботи Верховної  Ради України (ВР України) на наступний пленарний 

тиждень. Представники депутатських фракцій і груп та парламентських 

комітетів висловили свої пропозиції та застереження до порядку денного. 

Зокрема, лідер фракції ”Народний фронт” Максим Бурбак звернувся до 

Президента України з пропозицією невідкладно скликати спеціальне 

засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) для розгляду 



5 
 

загроз інформаційній безпеці в Україні. Політик висловив стурбованість 

щодо того, що ”пропутінські сили” встановили контроль над ще одним 

телеканалом – ”ЗІК”. Голова ВР України Андрій Парубій підтримав 

народного депутата та заявив: ”Я переконаний, що з цього приводу і 

державні органи влади повинні зробити певні висновки, бо захоплення і 

окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечною, як 

окупація українських областей і українського Криму. I це викликає велику 

тривогу. Бо в гібридній війні інформаційна війна є однією з ключових атак 

в Україні”. Представник Президента України в парламенті Руслан 

Стефанчук закликав депутатів невідкладно розглянути подання про 

звільнення Генерального прокурора Юрія Луценка та міністра 

закордонних справ Павла Клімкіна і призначити міністром закордонних 

справ Вадима Пристайка. Він також повідомив і про інші законодавчі 

президентські ініціативи, серед яких – законопроекти про альтернативні 

джерела енергії (щодо використання сонячних установок) та 

відтермінування на рік запровадження лібералізованого ринку 

електроенергії.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318413 

8. Капсамун І. Парламентсько-президентський … клінч / Іван 

Капсамун, Валентин Торба // День. — 2019. — 7 - 8 черв. (№ 99/100). — 

С. 5.  Проаналізовано роботу Верховної Ради України (ВР України) після 

рішення Президента України Володимира Зеленського щодо її розпуску. 

Зазначено, що народні депутати України прийняли низку законопроектів, 

зокрема: про фахову передвищу освіту; про спрощення порядку надання 

українського громадянства іноземцям, які захищали територіальну 

цілісність України на Сході; законопроект, який регулює перехід України 

на стандарти НАТО в оборонній сфері тощо. Акцентовано увагу, що всі 

кадрові подання, запропоновані Президентом України, було відхилено.  

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/parlamentsko-prezydentskyy-

klinch 

http://www.golos.com.ua/article/318413
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/parlamentsko-prezydentskyy-klinch
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/parlamentsko-prezydentskyy-klinch
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9. Коваленко А. Великая парламентская война / Анна 

Коваленко // Аргументы и факты в Украине. — 2019. — 12 - 18 июня 

(№ 24). — С. 4. Йдеться про проблеми співпраці між Президентом 

України Володимиром Зеленським та Верховною Радою України 

(ВР України).  

10. Кушнір Б. Завдяки безвізу ми стали вільними / Богдан 

Кушнір // Голос України. — 2019. — 13 черв. (№ 110). — С. 2.   Йдеться 

про урочистості у Львові з нагоди другої річниці безвізового режиму 

України за участі Першого заступника Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Ірини Геращенко та народного депутата України Миколи 

Княжицького. ”Я пишаюся, що сьогодні мільйони українців мають 

біометричний паспорт і можуть вільно подорожувати. Але на тому наш 

шлях не закінчується, тепер мета – шлях в ЄС і НАТО”, – заявила Ірина 

Геращенко. Микола Княжицький підкреслив, що в зв’язку з активізацією в 

Україні противників європейського вибору, необхідно зберегти і відстояти 

наші здобутки. Ірина Геращенко та Микола Княжицький також взяли 

участь в акції перед пам’ятником Тарасу Шевченку на підтримку 

українських політв’язнів, яких Росія після військової агресії та окупації 

Автономної Республіки Крим незаконно утримує.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318223 

11. Поваляєв І. Попереду — Третьяков / Іван Поваляєв 

// Україна молода. — 2019. — 12 черв. (№ 65). — С. 8.  Йдеться про 

результати моніторингу роботи депутатів Верховної Ради України (ВР 

України) восьмого скликання, який здійснив громадський рух ”ЧЕСНО”.  

Громадські активісти проаналізували діяльність парламентаріїв за 

шістьма критеріями: неперсональне голосування, невідвідання пленарних 

засідань, підтримка антидемократичних ініціатив, підкуп виборців та 

фігурування в антикорупційних розслідуваннях (негативні критерії, за які 

політикам присвоюється по +1 балу), а також голосування за політичні 

http://www.golos.com.ua/article/318223
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реформи (позитивний критерій, за які політикам присвоюється -1 бал).  

Текст: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3469/180/134259/ 

12. Сміян Н. Міноборони має розробити цільову програму 

забезпечення житлом військовослужбовців / Надія Сміян // Голос 

України. — 2019. — 11 черв. (№ 108). — С. 4.  Йдеться про виступ голови 

Рахункової палати Валерія Пацкана у Верховній Раді України (ВР України) 

зі звітом про роботу очолюваного ним відомства. Посадовець оприлюднив 

результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, 

виділених на придбання житла для військовослужбовців, а також 

проінформував про факти зловживання в сфері державної безпеки та 

обороноздатності держави. За результатом перевірки надано 

рекомендації Міністерству оборони, зокрема, йдеться про необхідність 

провести службове розслідування за фактами, викладеними у звіті, й 

притягнути до відповідальності винних у бездіяльності та 

протиправному використанні бюджетних коштів.   

13. Сміян Н. Прозорої та ефективної системи реалізації прав на 

лікування за кордоном досі не створено / Надія Сміян // Голос України. 

— 2019. — 12 черв. (№ 109). — С. 3.  Йдеться про аудити, проведені 

Рахунковою палатою України у сфері охорони здоров’я в 2018 році. Серед 

них – три основні перевірки, під час яких виявлено найбільші обсяги 

порушень бюджетного законодавства, а саме нецільове використання 

коштів і помилки, допущені під час планування. Фахівці Рахункової палати 

за результатами аудитів розробили рекомендації для Кабінету Міністрів 

та Міністерства охорони здоров’я, у яких, зокрема, наголошено на 

необхідності створити дієву систему трансплантації органів та клітин 

задля зменшення кількості громадян, які потребуватимуть лікування за 

кордоном. Рекомендовано також удосконалити чинний порядок 

направлення громадян для лікування за кордоном та забезпечити 

результативне й економне використання коштів державного бюджету.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/318183 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3469/180/134259/
http://www.golos.com.ua/article/318183
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14. Сміян Н. Рухаємося в бік використання альтернативних 

джерел енергії / Надія Сміян // Голос України. — 2019. — 8 черв. (№ 107). 

