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Верховна Рада України 

1. ”Відродитися, щоб жити на своїй землі …” [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 1 лип. (№ 121). — Електрон. дані.  

Йдеться про презентовану у Верховній Раді України (ВР України) 

фотовиставку під назвою ”Відродитися, щоб жити на своїй землі …”, 

присвячену 30-річчю відновлення Курултаю кримськотатарського народу. 

У відкритті фотовиставки взяли участь голова Меджлісу 

кримськотатарського народу Рефат Чубаров, члени Меджлісу 

кримськотатарського народу, народні депутати, серед яких, зокрема, 

Мустафа Джемілєв. Народний депутат, кримський татарин за 

національністю, Рустем Умєров під час огляду експозиції відзначив, що 

кримські татари та українці – це одна політична нація, та нагадав, що 

незабаром у парламенті мають голосувати за дуже важливий закон про 



 
 
 

2 
 

корінні народи України, якого ”ми чекали 30 років”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/347965  

2. Горбунова О. Удосконалили роботу банківського сектору 

та ринку платіжних послуг [Електронний ресурс] / Олена Горбунова  

// Голос України. – 2021. – 1 лип. (№ 121). — Електрон. дані.  Йдеться 

про пленарне засідання Верховної Ради України (ВР України) 30 червня 

2021 року, під час якого розглянуто в другому читанні та ухвалено в 

цілому законопроект № 4367 ”Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного 

управління в банках та інших питань функціонування банківської 

системи”, який покликаний удосконалити регулювання діяльності банків 

та банківських груп, зміцнити банківську систему та усунути накопичені 

проблемні питання, виявлені під час наглядової та регуляторної 

діяльності Національним банком. Під час обговорення законопроекту 

народний депутат від фракції ”Батьківщина” Михайло Цимбалюк 

повідомив, що фракція не буде голосувати за цей документ, тому що він 

містить ризиковану норму, відповідно до якої надається право 

Національному банку розкривати органам державної влади інформацію, 

яка становить банківську таємницю. Також підтримано законопроекти 

”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог 

кредиторів цих банків” (№ 4546), ”Про внесення змін до статті 4 Закону 

України ”Про пестициди та агрохімікати” щодо ввезення пестицидів на 

митну територію України” (№ 2289), ”Про платіжні послуги” (№ 4364), 

”Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу 

України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб статусу цивільного позивача” (№ 4547) та інші. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/347938    

http://www.golos.com.ua/article/347965
http://www.golos.com.ua/article/347938
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3. Горбунова О. Ухвалено закон ”Про корінні народи”, який 

так розлютив Кремль [Електронний ресурс] / Олена Горбунова  

// Голос України. – 2021. – 3 лип. (№ 123). — Електрон. дані.  Йдеться 

про позачергове пленарне засідання Верховної Ради України (ВР України)  

1 липня 2021 року, під час якого ухвалено законопроект № 5506 ”Про 

корінні народи”. Презентуючи законопроект, віце-прем’єр-міністр – 

міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков 

повідомив, що у президентському законопроекті пропонується: розкрити 

поняття”корінний народ”; встановити, що корінними народами України, 

які сформувалися на території Криму, є кримські татари, караїми та 

кримчаки; визначити перелік основоположних культурних, інших прав 

корінних народів, а також статус їх представницьких органів. Ухвалити 

законопроект закликав лідер кримськотатарського народу Мустафа 

Джемілєв, який зауважив, що цей законопроект розроблено за участі 

багатьох фахівців у галузі конституційного права та національних 

правозахисних організацій, і він відповідає європейським стандартам у 

галузі прав людини та вимогам Декларації ООН про права корінних 

народів, до якої Україна приєдналась у 2014 році. На засіданні ухвалено 

низку законопороектів щодо скасування вільної економічної зони ”Крим”, 

а також розглянуто і підтримано в першому читанні президентський 

законопроект № 5599 ”Про запобігання загрозам національній безпеці, 

пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або 

політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348086  

4. Коваленко С. Революційне рішення, що дозволить 

покласти край незаконним забудовам [Електронний ресурс] / Сергій 

Коваленко // Голос України. – 2021. – 2 лип. (№ 122). – Електрон. дані.  

Йдеться про позачергове пленарне засідання Верховної Ради України (ВР 

України) 1 липня 2021 року, скликане на вимогу Президента України. 

http://www.golos.com.ua/article/348086
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Народний депутат Олена Шуляк презентувала законопроект № 5655 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності", який, за її словами, 

"матиме колосальний вплив на розвиток і будівельної галузі, і всього 

містобудування в Україні". Парламентарій висловила переконання, що цей 

законопроект дасть змогу покласти край незаконним забудовам, для чого 

вся проектна документація та всі вихідні дані будуть вноситися в єдину 

електронну державну систему будівництва. "Представники органів 

місцевого самоврядування зможуть без суду заходити на об’єкти 

незаконного будівництва і зносити їх", - наголосила Олена Шуляк, 

назвавши цей законопроект революційним. За результатами голосування 

законопроект № 5655 ухвалено в першому читанні. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348038   

5. Лавренюк С. В Україні знову є свій Нью-Йорк 

[Електронний ресурс] / Сергій Лавренюк // Голос України. – 2021. –  

2 лип. (№ 122). – Електрон. дані.  Йдеться про пленарне засідання 

Верховної Ради України (ВР України) 1 липня 2021 року, під час якого 

розглянуто та ухвалено в першому читанні законопроект № 5305 про 

внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення правових 

засад діяльності Державного бюро розслідувань). Співавтор 

законопроекту, народний депутат від фракції "Слуга народув" Юлія Яцик 

окреслила основні положення законопроекту, а голова Комітету ВР 

України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський 

зазначив, що цей законопроект вирішує організаційні та технічні питання 

діяльності ДБР, зокрема, запропоновані зміни передбачають створення 

підрозділів ДБР у кожній області, що дасть змогу припинити маніпуляції 

щодо територіальної підслідності справ, які розслідує бюро. Коментуючи 

ухвалений у цілому законопроект про внесення змін до  

розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону "Про публічні 

http://www.golos.com.ua/article/348038
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закупівлі", голова підкомітету Комітету ВР України з питань 