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

України (ВР України) 7 червня 2019 року. Із заявою від імені двох фракцій 

виступив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який прокоментував заяву 

представника Президента України у парламенті Руслана Стефанчука про 

те, що через певні причини глава держави нібито не може підписати 

ухвалений народними депутатами закон про імпічмент та тимчасові 

слідчі комісії. З доповіддю від уряду виступив віце-прем’єр-міністр – 

міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, 

який підвів деякі підсумки ключових реформ, які запроваджувала ВР 

України восьмого скликання. Зокрема, урядовець зазначив, що вдалося 

проголосувати за законопроекти, які дають можливість сформувати в 

житловому секторі відповідального власника, а також ухвалити закон 

про фонд енергоефективності та включити у Державний бюджет 

витрати на теплокредити. На запитання народних депутатів відповів 

міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, який 

підтвердив, що ціни, визначені НАК ”Нафтогаз України”, не відповідають 

ринковим.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318065 

15. Уряду рекомендують звернути увагу на виконання 

інвестиційних проектів // Голос України. — 2019. — 14 черв. (№ 111). — 

С. 3.  Йдеться про проведені Рахунковою палатою перевірки у сфері 

паливно-енергетичного комплексу, інформація про які міститься у 

щорічному звіті палати за 2018 рік. Зокрема, перевірено ефективність 

використання коштів державного бюджету, передбачених на 

будівництво та реконструкцію гідроакумулюючих електростанцій та 

управління об’єктами державної власності у сфері гідроенергетики. Для 

усунення недоліків фахівцями Рахункової палати розроблено відповідні 

рекомендації. Зокрема, Кабінету Міністрів запропоновано заслухати звіт 

Міністерства енергетики та вугільної поромисловості про стан реалізації 

http://www.golos.com.ua/article/318065
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Енергетичної стратегії на період до 2035 року.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318302 

16. Якщо люди живуть довго і продуктивно, тоді держава 

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

— 2019. — 12 черв. (№ 109). — С. 2.  Йдеться про засідання круглого 

столу на тему ”Перемогти смерть: ключові чинники, що впливають на 

тривалість життя українців”, проведеного у Верховній Раді України (ВР 

України) за ініціативи голови парламентського Комітету з питань 

охорони здоров’я Ольги Богомолець. Учасники обговорили ключові чинники, 

що обумовлюють високу смертність населення внаслідок природних 

причин, та шляхи їх подолання. У своєму виступі Ольга Богомолець 

зазначила, що завданням круглого столу є створення фахової групи для 

напрацювання рекомендацій законодавчій та виконавчій владі з метою 

зниження смертності та збільшення тривалості життя в Україні. 

Народний депутат підкреслила, що нині Україна належить до трійки 

європейських держав з найвищою інтенсивністю природного скорочення 

населення та акцентувала увагу на факторах, від яких залежить 

тривалість життя людини та стан її здоров’я: кліматичні умови, стан 

навколишнього середовища, соціально-економічні умови, забезпечення 

продуктами харчування та їх цінність, а також стан системи охорони 

здоров’я та спосіб життя людини. Підбиваючи підсумки круглого столу, 

Ольга Богомолець наголосила, що потрібно бачити інституції, через які 

реалізовуватимуть напрацьовані пропозиції, та висловила сподівання, що 

Міністерство охорони здоров’я сформує ефективну вертикаль влади в 

системі охорони здоров’я.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318169 

Позачергові вибори до Верховної Ради України 

17. Атаманюк В. Порошенко повернувся, щоб зупинити 

реванш / Віталій Атаманюк // Сільські вісті. — 2019. — 7 черв. (№ 45). — 

С. 2.  Йдеться про з’їзд партії ”Європейська солідарність”, лідером якої 

http://www.golos.com.ua/article/318302
http://www.golos.com.ua/article/318169
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обрали п’ятого Президента України Петра Порошенка. За словами  

Петра Порошенка, ”Європейська солідарність” буде партією справді 

нових облич  -  партією молодих реформаторів, науковців та 

антикорупціонерів.  Текст: 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19692/index.php?n=42500 

18. Бачинська К. ”Запишiть мене в кандидати” / Катерина 

Бачинська // Україна молода. — 2019. — 11 черв. (№ 64). — С. 4. Йдеться 

про з’їзди політичних партій ”Слуга народу”, ”Європейська 

солідарність”, ”Опозиційна платформа – За життя”, ”Голос”, на яких 

сформовано виборчі списки на позачергові парламентські вибори.   Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3468/180/134213/ 

19. Бачинська К. Липень чи жовтень / Катерина Бачинська 

// Україна молода. — 2019. — 14 - 15 черв. (№ 66). — С. 4.  Йдеться про 

розгляд  в Конституційному Суді України (КСУ) в закритому режимi 

справи щодо дострокового розпуску Верховної Ради (ВР України). 

Засідання КСУ  відвідав Президент України Володимир Зеленський, який 

під час свого виступу зазначив, що рішення розпуску парламенту є 

конституційним, а підтримка парламенту серед населення зараз дорівнює 

4 %. Текст: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3470/180/134330/ 

20. Бесперстова О. Евгений Радченко : ”Пока указ президента 

является действующим, никакого срыва выборов никто не допустит” 

/ Ольга Бесперстова // Факты и комментарии. — 2019. — 13 - 19 июня 

(№ 22). — С. 10. Йдеться про перспективи проведення позачергових 

виборів до Верховної Ради України (ВР України). Подано матеріали бесіди 

з заступником голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євгеном 

Радченком про особливості нинішньої парламентської кампанії.  

21. Бондаренко С. «Слуга народу» здувається / Соломія 

Бондаренко // Україна молода. — 2019. — 14 - 15 черв. (№ 66). — С. 4.  

Йдеться про результати  опитування щодо підтримки політичних партій 

на позачергових парламентських виборах, проведеного соціологічною 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19692/index.php?n=42500
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3468/180/134213/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3470/180/134330/
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групою «Рейтинг».  Станом на 6 - 9 червня 2019 року перше місце посідає 

політична партія «Слуга народу», друге  -  «Опозиційна платформа — За 

життя», третє  - «Європейська солідарність».  Також проходить 

5-вiдсотковий бар’єр ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3470/180/134333/ 

22. Бортник Р. Хто хоче стати депутатом? / Руслан Бортник, 

Андрій Юсов ; бесіду вела Наталія Васюнець // Експрес. — 2019. — 

13 - 20 черв. (№ 24). — С. 5.  Подано матеріали бесіди з директором 

Українського інституту аналізу і менеджменту політики Русланом 

Бортником та співголовою ради Інституту національних інтересів 

Андрієм Юсовим про виборчі списки, представлені політичними партіями 

для участі у дострокових парламентських виборах.  

23. Вальчук Н. На Верховну Раду чекає велике оновлення 

/ Назар Вальчук // Газета по-українськи. — 2019. — 14 черв. (№ 45). — 

С. 1, 11.  Йдеться про формування виборчих списків партій  ”Слуга 

народу” та ”Голос”.   Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_na-

verhovnu-radu-chekaye-velike-onovlennya/908884 

24. Вальчук Н.  ”На кампанію треба 80 мільйонів гривень. Від 

олігархів не візьмемо жодної копійки” / Назар Вальчук // Газета 

по-українськи. — 2019. — 11 черв. (№ 44). — С. 9.  Йдеться про з’їзд 

політичної партії ”Голос”, на якому затверджено список кандидатів у 

народні депутати України на позачергових виборах.  Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_na-kampaniyu-treba-80-miljoniv-

griven-vid-oligarhiv-ne-vizmemo-zhodnoyi-kopijki/908261 

25. Вальчук Н. Саакашвілі відмовив Кличкові / Назар Вальчук 

// Газета по-українськи. — 2019. — 11 черв. (№ 44). — С. 8.  Йдеться про 

відмову колишнього президента Грузії та екс-керівника Одеської 

облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі об’єднуватися з партією 

”Удар” міського голови Києва Віталія Кличка для участі у позачергових 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3470/180/134333/
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_na-verhovnu-radu-chekaye-velike-onovlennya/908884
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_na-verhovnu-radu-chekaye-velike-onovlennya/908884
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_na-kampaniyu-treba-80-miljoniv-griven-vid-oligarhiv-ne-vizmemo-zhodnoyi-kopijki/908261
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_na-kampaniyu-treba-80-miljoniv-griven-vid-oligarhiv-ne-vizmemo-zhodnoyi-kopijki/908261
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парламентських виборах.  Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-

newspaper/_saakashvili-vidmoviv-klichkovi/908275 

26. Вишневский Ю. Отменит ли КСУ внеочередные выборы 

/ Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. — 10 июня (№ 23). — 

С. 2-3. Йдеться про розгляд Конституційним Судом України (КСУ) позову 

народних депутатів стосовно конституційності указу Президента 

Украни Володимира Зеленського ”Про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових 

виборів”.  

27. Гавриченко О. ”Безвіз – є, членство в Євросоюзі і НАТО – 

буде” / Оксана Гавриченко // Газета по-українськи. — 2019. — 14 черв. 

(№ 45). — С. 10.  Йдеться про зовнішньополітичні цілі партії 

”Європейська Солідарність”.  Лідер партії  Петро Порошенко наголосив, 

що його команда зробила реальністю безвіз і надалі робитиме все 

можливе для євроінтеграції України.  Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_bezviz-ye-chlenstvo-v-evrosoyuzi-

i-nato-bude/908880 

28. Гавриченко О. ”Ми стали ідеологічною партією, яка веде 

Україну до ЄС і НАТО” / Оксана Гавриченко ; Оксана Гавриленко 

// Газета по-українськи. — 2019. — 7 черв. (№ 43). — С. 11. Йдеться про 

виборчий список на позачергових парламентських виборах  партії 

”Європейська Солідарність”, яку очолює п’ятий Президент України 

Петро Порошенко. Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_mi-

stali-ideologichnoyu-partiyeyu-yaka-vede-ukrayinu-do-es-i-nato/907442 

29. Гавриченко О. ”Росія руками Портнова і Шуфрича 

намагається помститися Порошенку й Україні” / Оксана Гавриченко 

// Газета по-українськи. — 2019. — 7 черв. (№ 43). — С. 12. Йдеться про 

загрозу реваншу в контексті позачергових виборів до Верховної Ради 

України (ВР України).  

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_saakashvili-vidmoviv-klichkovi/908275
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_saakashvili-vidmoviv-klichkovi/908275
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_bezviz-ye-chlenstvo-v-evrosoyuzi-i-nato-bude/908880
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_bezviz-ye-chlenstvo-v-evrosoyuzi-i-nato-bude/908880
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_mi-stali-ideologichnoyu-partiyeyu-yaka-vede-ukrayinu-do-es-i-nato/907442
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_mi-stali-ideologichnoyu-partiyeyu-yaka-vede-ukrayinu-do-es-i-nato/907442
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30. Гавриченко О. ”Хтось призначає на посади з ”95-го 

кварталу”, а для нас важливіші ті, хто пройшов 95-ту бригаду” 

/ Оксана Гавриченко // Газета по-українськи. — 2019. — 14 черв. (№ 45). 

— С. 10.  Проаналізовано склад списку партії ”Європейська солідарність” 

на позачергові вибори до Верховної Ради України (ВР України).  Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_htos-priznachaye-na-posadi-kadri-

z-95go-kvartalu-a-dlya-nas-vazhlivishi-ti-hto-projshov-95tu-brigadu/908878 

31. Галата Я. Дочасні вибори: фальстарт гарантовано? 

/ Ярослав Галата // Демократична Україна. — 2019. — 7 черв. (№ 23). — 

С. 2.  Розглянуто можливий розподіл голосів виборців за політичні партії, 

які будуть брати участь у дострокових парламентських виборах.  Текст: 

https://dua.com.ua/index.php/community/item/5219-dochasni-vibori-falstart-

garantovano 

32. Готові об’єднатися і визначають спільні цінності // Голос 

України. — 2019. — 12 черв. (№ 109). — С. 3.  Йдеться про партійні 

з’їзди, на яких політичні сили визначаються зі списками кандидатів у 

народні депутати на дочасних парламентських виборах 2019 року. 

Зокрема, відбулися з’їзди Радикальної партії, ВО ”Батьківщина”, партій 

”Громадянська позиція” та ”Опозиційний блок”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318177 

33. Дранник А. Золото партий / Анна Дранник // Вести 

(Всеукраинский выпуск). — 2019. — 13 июня (№ 101). — С. 4-5. Йдеться 

про джерела фінансування партій, які беруть участь у позачергових 

парламентських виборах.  

34. Знакомые все лица : кто участвует в гонке за премьерство 

// КП в Украине. — 2019. — 12 июня (№ 87). — С. 2.  Проаналізовано 

перспективи участі політичних партій у позачергових виборах до 

Верховної Ради України (ВР України).  За даними дослідження Центру 

”Соціальний моніторинг” та Українського інституту соціальних 

досліджень імені О. Яременка до парламенту проходять партії  ”Слуга 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_htos-priznachaye-na-posadi-kadri-z-95go-kvartalu-a-dlya-nas-vazhlivishi-ti-hto-projshov-95tu-brigadu/908878
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_htos-priznachaye-na-posadi-kadri-z-95go-kvartalu-a-dlya-nas-vazhlivishi-ti-hto-projshov-95tu-brigadu/908878
https://dua.com.ua/index.php/community/item/5219-dochasni-vibori-falstart-garantovano
https://dua.com.ua/index.php/community/item/5219-dochasni-vibori-falstart-garantovano
http://www.golos.com.ua/article/318177
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народу”, ”Опозиційна платформа – За життя”, ”Європейська 

Солідарність”, ”Батьківщина”.  Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/12/ 

35. Иваненко А. ”Мы сделаем все, чтобы после выборов в 

Верховную Раду Украина получила пять лет развития, а не 

потрясений” / Анна Иваненко // Факты и комментарии. — 2019. — 

13 - 19 июня (№ 22). — С. 4. Йдеться про з’їзд партії ”Європейська 

стратегія”, на якому лідер партії п’ятий Президент України Петро 

Порошенко оголосив виборчий список кандидатів у народні депутати.  

36. Капсамун І. Магніт Ради / Іван Капсамун, Валентин Торба 

// День. — 2019. — 11 черв. (№ 101). — С. 4-5.  Йдеться про підготовку 

політичних партій до позачергових парламентських виборів.  Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/magnit-rady 

37. Киріяк І. Із сохою, а не з золотою ложкою / Іван Киріяк 

// Сільські вісті. — 2019. — 11 черв. (№ 46). — С. 2. Надано інформацію 

про 24-й з’їзд Радикальної партії, на якому затверджено виборчий список 

кандидатів у народні депутати України на дострокових виборах.  

38. Кованда А. Партії показали перші десятки своїх списків 

/ Ангеліна Кованда // Газета по-українськи. — 2019. — 11 черв. (№ 44). — 

С. 9. Йдеться про з’їзди політичних партій ”Українська стратегія”, 

”Сила і часть”, ”Європейська солідарність”, ”Батьківщина” та 

”Свобода”, на яких представлені перші десятки партійних списків на 

позачергових парламентських виборах.   Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_partiyi-pokazali-pershi-desyatki-

svoyih-spiskiv/908260 

39. Литонинский В. Он побежал – и все побежали / Валерий 

Литонинский // Корреспондент. — 2019. — 31 мая (№ 10). — С. 16-21.  

Йдеться про проведення 21 липня 2019 року дострокових парламентських 

виборів, які будуть проходити за старою змішаною системою. Наведено 

дані соціологічних досліджень щодо електоральних симпатій громадян. 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/12/
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/magnit-rady
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_partiyi-pokazali-pershi-desyatki-svoyih-spiskiv/908260
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_partiyi-pokazali-pershi-desyatki-svoyih-spiskiv/908260
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40. Лосєв І. Мутні змови / Ігор Лосєв // День. — 2019. — 7 - 8 

черв. (№ 99/100). — С. 26-27.  Йдеться про можливі політичні 

домовленності між олігархом Ігорем Коломойським та українськими 

політичними діячами щодо розподілу посад в органах влади після 

проведення дострокових парламентських виборів.  Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/media/mutni-zmovy 

41. Лук’янчук Б. Правильні ”95” по-європейськи / Богдан 

Лук’янчук // Сільські вісті. — 2019. — 11 черв. (№ 46). — С. 1-2.  Йдеться 

про з’їзд партії  ”Європейська солідарність”, на якому представлено 

виборчий список на позачергові вибори до Верховної Ради України 

(ВР України). Зазначено, що серед кандидатів у народні депутати – 

учасники бойових дій на Сході України, волонтери та відомі політики.  