економічного розвитку Олексій Мовчан повідомив, що доопрацьований 

законопроект встановлює на період карантину особливий порядок 

здійснення закупівель лікарських засобів, вакцин, медичних, 

імунобіологічних препаратів, витратних матеріалів для надання медичної 

допомоги хворим на COVID-19 та інших, передбачених цим 

законопроектом, медичних товарів. Серед ухвалених на засіданні 

законопроектів: про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою, № 5104); про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення 

відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі, № 3908-1); про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо усунення суперечностей та уточнення визначення 

лізингової (орендної) операції, № 3601); про внесення змін до статті  

89 Бюджетного кодексу (№ 4692) та інші. Також народні депутати 

підтримали проект Постанови про перейменування селища Новгородське 

Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк. Із заявами 

виступили представники фракцій: Юлія Тимошенко (фракція 

"Батьківщина") заявила, що "Батьківщина" буде й надалі захищати від 

розпродажу українську землю та домагатиметься проведення з цього 

питання референдуму; Нестор Шуфрич (фракція "Опозиційна платформа 

- За життя") висловив думку, що запропонований на розгляд законопроект 

про деолігархізацію насправді є "законом не проти олігархів, а проти 

журналістів"; Рустем Умєров (фракція "Голос") закликав ухвалити 

законопроект про корінні народи України та скасувати Закон про вільну 

економічну зону "Крим", що сприятиме деокупації автономії. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348037   

http://www.golos.com.ua/article/348037
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6. Лавренюк С. Сили територіальної оборони та руху опору – 

чинник стримування агресора [Електронний ресурс] / Сергій 

Лавренюк // Голос України. – 2021. – 1 лип. (№ 121). — Електрон. дані.  

Йдеться про позачергове пленарне засідання Верховної Ради України  

(ВР України) 29 червня 2021 року, скликане на вимогу Президента України. 

Розглянувши сім запропонованих главою держави питань порядку денного, 

народні депутати ухвалили в цілому законопроекти: про внесення змін до 

статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України (щодо вимог до 

кваліфікації членів екіпажу, № 3944); про внесення змін до Кодексу про 

адміністративні правопорушення (щодо окремих питань здійснення 

габаритно-вагового контролю, № 3743); щодо тимчасових підстав 

незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку 

в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї,  

№ 5478; про підвищення пенсій ліквідаторам аварії на ЧАЕС, № 4555. 

Міністр оборони Андрій Таран, презентуючи законопроект № 5557 про 

основи національного спротиву, повідомив, що Президент України, 

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) вносить цей 

документ з метою реалізації положень Закону ”Про національну безпеку 

України” та Стратегії воєнної безпеки. Міністр зазначив, що 

”прийняття цього законопроекту дасть можливість для розбудови 

системи територіальної оборони та руху опору, які разом з підготовкою 

населення до захисту держави створять надійне підґрунтя для протидії 

агресії ворога”, а також сприятиме консолідації всіх сил та нарощуванню 

спроможності сил безпеки та оборони країни. Під час обговорення 

законопроекту член Комітету ВР України з питань національної безпеки, 

оборони та розвідки Федір Веніславський відзначив, що створення 

потужної системи територіальної оборони та руху опору стане 

потужним чинником стримування для будь-якого потенційного агресора, 

а народний депутат від фракції ”Європейська солідарність”, генерал-
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лейтенант Михайло Забродський звернув увагу, що реально рух опору і 

територіальна оборона вже існують, і тепер необхідно ”надати 

відповідну законодавчу базу нашим Збройним Силам, щоб ці дві важливі 

складові системи безпеки держави продовжували ефективно працювати”. 

За результатами голосування законопроект підтримано у першому 

читанні. Серед низки розглянутих парламентаріями законопроектів – 

ухвалений у першому читанні законопроект № 5219 про критичну 

інфраструктуру, коментуючи який, народний депутат від фракції ”Слуга 

народу” Олександр Федієнко вказав, що ця проблема актуалізувалася не 

тільки через розв’язання гібридної війни проти України, а й у зв’язку з 

посиленням загроз природного та техногенного характеру. За словами 

парламентарія, мета законопроекту – створення державної системи 

захисту критичної інфраструктури, запровадження єдиних підходів до 

організації управління об’єктами системи на державному та місцевому 

рівнях, забезпечення взаємодії та залучення до захисту критичної 

інфраструктури державних органів, а також суб’єктів господарювання 

та громадян. Також голова Комітету ВР України з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 

Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро 

Лубінець презентував законопроект № 5478 про внесення зміни до 

Прикінцевих положень Закону ”Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)” (щодо тимчасових підстав 

незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку 

в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї), 

спрямований на незастосування до громадян України, які проживають на 

тимчасово окупованих територіях України на період дії карантину або на 

час блокування діяльності контрольно-пропускних пунктів, штрафів за 
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порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або 

виїзду з неї, якщо такі порушення настали з причин гуманітарного 

характеру. Текст: http://www.golos.com.ua/article/347935  

7. Окупанти порушують право на свободу пересування 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 6 лип.(№ 124). – 