Текст: http://www.silskivisti.kiev.ua/19693/index.php?n=42528 

42. Лук’яшко К. Між законною і незаконною датою виборів – 

два місяці / Катерина Лук’яшко // Газета по-українськи. — 2019. — 

14 черв. (№ 45). — С. 6.   Йдеться про завершення в Конституційному 

Суді України (КСУ) відкритої частини слухань щодо законності указу 

Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради 

України (ВР України).  Текст: https://gazeta.ua/articles/comments-

newspaper/_mizh-zakonnoyu-i-nezakonnoyu-datoyu-viboriv-dva-

misyaci/908907 

43. Неполітики у політиці // Експрес. — 2019. — 13-20 черв. 

(№ 24). — С. 1, 3.  Йдеться про намір взяти участь у позачергових 

парламентських виборах представників різних сфер, не дотичних до 

політики.  Зазначено, що серед кандидатів у народні депутати - співаки, 

шоумени, телеведучі, спортсмени.  

44. ”Никаких блатных!” // КП в Украине. — 2019. — 11 июня 

(№ 86). — С. 6.  Йдеться про передвиборчий з’їзд Радикальної партії та 

презентацію народним депутатом України, лідером партії Олегом 

Ляшком виборчого списку. За словами політика, програма Радикальної 

https://day.kyiv.ua/uk/article/media/mutni-zmovy
http://www.silskivisti.kiev.ua/19693/index.php?n=42528
https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_mizh-zakonnoyu-i-nezakonnoyu-datoyu-viboriv-dva-misyaci/908907
https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_mizh-zakonnoyu-i-nezakonnoyu-datoyu-viboriv-dva-misyaci/908907
https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_mizh-zakonnoyu-i-nezakonnoyu-datoyu-viboriv-dva-misyaci/908907
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партії –  це план на побудову сильної країни, сильної економіки, сильної 

армії, перемоги над бідністю тощо.   Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/11/ 

45. Обговорюють можливу співпрацю з потенційними 

переможцями // Голос України. — 2019. — 15 черв. (№ 112). — С. 3.  

Йдеться про презентацію перших 50 кандидатів у списку партії 

”Європейська солідарність” на дострокових виборах до Верховної Ради 

України. Лідер партії Петро Порошенко прокоментував можливість 

співпраці в майбутньому парламенті з пропрезидентською фракцією 

”Слуга народу”: ”Я сподіваюся, що нам вдасться об’єднатися для того, 

щоб продовжити наш рух до Європейського Союзу і НАТО”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318325 

46. Образцов М. ”У них – богема, у нас – люди с сохой” 

/ Максим Образцов // Сегодня. — 2019. — 11 июня (№ 105). — С. 5. 

Надано інформацію про з’їзд Радикальної партії, на якому презентовано 

виборчий список на дострокові парламентські вибори.  

47. Оприлюднили списки та озвучили основні пріоритети 

// Голос України. — 2019. — 11 черв. (№ 108). — С. 3.  Йдеться про 

проведення низки партійних з’їздів, на яких політичні сили затвердили 

списки кандидатів у народні депутати та окреслили основні завдання на 

позачергові парламентські вибори. Відбулися зїзди партій; ”Європейська 

солідарність”, ”Слуга народу”, ”Голос”, ”Самопоміч”. ”УДАР”, ”Сила і 

честь”. Зазначено, що ВО ”Свобода”, ”Національний корпус”, ”Правий 

Сектор”, ”Державницька Ініціатива Яроша”, Організація Українських 

Націоналістів (ОУН) та Конгрес Українських Націоналістів (КУН) на 

дострокові парламентські вибори йдуть спільно. Очолить список лідер 

”Свободи” Олег Тягнибок, а до першої п’ятірки списку увійшли лідер 

”Національного корпусу” Андрій Білецький, командир ”Української 

добровольчої армії” Дмитро Ярош, голова ”Правого Сектора” Андрій 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/11/
http://www.golos.com.ua/article/318325
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Тарасенко та колишній заступник глави парламенту Руслан 

Кошулинський.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318105 

48. Патлатюк  І. ”Зараз унікальний час. Можливо, останній 

запит на докорінні зміни” / Ірина Патлатюк // Газета по-українськи. — 

2019. — 11 черв. (№ 44). — С. 8.  Йдеться про формування списків партії 

”Слуга народу” на позачергові парламентські вибори 2019 року. 

Зазначено, що програма партії складається із 16 розділів та включає 

напрямки: очищена, оновлена й відповідальна влада; знищення системної 

корупції; безпека й оборона; Україна у світі – розширення співпраці з 

Євросоюзом і НАТО; справедливий, незалежний і доступний суд; 

інноваційна економіка; енергетика й тарифоутворення; доступна 

медицина; національна ідентичність і громадянська злагода.  Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zaraz-unikalnij-chas-mozhlivo-

ostannij-zapit-na-dokorinni-zmini/908276 

49. Рябошапка В. Как легли карты выбора / Виталий 

Рябошапка // Сегодня. — 2019. — 10 июня (№ 104). — С. 2.   Йдеться про 

проведення з’їздів партій ”Слуга народу”, ”Європейська солідарність”, 

”Сила і честь” та ”Українська стратегія”, на яких сформовані списки на 

позачергові вибори до Верховної Ради України (ВР України).  

50. Селіванов А. Слово ”залученому” учаснику 

конституційного провадження в Конституційному Суді України 

А. Селіванову / Анатолій Селіванов // Голос України. — 2019. — 13 черв. 

(№ 110). — С. 3. Подано текст виступу постійного представника 

Верховної Ради України (ВР України) в Конституційному Суді України 

(КС України) професора Анатолія Селіванова на пленарному засіданні 

Великої Палати КС України, на якому розглянуто конституційність 

(неконституційність) указу Президента ”Про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових 

виборів” № 303/2019 від 21 травня 2019 року.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318249 

http://www.golos.com.ua/article/318105
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zaraz-unikalnij-chas-mozhlivo-ostannij-zapit-na-dokorinni-zmini/908276
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zaraz-unikalnij-chas-mozhlivo-ostannij-zapit-na-dokorinni-zmini/908276
http://www.golos.com.ua/article/318249
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51. Суд розглядає конституційність підстав дострокового 

припинення повноважень парламенту // Голос України. — 2019. — 

12 черв. (№ 109). — С. 1-2.  Йдеться про розгляд у Конституційному Суді 

України (КСУ) подання народних депутатів про конституційність указу 

Президента України від 21 травня 2019 року про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України (ВР України) і призначення 

позачергових парламентських виборів на 21 липня. Народні депутати Ігор 

Алексєєв, Андрій Тетерук та Олег Купрієнко, які брали участь у засіданні 

КСУ, вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства 

права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного 

обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення 

повноважень ВР України. В свою чергу Президент України Володимир 

Зеленський зазначив, що рішення про розпуск ВР України відповідає букві і 

духу закону, та вказав на низький рівень довіри громадян до парламенту і 

на те, що рішення про розпуск парламенту підтримує народ. 

А представник Президента у КСУ Федір Веніславський аргументував 

можливість видання указу тим, що коаліції не існувало вже два роки, та 

тим, що до складу коаліції не можуть входити позафракційні народні 

депутати.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318166 

52. Терен  Н.  Парламент витрачає роки на ухвалення одного 

закону. Що зможе змінити партія Гройсмана ”Українська стратегія” 

/ Наталка Терен // Вінницька газета. — 2019. — 7 черв. (№ 24/25). — С. 3.  

Йдеться про партію ”Українська стратегія” на чолі з Прем’єр-міністром 

України Володимиром Гройсманом. Окреслено основні засади діяльності 

партії та проаналізовано перспективи її участі в позачергових 

парламентських виборах. Зокрема, Володимир Гройсман наголосив: ”Ми 

маємо змінити систему ухвалення рішень. Ми маємо бути швидкими, 

мобільними і максимально якісними”.  

53. Тимофеев В. Открытые списки не совсем открытые 

/ Виктор Тимофеев // КП в Украине. — 2019. — 11 июня (№ 86). — С. 2. 

http://www.golos.com.ua/article/318166
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Йдеться про списки кандидатів у народні депутати України на 

позачергових парламентських виборах, затверджені партійними з’їздами.   

Текст: https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/11/ 

54. Требор И. Конституционный бой / Илья Требор, Станислав 

Донец // Сегодня. — 2019. — 12 июня (№ 106). — С. 2.  Йдеться про 

засідання Конституційного Суду України (КСУ), на якому розглянуто 

питання конституційності указу Президента України Володимира 

Зеленського про розпуск Верховної Ради України (ВР України).  

55. Усі процеси відбуваються відповідно до законодавства 

// Голос України. — 2019. — 13 черв. (№ 110). — С. 2.  Йдеться про 

зустріч представників Центральної виборчої комісії (ЦВК) на чолі з 

головою Тетяною Сліпачук з керівником Місії Бюро демократичних 

інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ паном Послом Альбертом 

Йонсоном. Тетяна Сліпачук запевнила, що всі процеси з організації 

підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів 

України 21 липня 2019 року, які здійснюються в межах компетенції ЦВК, 

відбуваються за затвердженим графіком і відповідно до чинного 

законодавства.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318226 

56. Шульга А. Петр Порошенко : ”Мы идем не за 

должностями, а чтобы отстаивать нашу стратегию, наши идеи, наши 

принципы” / Алексей Шульга // Сегодня. — 2019. — 13 июня (№ 107). — 

С. 5. Йдеться про другий етап з’їзду партії ”Європейська Солідарність”, 

на якому обговорено питання підготовки до позачергових парламентських 

виборів. Наведено коментар політологів щодо результатів з’їзду.  

Див. також: 82 

Голова Верховної Ради України 

57. Парубій  А. Андрій Парубій: ”Ключові етапи розвитку 

України – збереження національної ідентичності, вступ до ЄС і НАТО” 

/ Андрій Парубій // Голос України. — 2019. — 19 черв. (№ 113). — С. 3.  

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/11/
http://www.golos.com.ua/article/318226
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Подано тези виступу Голови Верховної Ради України (ВР України) Андрія 

Парубія під час панельної дискусії ”Україна на переломі: держава і 

суспільство в нових політичних реаліях” в межах Міжнародного форуму 

Центральної та Східної Європи ”Via Carpatia” у райцентрі Верховина 

Івано-Франківської області. Глава парламенту зазначив, що найголовніше 

завдання, яке стоїть нині перед нами, щоб ”Україна була українською 

державою”. Андрій Парубій наголосив, що поруч з Україною існує 

”величезна країна-агресор,  яка прагне зупинити шлях нашої держави в ЄС 

і НАТО і повернути її в свою орбіту”, та додав, що ”як сто років тому, 

так і зараз головна війна не на фронті, а за уми і серця людей”. Політик 

акцентував увагу на ініціативах п’ятого Президента України Петра 

Порошенка щодо закріплення в Конституції України положення про 

членство в Європейському Союзі (ЄС) та НАТО. ”Щоб ніхто і ніколи не 

зміг цей напрям змінити. Це і європейська інтеграція, це і українська 

церква, це і українська мова”, – підкреслив Андрій Парубій.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318424 

58. Парубій А. Жителям міста Маріуполя Донецької області 

/ Андрій Парубій // Голос України. — 2019. — 13 черв. (№ 110). — С. 1.  

Подано привітання Голови Верховної Ради України (ВР України) Андрія 

Парубія з Днем звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків. 

Зазначено, що ”окупація Донбасу російськими найманцями, а особливо 

Маріуполя, була стратегічно важливою для терористів та Росії загалом, 

адже місто – це морський порт із потужними металургійними та 

машинобудівними підприємствами”. Але на заваді цим планам стали 

”мужні жителі міста й доблесні бійці українських збройних формувань”. 

Завдяки блискавично проведеній спецоперації Маріуполь став одним із 

перших міст, звільнених із російської окупації.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318231 

59. Парубій А. Колективу Українського центру культурних 

досліджень / Андрій Парубій // Голос України. — 2019. — 15 черв. 

http://www.golos.com.ua/article/318424
http://www.golos.com.ua/article/318231
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(№ 112). — С. 3.  Подано привітання Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Андрія Парубія колективу Українського центру культурних 

досліджень в зв’язку з 25-річчям з дня створення. Наголошено, що ця 

потужна й авторитетна організація своїми практичними справами та 

своїм просвітництвом стверджує ”суспільні цінності, сприяючи 

прогресивному розвитку країни”. Відзначено наукові доробки Центру та 

успіхи в розробці проектів законів та нормативних актів у видавничій 

сфері й підготовці топ-менеджерів у галузі культури для об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) та малих міст. Висловлено впевненість, що 

Центр і надалі буде ”справжнім джерелом пізнання культури волелюбного 

українського народу й надійним охоронцем нашої багатої національної 

спадщини”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318328 

60. Підтримуючи інтелектуальну еліту, дбаємо про майбутнє 

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

2019. — 11 черв. (№ 108). — С. 3.  Йдеться про вручення Головою 

Верховної Ради України (ВР України) Андрієм Парубієм нагород 

найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і 

прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік. ”З 

метою сприяння інноваційному розвитку вітчизняної науки і техніки, 

підвищенню престижу наукового працівника та його ролі в суспільстві 

Верховна Рада України з 1 січня 2008 року заснувала премію 

найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і 

прикладних досліджень та науково-технічних розробок”, – зазначив глава 

парламенту. Коментуючи хід реформ в Україні, Андрій Парубій наголосив, 

що ”такого досвіду реформ не мала жодна держава у світі”, адже 

Україна змушена здійснювати реформи в умовах російської агресії. Голова 

ВР України висловив думку, що однією з найуспішніших фундаментальних 

реформ є реформа освіт, та нагадав, що 6 червня 2019 року парламент 

ухвалив в цілому законопроект ”Про фахову передвищу освіту”. Голова ВР 

України подякував молодим ученим, які, ”незважаючи на порівняно 

http://www.golos.com.ua/article/318328
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невисокі зарплати, значні соціальні проблеми, подекуди застарілу 

дослідницьку інфраструктуру, вкрай обмежені ресурси для проведення 

досліджень, повсякденно самовіддано й ефективно працюють на славу 

України”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318103 

61. Премії Верховної Ради найдостойнішим // Голос України. — 

2019. — 8 черв. (№ 107). — С. 3.  Йдеться про вручення Головою Верховної 

Ради України (ВР України) Андрієм Парубієм щорічних Премій ВР України 

освітянам та молодим ученим.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318069 

62. Чорна С. Для побудови спільної стратегії важливо 

об’єднати країни, на території яких є Карпати / Світлана Чорна // Голос 

України. — 2019. — 15 черв. (№ 112). — С. 1-2.  Йдеться про проведення у 

гірській Верховині на Івано-Франківщині конференції ”Коло Вінценза: 