Електрон. дані.  Йдеться про зустріч Уповноваженого Верховної Ради 

України (ВР України) з прав людини Людмили Денісової  з 

новопризначеним представником Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців в Україні Кароліною Ліндхольм Білінг. Обговорено 

питання дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 

мешканців окупованих територій. Уповноважений зазначила, що через 

постійні репресії та переслідування з боку окупаційної влади за прояви 

проукраїнської позиції дедалі більше мешканців цих територій стають 

ВПО. За її словами, на тлі пандемії COVID-19 представники окупаційної 

адміністрації понад півтора року блокують роботу контрольних пунктів 

в’їзду-виїзду (КПВВ), чим порушують право на свободу пересування. Через 

неможливість реалізувати свої права мешканці тимчасово окупованих 

територій вимушені порушувати закон та в’їжджати на контрольовану 

Україною територію через державний кордон з Російською Федерацією 

(РФ). Людмила Денісова зазначила, що неодноразово привертала увагу 

органів охорони державного кордону та міжнародних партнерів щодо 

необхідності якнайшвидшого вирішення цієї проблеми. Сторони 

домовилися про продовження співпраці в напрямі забезпечення 

дотримання прав ВПО, мігрантів та незаконно позбавлених волі громадян 

України. Текст : http://www.golos.com.ua/article/348123 

8. ПА ОБСЄ засудила нарощування військових сил РФ на 

тимчасово окупованих територіях [Електронний ресурс] // Голос 

України. – 2021. – 8 лип. (№ 126). – Електрон. дані.  Йдеться про участь 

Постійної делегації Верховної Ради України (ВР України) у черговій сесії 

http://www.golos.com.ua/article/347935
http://www.golos.com.ua/article/348123
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Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі 

(ПА ОБСЄ). Зазначено, що українську делегацію очолив Микита Потураєв, 

а до її складу увійшли народні депутати Артур Герасимов, Григорій 

Немиря, Володимир Воронов, Вадим Галайчук, Павло Фролов, Сергій 

Рахманін та Нестор Шуфрич. На сесії схвалено термінові резолюції щодо 

ситуації в Білорусі та проблематики зростання ненависті, насильства та 

дискримінації в регіоні ОБСЄ. Передбачено також онлайн голосування та 

обрання Президента, Віце-президентів та Скарбника Асамблеї, а також 

голів, заступників голів та доповідачів Загальних комітетів ПА ОБСЄ. 

Текст : http://www.golos.com.ua/article/348287   

9. Сміян Н. Ринок землі. Скасовано мораторій на купівлю-

продаж [Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. – 2021. – 

3 лип. (№ 123). — Електрон. дані.  Йдеться про пленарне засідання 

Верховної Ради України (ВР України) 2 липня 2021 року, під час якого з 

доповіддю про запровадження з 1 липня 2021 року ринку землі виступив 

міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко. Міністр 

прозвітував про діяльність робочої групи, до якої увійшли представники 

уряду та низки відомств, і повідомив, що робочою групою зафіксовано 

дорожню карту реалізації земельної реформи та перелік нормативно-

правових актів, розробка яких є визначальною для її реалізації. Народні 

депутати розглянули та ухвалили проект змін до Кодексу про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо 

посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної 

безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (№ 4156), 

метою якого є забезпечення дотримання вимог режиму радіаційної 

безпеки і посилення режиму відповідальності за їх порушення. У своєму 

виступі на вимогу двох фракцій заступниця Голови ВР України Олена 

Кондратюк звернулася до народних депутатів від імені міжфракційного 

депутатського об’єднання ”Рівні можливості” та закликала міністра 

http://www.golos.com.ua/article/348287
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оборони провести службове розслідування та з’ясувати, хто ухвалив 

рішення про те, що жінки- військовослужбовці на параді з нагоди 30-річчя 

Незалежності будуть крокувати на підборах. Олена Кондратюк 

висловила вимогу прозвітувати про витрачені на закупівлю цього взуття 

кошти та притягнути до відповідальності винуватців. Про право на 

недискримінацію за будь-якими ознаками говорила і народний депутат від 

фракції ”Європейська солідарність” Софія Федина, яка звинуватила 

деяких представників уряду в дискримінації за кольором шкіри. На 

підтвердження своїх слів народний депутат привернула увагу до заяви 

журналістки Кароліни Ашіон про те, що її нібито не взяли працювати на 

канал ”1+1” саме з огляду на колір шкіри, а приймав це рішення тодішній 

керівник каналу, а нині міністр культури, Олександр Ткаченко. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348072  

 

Голова Верховної Ради України 

10. Разумков Д. Привітання Голови Верховної Ради 

[Електронний ресурс] / Дмитро Разумков // Голос України. – 2021. –  

6 лип.(№ 124). - Електрон. дані.  У привітанні з нагоди Дня Військово-

Морських Сил Збройних Сил України (ЗСУ) Голова Верховної Ради  

(ВР України) Дмитро Разумков подякував матросам і старшинам, 

офіцерам, генералам, адміралам та іншим військовослужбовцям за захист 

морських кордонів держави. Глава парламенту вказав на вагомий внесок 

військовослужбовців у посилення обороноздатності України та подякував 

”за відвагу, вірність присязі та самовідданість”.                  Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/348151    

11. Разумков Д. Привітання Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова з Днем Національної поліції [Електронний ресурс]  

/ Дмитро Разумков // Голос України. – 2021. – 6 лип.(№ 124). - 

Електрон. дані.  У привітанні Голови Верховної Ради України (ВР 

http://www.golos.com.ua/article/348072
http://www.golos.com.ua/article/348151
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України) Дмитра Разумкова з нагоди Дня Національної поліції України 

наголошено на важливості роботи правоохоронців для всього суспільства. 

Глава парламенту подякував їм за ”цю непросту щоденну службу та 

відданість справі” та побажав ”мужності, витримки, наснаги та 

найголовнішого - міцного здоров’я”.              Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/348149    

12. Маємо інтенсифікувати міжпарламентський діалог з 

Бразилією [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 7 лип.  

(№ 125). – Електрон. дані.  Йдеться про зустріч Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитра Разумкова з членом Палати Депутатів 

Національного Конгресу Бразилії Едуардо Болсонаро. Сторони обговорили 

питання торговельно-економічних відносин та відзначили позитивну 

динаміку в цій сфері. Нагадавши, що в 2021 році виповнюється 130-та 

річниця початку української імміграції до Бразилії, Голова ВР України 

подякував за підтримку української громади на державному рівні та за 

створення умов для вільного розвитку рідної культури, віри, мови і 

традицій. Текст : http://www.golos.com.ua/article/348168    

13. Наші відносини об’єднує не лише історія, а й успішне 

майбутнє [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 7 лип.  

(№ 125). – Електрон. дані.  Йдеться про зустріч Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитра Разумкова з міністром закордонних справ 

Грецької Республіки Нікосом Дендіасом. Сторони обговорили безпекові 

питання, зокрема, Дмитро Разумков вказав на напружену ситуацію 

вздовж українсько-російського кордону та відзначив важливість 

підтримки міжнародних партнерів. Глава українського парламенту 

акцентував увагу на розвитку міжпарламентських відносин і поглибленні 

співпраці із Грецією на різноманітних міжнародних майданчиках та 

висловив сподівання, що з покращанням ситуації з коронавірусом вдасться 

повернутися до ”звичного формату співпраці, який спостерігався раніше 

http://www.golos.com.ua/article/348149
http://www.golos.com.ua/article/348168
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між нашими парламентами”.                         Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/348165    

14. Ромашкіна О. Це був насичений та плідний тиждень 

[Електронний ресурс] / Олена Ромашкіна // Голос України. – 2021. –  

3 лип. (№ 123). — Електрон. дані.  Йдеться про брифінг Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова за підсумками 

пленарного сесійного тижня. Зокрема, коментуючи ухвалений у першому 

читанні президентський законопроект про деолігархізацію, Дмитро 

Разумков зауважив, що подаватиме до нього поправки щодо зміни органа, 

який повинен ухвалювати рішення стосовно включення або виключення 

тих чи інших осіб до так званого реєстру олігархів, тому що, на його 

думку, ”це не зона відповідальності РНБО ані з точки зору логіки, ані з 

точки зору законодавства та Конституції”. Стосовно законопроекту 

про великий Державний герб глава парламенту нагадав, що на базі ВР 

України було створено робочу групу, яка фактично написала 

законопроект, але він дещо відрізняється від внесеного Президентом 

України. Відповідаючи на запитання з приводу оприлюднених 

Міністерством оборони світлин із репетиції параду з нагоди 30-річчя 

Незалежності, де військовослужбовці-жінки крокують на підборах, 

Голова ВР України зауважив, що в армії ”передбачена форма, в якій це 

повинно відбуватись – і з точки зору логіки, і з точки зору зручності”. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/348073   

 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

15. Конституція України: від прийняття до ери цифрових 

технологій [Електронний ресурс] / Ін-т законодавства Верхов. Ради 

України // Голос України. – 2021. – 2 лип. (№ 122). – Електрон. дані.  

Йдеться про проведену в Інституті законодавства Верховної Ради 

http://www.golos.com.ua/article/348165
http://www.golos.com.ua/article/348073
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України (ВР України) науково-практичну конференцію "Здобутки та 

перспективи розвитку конституціоналізму в Україні" за участі Першого 

заступника Голови ВР України Руслана Стефанчука. Учасники заходу, 

акцентуючи увагу на сучасних трендах розвитку українського 

конституціоналізму, зосередилися на проблемах забезпечення дії 

Конституції України на всій території держави, еволюції концепції прав і 

свобод людини і громадянина та викликів щодо забезпечення їх гарантій у 

новітніх умовах, на основних напрямках зміцнення інститутів 

народовладдя в Україні, тенденціях розвитку вітчизняного 

парламентаризму, удосконаленні судової влади, перспективах поглиблення 

децентралізації державної влади та реформування місцевого 

самоврядування тощо. Коментуючи презентацію підготовленого в 

Інституті законодавства науково-практичного видання "Цифрова 

Україна: конституційно-правова модель", Руслан Стефанчук відзначив, 

що метою цього дослідження є системний огляд законодавства з питань 

цифровізації, комплексний аналіз готовності національної правової 

системи до змін у суспільних відносинах, спричинених бурхливим 

розвитком інформаційних технологій, а також прогностичного 

визначення сфер суспільного життя, які мають бути підготовлені до 

впровадження нових правових механізмів в умовах цифровізаційного 

поступу. Учасники дискусії також обмінялися думками стосовно низки 

важливих питань, зокрема щодо необхідності поваги та шани до 

Основного Закону України, аналізу сучасного стану та перспектив 

конституційної реформи, висловили пропозиції щодо можливих 

конституційних змін, а також суспільного діалогу щодо їх сприйняття. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/348021   

16. Руслан Стефанчук: "Налагодження діалогу влада - 

громадяни - це значний внесок у розв’язання суспільно значущих 

проблем" [Електронний ресурс] / Секретаріат Першого заст. Голови 

http://www.golos.com.ua/article/348021
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Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. – 2 лип. (№ 122). – 

Електрон. дані.  Йдеться про участь Першого заступника Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Руслана Стефанчука у панельній 