Україна на переломі” в межах Міжнародного форуму Центральної та 

Східної Європи ”Via Carpatia”. В своєму виступі на форумі Голова 

Верховної Ради України (ВР України) Андрій Парубій наголосив, що мета 

конференції, у якій беруть участь відомі інтелектуали з України, Польщі, 

Литви, – виробити спільну стратегію розвитку гірського регіону. Глава 

парламенту акцентував увагу на розвитку туризму в Карпатах та 

збереженні культурної спадщини як важливих складових сталого 

економічного розвитку. ”Для побудови спільної стратегії важливо 

об’єднати країни, на території яких є Карпати. Завдання України – 

об’єднати українців на рівні місцевої та центральної влади, щоб 

збільшити популярність регіону. Необхідно залучати інвестиції для 

розвитку інфраструктури та будівництва доріг”, – підкреслив Андрій 

Парубій. Політик також закликав захистити ”здобутки останніх п’яти 

років – це європейський курс, мова, церква, декомунізація”. Ініціатор 

заходу, голова Комітету ВР України з питань культури і духовності 

Микола Княжицький відзначив, що наразі головна мета – ”відродити 

славні традиції Гуцульського краю та створити сучасну платформу для 

http://www.golos.com.ua/article/318103
http://www.golos.com.ua/article/318069
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промоції культури та обміну думками з інтелектуалами на найбільш 

актуальні суспільно-політичні теми”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318335 

Див. також: 1, 3, 7, 67 

Перший заступник Голови Верховної Ради України 

63. Відзначили важливість ухвалення народними депутатами 

документів про протимінну діяльність / Прес-служба Верхов. Ради 

України // Голос України. — 2019. — 8 черв. (№ 107). — С. 3.  Йдеться 

про робочу поїздку Першого заступника Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Ірини Геращенко до Харкова, під час якої вона зустрілася з 

головою Харківської облдержадміністрації (ОДА) Юлією Світличною і 

міським головою Харкова Геннадієм Кернесом та обговорила співпрацю 

центральної і регіональної влади з неурядовими організаціями та 

активістами, а також питання декомунізації і децентралізації. Політик 

відвідала волонтерський намет і провела там депутатський прийом, а в 

одному з волонтерських центрів Харкова зустрілася із місцевими 

активістами і волонтерами та обговорила питання вшанування пам’яті 

загиблих героїв АТО/ ООС. У Військово-медичному клінічному центрі 

північного регіону Ірина Геращенко поспілкувалася з пораненими і 

колективом центру та відзначила важливість ухвалення парламентом 

законів України ”Про протимінну діяльність в Україні” та ”Про внесення 

зміни до статті 8 Закону України ”Про протимінну діяльність в Україні” 

щодо вдосконалення механізмів залучення коштів для фінансування заходів 

протимінної діяльності”, якими запроваджено механізм гуманітарного 

розмінування та передбачено механізм співпраці із трастовими фондами 

НАТО.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318070 

64. Жінки мають бути залучені до миротворчих процесів і 

представлені серед керівництва силових структур / Прес-служба 

апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2019. — 14 черв. 

http://www.golos.com.ua/article/318335
http://www.golos.com.ua/article/318070
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(№ 111). — С. 2.  Подано тези виступу Першого заступника Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Ірини Геращенко під час презентації 

платформи ”Безпека. Жінки. Мир”, яка співпрацюватиме із громадськими 

організаціями та жіночими волонтерськими рухами. ”Завдання 

платформи ”Безпека. Жінки. Мир” – реалізація принципів гендерної 

рівності в політичних процесах і державних інституціях, рівність і високе 

представництво жінок у владі, у секторі безпеки та оборони та 

посилення їх ролі у миротворчих процесах”, – підкреслила Ірина 

Геращенко. Політик наголосила, що принципи новоствореної платформи 

відповідають резолюції Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй 

(РБ ООН) 1325 ”Жінки, мир, безпека”, ”і це тільки свідчить про те, що 

українські жінки мають не лише бути залученими до політичних процесів, 

але й брати активну участь у миротворчих процесах та реформуванні 

сектору безпеки і оборони України”. Парламентарій висловила думку, що 

жінки мають бути представлені серед керівництва силових структур, а 

також нагадала, що парламент ухвалив Закон ”Про національну безпеку 

України”, де передбачено започаткування реформи силових відомств 

відповідно до стандартів НАТО. Зокрема, передбачено запровадження 

цивільного контролю над роботою спецслужб та створення відповідного 

комітету ВР України. Ірина Геращенко відзначила необхідність 

продовження роботи на міжнародних майданчиках у питаннях протидії 

агресії РФ та вирішення безпекових та гуманітарних питань.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318282 

       Див. також: 6, 10, 68 

Законотворчість 

65. Бондаренко Б. Імпічмент : закон є, шансів обмаль / Богдан 

Бондаренко ; бесіду вела Наталія Васюнець // Експрес. — 2019. — 

13 - 20 черв. (№ 24). — С. 5.  Йдеться про ухвалення народними 

депутатами України законопроекту про тимчасові спеціальні комісії 

http://www.golos.com.ua/article/318282
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Верховної Ради України (ВР України), які зможуть контролювати 

слідство у резонансних справах і провадити власні розслідування – аж до 

державної зради або інших злочинів Президента України. У разі доведення 

провини глави держави парламентарії матимуть право усунути його з 

поста. Подано матеріали бесіди з експертом Центру політико-правових 

реформ Богданом Бондаренком про процедуру відставки глави держави.   

66. Закон України ”Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові 

спеціальні комісії Верховної Ради України” передано на підпис 

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

— 2019. — 15 черв. (№ 112). — С. 2.  Йдеться про ухвалений Верховною 

Радою України (ВР України) законопроект № 1098 ”Про тимчасові слідчі 

комісії і тимчасові спеціальні комісії”, в якому передбачена процедура 

імпічменту Президента України. Мета законопроекту – законодавчо 

врегулювати повноваження парламенту щодо визначення статусу, 

порядку створення та діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових 

спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії для 

проведення розслідування під час процедури усунення Президента України 

з поста у порядку імпічменту. Як зазначено у документі, підставою для 

ініціювання імпічменту та створення спеціальної слідчої комісії є подання, 

підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу 

парламенту, підписи яких не відкликаються. Голова ВР України Андрій 

Парубій повідомив, що передав закон на підпис Президенту України.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/318337 

67. Кучерява  О. Нові правила стосуватимуться вже наступних 

виборів / Олександра Кучерява // Голос України. — 2019. — 19 черв. 

(№ 113). — С. 1-2.  Надано інформацію про ранкове засідання сесії 

Верховної Ради України (ВР України) 18 червня 2019 року. Продовжено 

розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1). Голова 

ВР України Андрій Парубій закликав народних депутатів оперативно 

розглянути поправки та повідомив, що після завершення розгляду всіх 

http://www.golos.com.ua/article/318337
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поправок будуть проведені консультації між робочою групою та 

депутатами. Низка поправок стосувалася забезпечення об’єктивного та 

неупередженого висвітлення виборчого процесу та прав журналістів під 

час висвітлення виборів. Багато пропозицій передбачали посилення 

адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення у ході 

виборчого процесу, зміни виборчої адреси, створення спеціальних виборчих 

дільниць, їх облаштування тощо. Однак за результатами голосування 

жодна із розглянутих поправок не була підтримана у сесійній залі.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318409 

68. Лавренюк С. Верховна Рада розпочала розгляд Виборчого 

кодексу / Сергій Лавренюк // Голос України. — 2019. — 8 черв. (№ 107). 