дискусії "Верховенство права та діалог влади і громадянського 

суспільства". Парламентарій наголосив, що "налагодження діалогу влада - 

громадяни - це значний внесок у розв’язання суспільно значущих проблем в 

Україні та розвиток громадянського суспільства, побудову суспільства 

свідомих і відповідальних громадян". Руслан Стефанчук проінформував 

про законопроекти, напрацьовані разом з громадянським суспільством, 

серед яких, зокрема, - про всеукраїнський та місцевий референдуми та 

низка документів щодо питань судової реформи. Перший заступник 

Голови ВР України запевнив, що парламент як єдиний законодавчий орган 

України готовий і надалі вести діалог із громадянами, напрацьовувати 

необхідні законодавчі ініціативи, а також відстежувати їх реалізацію за 

допомогою засобів парламентського контролю. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348023   

17. Руслан Стефанчук розповів про досягнення та наступні 

кроки у здійсненні антикорупційної та судової реформ [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 9 лип. (№ 127). – Електрон. дані.  

Подано тези виступу Першого заступника Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Руслана Стефанчука на Міжнародній конференції з питань 

реформ в Україні, яка відбулася у Вільнюсі. Парламентарій проінформував 

про законотворчу діяльність ВР України у сфері євроінтеграції та 

нагадав про свою ініціативу формувати щотижневий план розгляду 

євроінтеграційних законопроектів. Руслан Стефанчук запевнив, що в 

Україні вже закладено фундамент судової та антикорупційної реформ, і в 

цьому контексті акцентував увагу на затвердженій Президентом 

України Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного 

судочинства на 2021 - 2023 роки та низці ухвалених законів, серед яких – 

http://www.golos.com.ua/article/348023
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про внесення змін до Закону України ”Про судоустрій і статус суддів” та 

щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

Також Перший заступник Голови ВР України повідомив, що найближчим 

часом до порядку денного парламенту буде включено законопроект щодо 

розблокування Вищої ради правосуддя для того, щоб ”цей важливий орган 

отримав довіру суспільства, чесну та прогнозовану діяльність щодо 

контролю за судовою гілкою влади”.                   Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/348298   

18. Руслан Стефанчук розповів про зміни, які очікують на 

Хмельниччину [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –  

6 лип.(№ 124). – Електрон. дані.  Йдеться про засідання міжфракційного 

депутатського об’єднання ”За Хмельниччину” за участі Першого 

заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана 

Стефанчука. Учасники засідання обговорили низку питань розвитку 

регіону, зокрема, можливості покращання приміських пасажирських 

перевезень на Хмельниччині. Руслан Стефанчук наголосив на важливості 

відновлення історичних пам’яток і розвитку туристичної галузі регіону 

та закликав ”докласти максимальних зусиль, аби перетворити 

Хмельниччину на привабливий, комфортний та безпечний для проживання 

край”. Текст : http://www.golos.com.ua/article/348126  

 

Заступник Голови Верховної Ради України 

19. Олена Кондратюк: ”Розраховуємо, що Франція підтримає 

надання Плану дій щодо членства України в НАТО” [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 8 лип. (№ 126). – Електрон. дані.  

Йдеться про робочу зустріч заступниці Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Олени Кондратюк з парламентською делегацією Французької 

Республіки, яка перебуває з візитом в Україні. Олена Кондратюк 

подякувала за незмінну підтримку Францією України в її боротьбі за 

http://www.golos.com.ua/article/348298
http://www.golos.com.ua/article/348126


 
 
 

16 
 

суверенітет і територіальну цілісність та за принципову згоду взяти 

участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться у серпні. 

Парламентарій  зауважила, що досвід парламенту Франції, де ”майже  

40 відсотків депутатів є жінками, - завжди був прикладом для України в 

питаннях гідності, рівності та поваги до жінок в політиці”. Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/348286     

Див. також : 9 

 

Законотворчість 

20. Бондарь М. Магия символов / Мария Бондарь // Фокус. – 

2021. – № 27 (9 июля). — С. 8-9.  Йдеться про ситуацію навколо 

законодавчої ініціативи Президента України Володимира Зелентського 

щодо проекту великого Державного Герба України. Наведено інфографіку 

під назвою ”Без Архангела Михаїла”, де розглянуто складові частини 

запропонованого великого герба – проекта-переможця конкурсу на кращий 

ескіз державного символа авторства художника-графіка Олексія Кохана.  

21. Горбунова О. ОТГ зможуть розпоряджатися майном 

ліквідованих комунальних закладів середньої освіти [Електронний 

ресурс] / Олена Горбунова // Голос України. – 2021. – 10 лип. (№ 128). 

— Електрон. дані.  Окреслено ключові положення законопроекту № 5230 

”Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна 

ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості” 

авторства групи народних депутатів, зокрема, Наталії Піпи, Сергія 

Бабака, Івана Кириленка та Ігоря Гузя. Пропонується дозволити 

об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) на власний розсуд 

розпоряджатися майном ліквідованих комунальних закладів середньої 

освіти у сільській місцевості, тобто вільно використовувати його для 

потреб місцевої громади, а не лише для здобуття освіти, надання послуг у 

http://www.golos.com.ua/article/348286
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сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я, чи здавати в 

оренду. Текст : http://www.golos.com.ua/article/348380  

22. Законопроект про олігархів підтримано у першому читанні 

[Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2021. - 1 лип. — Електрон. 

дані.  Окреслено ключові норми ухваленого Верховною Радою України (ВР 

України) законопроекту № 5599, який визначає засади боротьби із 

надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в 

суспільному житті (олігархів), та пов’язаних із ними осіб. 

Законопроектом пропонується встановити, що особою, яка має значну 

економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), 

вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом 

із таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на 

засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником 

(контролером) суб’єкта господарювання, який на день введення в дію 

цього Закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне 

(домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку 

відповідно до Закону України ”Про захист економічної конкуренції” та 

протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище 

тощо. Проект також передбачає, що визнані олігархами особи будуть 

зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому 

Законом України ”Про запобігання корупції”, а публічний службовець у 

разі контакту з особою, включеною до Реєстру олігархів, або її 

представником, буде зобов’язаний подати декларацію про контакти. 

Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/zakonoproekt-pro-oligarhiv-pidtrimano-

u-pershomu-chitanni.html     

23. Коваленко С. Єврокомісія завершує аудит нашого ”ковід-

сертифіката” [Електронний ресурс] / Сергій Коваленко // Голос 

України. – 2021. – 1 лип. (№ 121). — Електрон. дані.  Йдеться про 

http://www.golos.com.ua/article/348380
https://yur-gazeta.com/golovna/zakonoproekt-pro-oligarhiv-pidtrimano-u-pershomu-chitanni.html
https://yur-gazeta.com/golovna/zakonoproekt-pro-oligarhiv-pidtrimano-u-pershomu-chitanni.html
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засідання Кабінету Міністрів України (КМ України), під час якого 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував про хід кампанії з 

вакцинації, зокрема повідомив, що водночас завершується підготовка до 

впровадження так званих ”ковід-сертифікатів”, які повністю 

відповідатимуть вимогам Єврокомісії. Коментуючи запровадження з        

1 липня ринку сільськогосподарської землі, Денис Шмигаль відзначив, що 

українці нарешті стануть справжніми господарями своєї землі, адже 

”немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження 

цивілізованого ринку землі”. На засіданні підтримано та вирішено подати 

на розгляд Верховної Ради України (ВР України) законопроект про 

Загальнодержавну цільову соціальну програму ”Питна вода України” на 

2022 – 2026 роки, відповідно до якої заплановано реалізувати  

1747 проектів, зокрема щодо будівництва та реконструкції 290 

водозабірних споруд, запуску 79 станцій доочищення питної води, 

забезпечення сучасним оснащенням п’яти лабораторій контролю якості 

питної води та стічних вод. Текст: http://www.golos.com.ua/article/347964 

24. Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної 

політики вітає рішення парламенту прибрати корупцію у сфері 

переатестації моряків [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 

6 лип.(№ 124). - Електрон. дані.  Йдеться про  ухвалення Верховною 

Радою України (ВР України) законопроекту № 3944 ”Про внесення змін до 

статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до 

кваліфікації членів екіпажу” авторства народних депутатів Івана 

Шинкаренка, Олександра Ткаченка, Володимира Кабаченка, Антоніни 

Славицької та Олексія Жмеренецького.Зазначено, що на виїзному засіданні  

Комітету ВР України  з питань антикорупційної політики  в Одесі було 

обговорення корупційних ризиків під час переатестації моряків та 

вирішено рекомендувати негайно розглянути законопроект № 3944. 

Зокрема, законопроектом прибрано зазначену корупційну схему та 

http://www.golos.com.ua/article/347964
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передбачено повторне підтвердження диплома моряка не більш як через 

п’ять років з дати видачі попереднього підтвердження без складання 

іспитів у державній кваліфікаційній комісії.         Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/348129  

25. Королева Е. Мыльный пузырь медстрахования / Евгения 

Королева // Фокус. – 2021. – № 27 (9 июля). — С. 26-27.  Йдеться про 

перспективи запровадження в Україні нової моделі медичного 

страхування. Висвітлено позицію Комітету Верховноїі Ради України (ВР 

України) з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування та його голови Михайла Радуцького щодо визначення моделі 

обов’язкового медичного страхування (ОМС), зокрема, щодо створення 

робочої групи з впровадження ОМС. Наведено коментарі голови 

підкомітету з питань медичного страхування зазначеного Комітету 

щодо підготовки робочою групою законопроектів про співоплату за 

медичні послуги та підтримку добровільного медичного страхування.  

26. Прийнято Закон ”Про корінні народи України” 

[Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2021. – 1 лип. — Електрон. 

дані.  Йдеться про ухвалений Верховною Радою України (ВР України) 

Закон, який визначає правовий статус корінних народів України та 

встановлює правові гарантії на повне володіння всіма правами людини і 

основоположними свободами осіб, які належать до корінних народів 

України, що встановлені нормами міжнародного права, а також 

передбачені в Конституції та законах України. Законом визначено 

поняття ”корінного народу України” як ”автохтонної етнічної 

спільноти, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої 

мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі 

органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить 

етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного 

утворення за межами України”. Зазначено, що корінними народами 

http://www.golos.com.ua/article/348129
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України, які сформувались на території Кримського півострову, є 

кримські татари, караїми та кримчаки. Відповідно до документа, корінні 

народи України мають право на самовизначення в Україні, встановлюють 

свій політичний статус у межах Конституції та законів України, вільно 

здійснюють свій економічний, соціальний та культурний розвиток. Текст: 

https://yur-gazeta.com/golovna/priynyato-zakon-pro-korinni-narodi-

ukrayini.html     

27. Проведення земельних торгів через електронні аукціони: 

набув чинності Закон [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 

2021. – 6 лип. - Електрон. дані.  Окреслено норми Закону № 1444-IX ”Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу 

земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні 

аукціони”, який набув чинності 6 липня 2021 року. Зазначено, що продаж 

земельних ділянок державної чи комунальної власності та набуття прав 

користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюються на 

конкурентних засадах (на земельних торгах) у формі електронного 

аукціону. Результати земельних торгів за кожним лотом будуть 

відображатись в електронній торговій системі та на Єдиному 

державному порталі земельних торгів, в тому числі протокол земельних 

торгів та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису 

земельної ділянки, укладений між організатором та переможцем 

земельних торгів. Право на земельну ділянку, набуте за результатами 

проведення земельних торгів, виникає з дня державної реєстрації такого 

права. Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/provedennya-zemelnih-torgiv-

cherez-elektronni-aukcioni-nabuv-chinnosti-zakon.html    

28. Рада криміналізує проникнення в зону відчуження без 

дозволу та підвищує штрафи за вивезення продуктів з Чорнобиля 

[Електронний ресурс] // Юридична практика. – 2021. – 2 лип. — 

Електрон. дані.  Йдеться про ухвалення Верховною Радою України (ВР 

https://yur-gazeta.com/golovna/priynyato-zakon-pro-korinni-narodi-ukrayini.html
https://yur-gazeta.com/golovna/priynyato-zakon-pro-korinni-narodi-ukrayini.html
https://yur-gazeta.com/golovna/provedennya-zemelnih-torgiv-cherez-elektronni-aukcioni-nabuv-chinnosti-zakon.html
https://yur-gazeta.com/golovna/provedennya-zemelnih-torgiv-cherez-elektronni-aukcioni-nabuv-chinnosti-zakon.html
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України) за основу законопроекту № 4156, який визнає кримінальним 

проступком такі дії, як проникнення в зону відчуження та зону 

безумовного (обов’язкового) відселення без надання передбаченого законом 

дозволу або самовільне поселення у них, або знищення, пошкодження чи 

перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон. 

За ці порушення каратимуть штрафом від 17 000 до 42 500 грн або 

обмеженням волі на строк від одного до трьох років. Крім того, 

підвищуються штрафи за інші порушення вимог режиму радіаційної 

безпеки (ст. 267-1 ККУ). Текст: https://pravo.ua/rada-kryminalizuie-

pronyknennia-v-zonu-vidchuzhennia-bez-dozvolu-ta-pidvyshchuie-shtrafy-za-

vyvezennia-produktiv-z-chornobylia/    

29. Рада скасувала режим вільної економічної зони у Криму 

[Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2021. – 1 лип. — Електрон. 

дані.  Йдеться про ухвалення Верховною Радою України (ВР України) 

Закону, відповідно до якого втрачає чинність Закон України ”Про 

створення вільної економічної зони ”Крим” та про особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”. 

Крім того, Закон унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану 

територію та виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну 

правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово 

окупованій території та забезпечує реалізацію права на спадкування для 

таких осіб. Текст : https://yur-gazeta.com/golovna/rada-skasuvala-rezhim-

vilnoyi-ekonomichnoyi-zoni-u-krimu.html    

30. У Раді пропонують повернути Бандері і Шухевичу звання 

Герой України [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2021. – 5 лип. 

– Електрон. дані.  Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді України 

(ВР України) групою народних депутатів проект Постанови, в якій 

рекомендується Президенту України Володимиру Зеленському повернути 

звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу. Також 

https://pravo.ua/rada-kryminalizuie-pronyknennia-v-zonu-vidchuzhennia-bez-dozvolu-ta-pidvyshchuie-shtrafy-za-vyvezennia-produktiv-z-chornobylia/
https://pravo.ua/rada-kryminalizuie-pronyknennia-v-zonu-vidchuzhennia-bez-dozvolu-ta-pidvyshchuie-shtrafy-za-vyvezennia-produktiv-z-chornobylia/
https://pravo.ua/rada-kryminalizuie-pronyknennia-v-zonu-vidchuzhennia-bez-dozvolu-ta-pidvyshchuie-shtrafy-za-vyvezennia-produktiv-z-chornobylia/
https://yur-gazeta.com/golovna/rada-skasuvala-rezhim-vilnoyi-ekonomichnoyi-zoni-u-krimu.html
https://yur-gazeta.com/golovna/rada-skasuvala-rezhim-vilnoyi-ekonomichnoyi-zoni-u-krimu.html
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містяться рекомендації Державному комітету телебачення і 

радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та 

забезпечити висвітлення в засобах масової інформації (ЗМІ) заходів, що 

проводитимуться у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення Української 

Повстанської Армії (УПА).                       Текст : 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/158612/     

Див. також : 1-6, 9, 14-17, 31, 33, 34, 39 

 

Парламентські комітети та фракції 

31. Корпоративне управління має відповідати міжнародним 

принципам [Електронний ресурс] / Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради 

України // Голос України. – 2021. – 10 лип. (№ 128). — Електрон. дані.  

Йдеться про проведене в режимі відеоконференції засідання Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань економічного розвитку, під 

час якого розглянуто законопроект № 5593 й альтернативні до нього  

№ 5593-1 і № 5593-2 щодо розширення повноваження наглядових рад 

(наприклад, щодо затвердження ними стратегічних планів розвитку та 

річних фінансових та інвестиційних планів). Народний депутат Роксолана 

Підласа проінформувала про підсумки розгляду документів і повідомила, 

що після дискусії з Міністерством економічного розвитку та 

міжнародними партнерами з Європейського банку реконструкції та 

розвитку вирішено дооопрацювати всі законопроекти, ”оскільки жоден з 

них повною мірою не відповідає керівним принципам Організації 

економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління і 

не враховує рекомендації міжнародних організацій, наданих Кабінету 

Міністрів”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/348378   

32. Нитка В. Головний напрям — залучити Україну до 

європейських енергетичних ринків [Електронний ресурс] / Василь 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/158612/
http://www.golos.com.ua/article/348378


 
 
 

23 
 

Нитка // Голос України. – 2021. – 7 лип. (№ 125). – Електрон. дані.  