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

України (ВР України) 6 червня 2019 року. Продовжено розгляд у другому 

читанні проекту Виборчого кодексу України (№ 3112-1). Перший 

заступник Голови ВР України Ірина Геращенко зауважила, що оскільки 

робота над законопроектом триває вже три роки і за цей час українське 

законодавство зазнало деяких змін, то на голосування ставитиметься 

кожна поправка, запропована парламентаріями. Свої думки щодо 

процедури розгляду законопроекту висловили голова парламентського 

Комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич і 

народні депутати Віктор Чумак та Вікторія Пташник.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318068 

69. Назарчук  А. Семена мнения / Алина Назарчук 

// Юридическая практика. — 2019. — 11 июня (№ 24). — С. 31. Йдеться 

про поданий на розгляд Верховної Ради України (ВР України) проект 

Закону України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення фундаментального права особи на життя”. Зазначено, 

що в медичних цілях буде дозволено використання тільки тих сортів 

конопель, які не містять наркотичних речовин в небезпечних кількостях.   

Текст: https://pravo.ua/articles/semena-mnenija/ 

http://www.golos.com.ua/article/318409
http://www.golos.com.ua/article/318068
https://pravo.ua/articles/semena-mnenija/
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70. Президент закликав відтермінувати // Голос України. — 

2019. — 12 черв. (№ 109). — С. 3.  Йдеться про звернення Президента 

України Володимира Зеленського до Верховної Ради України (ВР України) 

із закликом відтермінувати до 1 липня 2020 року запровадження нового 

ринку електроенергії та відновити ”зелений” тариф для 

домогосподарств. Зазаначено, що глава держави подав до парламенту 

проект закону про внесення змін до Закону України ”Про ринок 

електричної енергії” щодо нової дати запровадження ринку електричної 

енергії (№ 10376) та проект закону про внесення змін до статті 

9-1 Закону України ”Про альтернативні джерела енергії” (№ 10375).  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/318178 

71. Рада взялася за Виборчий кодекс // Юридичний вісник 

України. — 2019. — 7 – 13 черв. (№ 23). — С. 3. Йдеться про перспективи 

розгляду у Верховній Раді України (ВР України) Виборчого кодексу, який 

передбачає запровадження відкритих списків. 

72. Ромашкіна  О. Медичний канабіс – перепустка у вільне від 

болю життя / Олена Ромашкіна // Голос України. — 2019. — 19 черв. 

(№ 113). — С. 4.   Йдеться про проект закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права 

особи на життя, підготовлений ініціативною робочою групою у складі 

представників профільних Комітетів Верховної Ради України, 

громадського сектору, наукових установ у відповідь на електронну 

петицію Геннадія Шабаса ”Законодавчо врегулювати канабіс для науки 

та медицини – захистити конституційні права громадян”. Автори 

петиції наголосили, що препаратів із канабісу потребують мільйони 

тяжко хворих людей. Використання препаратів на основі конопель 

врегульовано законами низки зарубіжних країн, в той час, як в Україні всі 

канабіноїди перебувають у списку речовин, які не можуть бути 

використані в медицині та науці, а законодавство передбачає кримінальне 

переслідування вчених за дослідження терапевтичної цінності 

http://www.golos.com.ua/article/318178
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канабіноїдів. Законопроектом пропонується дозволити використання 

саме КБД-вмісних рослин з мінімальною кількістю ТГК і лише в медичних 

та наукових цілях, тоді як обіг сортів з високим вмістом ТГК 

залишається забороненим, як того вимагають міжнародні конвенції, які 

ратифікувала Україна.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318391 

73. Слово – профспілці // Освіта України. — 2019. — 10 черв. 

(№ 23). — С. 4. Йдеться про прес-конференцію керівників профспілок й 

педагогів на тему ”Законопроект № 10204 – ризики для освітян”. 

Учасники прес-конференції висловили думки щодо векторів удосконалення 

законопроекту до другого читання.  

74. Тішкова М. А тепер — імпічмент / Марина Тішкова 

// Сільські вісті. — 2019. — 7 черв. (№ 45). — С. 1.  Йдеться про проект 

закону ”Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії 

Верховної Ради України”, підготовлений та поданий на розгляд 

парламенту Президентом України Володимиром Зеленським. Акцентовано 

увагу, що цей закон має урегулювати повноваження Верховної Ради 

України (ВР України) щодо визначення статусу, порядку створення та 

діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій і 

спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під 

час процедури усунення Президента з поста шляхом імпічменту.  Текст: 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19692/index.php?n=42495 

75. Трапезнікова Д. Знеболювальне від депутатів / Дар’я 

Трапезнікова // День. — 2019. — 7 - 8 черв. (№ 99/100). — С. 2. Йдеться 

про акцію ”#МІЙ ДЕПУТАТ ЗУПИНИТЬ БІЛЬ?”, проведену біля будівлі 

Верховної Ради України (ВРУкраїни). Учасники акції вимагали від 

народних депутатів проголосувати за законопроект № 10313, у якому, 

зокрема, йдеться про дозвіл на використання медичного канабісу.  Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/znebolyuvalne-vid-deputativ 

76. Шевченко І. Військовим-іноземцям даватимуть 

громадянство / Ірина Шевченко // Газета по-українськи. — 2019. —         

http://www.golos.com.ua/article/318391
http://www.silskivisti.kiev.ua/19692/index.php?n=42495
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/znebolyuvalne-vid-deputativ
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11 черв. (№ 44). — С. 2. Йдеться про ухвалений Верховною Радою України 

(ВР України) закон, згідно з яким іноземці, які беруть участь в операції 

Об’єднаних сил на Донбасі, отримуватимуть громадянство України за 

спрощеною процедурою.  Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-

newspaper/_vijskoviminozemcyam-davatimut-gromadyanstvo/908255 

Парламентські комітети та фракції 

77. Галасюк В. Україна на роздоріжжі / Віктор Галасюк ; 

розмову вів Михайло Губаш // Сільські вісті. — 2019. — 7 черв. (№ 45). — 

С. 1-2.  Подано матеріали розмови з головою Комітету Верховної Ради  

України (ВР України) з питань промислової політики і підприємництва 

Віктором Галасюком.  Текст: 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19692/index.php?n=42497 

78. За пошкодження об’єктів телекомунікацій посилять 

відповідальність // Голос України. — 2019. — 11 черв. (№ 108). — С. 5.  

Йдеться про розгляд у Комітеті Верховної Ради України (ВР України) з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності проекту 

закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

посилення відповідальності за умисне пошкодження об’єктів 

телекомунікацій, припинення незаконного збагачення за допомогою 

операцій з металобрухтом) № 8544. Зазначено, що за результатами 

обговорення комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект 

за основу.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318129 

79. Із виступів уповноважених представників депутатських 

фракцій та груп // Голос України. — 2019. — 19 черв. (№ 113). — С. 2.  

Подано тексти виступів на пленарному засіданні сесії Верховної Ради 

України (ВР України) 18 червня 2019 року уповноважених представників 

депутатських фракцій та груп Олега Ляшка (фракція Радикальної партії), 

Валерія Писаренка (група ”Партія ”Відродження”), Олександра Вілкула 

(фракція ”Опозиційний блок”), Максима Бурбака (фракція ”Народний 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_vijskoviminozemcyam-davatimut-gromadyanstvo/908255
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_vijskoviminozemcyam-davatimut-gromadyanstvo/908255
http://www.silskivisti.kiev.ua/19692/index.php?n=42497
http://www.golos.com.ua/article/318129
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фронт”), Артура Герасимова (фракція ”Блок Петра Порошенка”), Олега 

Березюка (фракція ”Самопоміч”), Сергія Соболєва (фракція 

”Батьківщина”).  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318409 

80. У Вашингтоні обговорили посилення санкцій проти Росії 

// Голос України. — 2019. — 15 черв. (№ 112). — С. 2.  Йдеться про візит 

парламентської делегації Комітету Верховної Ради України (ВР України) 

у закордонних справах на чолі з головою Ганною Гопко до Вашингтона. До 

складу делегації увійшли заступники голови комітету Віктор Вовк та 

Борис Тарасюк, а також голова підкомітету з питань 

міжпарламентських зв’язків, дво- та багатосторонніх відносин 

Володимир Ар’єв. Члени делегації зустрілися з головою Комітету у 

закордонних справах Палати представників Еліотом Енгелем та 

конгресвумен, віце-головою підкомітету з питань Європи, Євразії, 

енергетики та довкілля Комітету закордонних справ Палати 

представників Абігаль Спенбергер. У ході зустрічі сторони обговорили 

поточну ситуацію на міжнародній арені та в Україні, а також 

перспективи подальшої співпраці на рівні обох комітетів.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318338 

81. Шевченко А. Торгівля людьми – не менше зло, аніж 

торгівля зброєю та наркотиками / Анна Шевченко // Голос України. — 

2019. — 14 черв. (№ 111). — С. 1-2.  Йдеться про круглий стіл на тему 

”Досвід Швеції з питань протидії торгівлі людьми та сексуальній 

експлуатації”, проведений підкомітетом з питань гендерної рівності та 

недискримінації Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин за 

підтримки Посольства Королівства Швеції в Україні. Голова підкомітету 

Ірина Суслова підкреслила, що торгівля людьми – не менше зло, аніж 

торгівля зброєю та наркотиками, це третій у світі за прибутковістю 

нелегальний ”бізнес”, жертвами якого стають не лише жінки, а і 

чоловіки та діти. Народний депутат окреслила фактори, які сприяють 

http://www.golos.com.ua/article/318409
http://www.golos.com.ua/article/318338
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цьому явищу, – соціальна нестабільність та бідність, лояльність 

українського законодавства до сексуальної експлуатації  (проститутки 

та сутенери можуть відкупитися невеликим штрафом), неефективна 

робота правоохоронних органів, війна на Сході України та окупація 

частини Донбасу. Зазначено, що нині на розгляді у ВР України 

перебувають два  законопроекти з  питання  боротьби з торгівлею 

людьми – про внесення змін до деяких законодавчих актів у частині 

протидії торгівлі людьми, який передбачає передачу повноважень органам 

місцевого самоврядування у наданні допомоги особам, які постраждали 

від торгівлі людьми, а також законопроект про посилення 

відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності за 

працевлаштування за кордоном. Учасники круглого столу заслухали 

інформацію представників Служби зайнятості та Національної поліції 

та наголосили на важливості інформаційних та просвітницьких кампаній 

у ЗМІ щодо протидії торгівлі людьми.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318281 

     Див. також: 1, 16, 84 

Народні депутати України 

82. Акиншина О. Вадим Рабинович : ”Наша партия первой 

начала диалог с РФ о снижении тарифов на газ для украинцев” / Ольга 

Акиншина // КП в Украине. — 2019. — 13 - 20 июня (№ 88). — С. 6. 

Подано коментарі народного депутата України, лідера партії 

”Опозиційна платформа – За життя” Вадима Рабіновича щодо 

підготовки партії до позачергових парламентських виборів.    Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/13/ 

83. Від розв’язання проблем місцева влада усунулася, але 

пройти в парламент намагається // Голос України. — 2019. — 13 черв. 

(№ 110). — С. 3.   Йдеться про відвідання народним депутатом України 

Максимом Бурбаком низки населених пунктів у Кельменецькому районі 

http://www.golos.com.ua/article/318281
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/13/
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Чернівецької області. Під час зустрічей з виборцями парламентарій 

прозвітував про п’ять років роботи в парламенті. Максим Бурбак разом з 

народним депутатом Миколою Федоруком провели зустріч із 

колективами міської дитячої лікарні та пологового будинку № 1 в 

Чернівцях. Політики засвідчили свою позицію з багатьох актуальних 

питань, зокрема, запевнили, що не зупиняться і докладуть усіх зусиль для 

добудови перинатального центру та відновлення Хотинської центральної 

районної лікарні.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/318250 

84. Кучерява О. Підписав декларацію – але не факт, що 

отримаєш первинну медичну допомогу / Олександра Кучерява // Голос 

України. — 2019. — 13 черв. (№ 110). — С. 2.  Йдеться про прес-

конференцію на тему ”Електронне здоров’я – загроза національній безпеці 

України?”, яку провели в. о. голови Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань запобігання та протидії корупції Юрій Савчук і 

заступник голови Комітету ВР України з питань охорони здоров’я Олег 

Мусій. Народні депутати заявили, що в Україні склалася тривожна 

ситуація з деклараціями із сімейними лікарями про надання первинної 

медичної допомоги, захистом персональних даних пацієнтів та 

використанням коштів на створення електронного реєстру. 

Парламентарії висловили стурбованість щодо незахищеності 

персональних даних в електронному реєстрі пацієнтів та їх медичних 

діагнозів. ”Підписання декларацій із сімейними лікарями в Україні 

здійснюють через 17 комерційних фірм, однак лише дві з них мають 

сертифікат захисту інформації, а решта не мають дозволів на збирання 

будь-яких баз даних”, – зазначив Олег Мусій. Комітет ВР України з 

питань охорони здоров’я розглянув це питання і спрямував звернення до 

Національної поліції щодо відкриття кримінальної справи та до 

Уповноваженого з прав людини в зв’язку з тим, що тисячі людей 

фактично позбавлені права на первинну медичну допомогу.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318228 

http://www.golos.com.ua/article/318250
http://www.golos.com.ua/article/318228
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85. У пошуках справедливості // Голос України. — 2019. — 

8 черв. (№ 107). — С. 3.  Йдеться про особистий прийом громадян, 

проведений головою підкомітету Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань науки і освіти Тарасом Кременем. Зазначено, що 

громадяни у своїх зверненнях до парламентарія порушували питання 

соціальної політики та соціального захисту населення, освіти, наукової, 

науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, 

охорони здоров’я, комунального господарства, житлової політики тощо.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/318071 

86. Чубаров  Р. Голова меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров: ”Суд у Гаазі – це звуки майбутнього трибуналу над 

російськими політиками” / Рефат Чубаров // Урядовий кур’єр. — 2019. 

— 8 черв. (№ 107). — С. 3.  Подано матеріали бесіди з народним 

депутатом України, головою меджлісу кримськотатарського народу 

Рефатом Чубаровим про слухання у Міжнародному суді ООН у Гаазі 

справи щодо порушення Росією Конвенцій про боротьбу з фінансуванням 

тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Політик 

також прокоментував ситуацію в окупованому Криму та висловив свою 

думку щодо перспектив повернення півострова до складу України.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/golova-medzhlisu-krimskotatarskogo-narodu-

refat-ch/ 

87. Шелест Я. ”Москва купила черговий телеканал в Україні” 

/ Яна Шелест // Газета по-українськи. — 2019. — 19 черв. (№ 46). — С. 1, 

5. Йдеться про те, що 14 червня народний депутат України Тарас Козак 

купив телеканал ”Зік”. Зазначено, що після оприлюднення інформації про 

зміну власника, з телеканалу звільнився гендиректор, топ-менеджери та 

низка журналістів.  Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-

newspaper/_moskva-kupila-chergovij-telekanal-v-ukrayini/909819 

Див. також: 10, 44, 51, 62, 68, 77, 79 

http://www.golos.com.ua/article/318071
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/golova-medzhlisu-krimskotatarskogo-narodu-refat-ch/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/golova-medzhlisu-krimskotatarskogo-narodu-refat-ch/
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_moskva-kupila-chergovij-telekanal-v-ukrayini/909819
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_moskva-kupila-chergovij-telekanal-v-ukrayini/909819
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