Йдеться про українсько-словацький енергетичний форум ”Інтеграція 

українських та європейських енергетичних ринків”, проведений за 

ініціативи Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

енергетики та житлово-комунальних послуг спільно з депутатською 

групою з міжпарламентських зв’язків зі Словацькою Республікою. Форум 

покликаний представити бачення перспективи інтеграції об’єднаної 

енергосистеми України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E, 

ГТС України до європейської мережі операторів газотранспортних 

систем ENTSOG, а також обговорити можливості для економічного 

зростання західного регіону України через забезпечення конкурентних 

ринків електричної енергії і природного газу. Зокрема, у своєму виступі 

народний депутат Микола Тищенко наголосив, що одним із пріоритетів є 

зниження тарифів, та висловив переконання, що є всі умови, щоб зробити 

Україну енергетично незалежною. Зазначено, що доповіді учасників 

зосереджені у межах чотирьох дискусійних панелей: інтеграція 

української та європейської енергосистем: очікування і реальність; 

енергетика як драйвер економічного розвитку регіону; Україна і 

європейський газовий ринок: роль української ГТС; ”Північний потік-2”. 

Загроза єдності та безпеки Європи. Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/348171  

33. Сміян Н. Незаконна анексія Криму та війна на Донбасі - це 

виклик для всіх [Електронний ресурс]/ Надія Сміян // Голос України. – 

2021. – 6 лип.(№ 124). - Електрон. дані.  Йдеться про всеукраїнський 

форум ”Україна 30: Міжнародна політика” за участі Президента 

України Володимира Зеленського, який окреслив пріоритети 

зовнішньополітичної стратегії України. У своєму виступі заступниця 

голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марина 

http://www.golos.com.ua/article/348171


 
 
 

24 
 

Бардіна наголосила, що Угода про асоціацію з Євросоюзом для парламенту 

- це, ”передусім, законопроектні рамки, за якими рухаються народні 

депутати”, та зазначила, що ”перегляд і модернізація угоди в різних 

частинах, - це вже хороший показник правильності нашого руху”. Також 

парламентарій відзначила плідну роботу української влади в напрямі 

наближення до європейського простору, зокрема і в економічному вимірі, 

та запевнила, що ”ми бачимо ЄС і НАТО для нашої країни єдиним 

ключовим стратегічним рухом”.             Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/348119  

34. Хочуть дозволити ліки на основі медичного канабісу 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 2 лип. (№ 122). – 

Електрон. дані.  Йдеться про засідання Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 

медичного страхування, під час якого розглянуто два альтернативні 

законопроекти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-

технічній діяльності" (№ 5596) та "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо регулювання обігу рослин коноплі в 

промислових, медичних та наукових цілях" (№ 5596-1). Одна із авторів 

законопроекту № 5596 народний депутат від фракції "Голос" Ольга 

Стефанишина зауважила, що понад два мільйони українців потребують 

ліків на основі медичного канабісу, та повідомила, що законопроектом 

пропонується дозволити обмежений, прозорий та контрольований обіг 

канабісу в медичних та наукових цілях, а також передбачено жорстко 

контролювати такий обіг, запровадивши: електронний реєстр усіх 

препаратів і їх відпуск виключно за електронним рецептом; ліцензування 

будь-якої діяльності, пов’язаної з обігом медичного канабісу; звітування 

та подання інформації контролюючим органам. За результатами 

розгляду Комітет вирішив рекомендувати парламенту підтримати 

http://www.golos.com.ua/article/348119
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основний законопроект як більш комплексний, а альтернативний, який 

представив народний депутат Андрій Холодов, - відхилити. Водночас під 

час обговорення було висловлено низку зауважень, які будуть враховані під 

час підготовки законопроекту до другого читання. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348032  

Див. також : 5, 6, 9, 18, 24, 25, 35, 36, 39 

 

Народні депутати України 

35. Алексєєва І. Черговий скандал у ”Голосі”: Кіра Рудик не 

змогла відповісти на питання про американське громадянство 

[Електронний ресурс] / Ірина Алексєєва // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2021. 

– 6 лип. — Електрон. дані.  Йдеться про відмову народного депутата, 

лідера партії ”Голос” Кіри Рудик дати конкретну відповідь на запитання 

журналістки в ефірі програми ”Хард з Влащенко” про наявність у неї 

громадянства США. Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/380031-ocherednoj-

skandal-v-golose-kira-rudik-ne-smogla-otvetit-na-vopros-ob-amerikanskom-

grazhdanstve   

36. Добров В. Справа проти Медведчука — це політичне 

переслідування його як лідера опозиції, - Загородній [Електронний 

ресурс] / Володимир Добров // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 8 лип. — 

Електрон. дані.  Наведено коментарі народного депутата України від 

фракції ”Опозиційна платформа - За життя” (”ОПЗЖ”) Юрія 

Загороднього щодо кримінальної справи, порушеної проти голови 

політради партії ”ОПЗЖ” Віктора Медведчука. Парламентарій висловив 

думку, що доказів у прокуратури недостатньо, адже Віктор Медведчук 

”працює виключно в межах законодавства України”, та назвав справу 

”політичним переслідуванням” лідера опозиції. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348032
https://ukrainenews.fakty.ua/380031-ocherednoj-skandal-v-golose-kira-rudik-ne-smogla-otvetit-na-vopros-ob-amerikanskom-grazhdanstve
https://ukrainenews.fakty.ua/380031-ocherednoj-skandal-v-golose-kira-rudik-ne-smogla-otvetit-na-vopros-ob-amerikanskom-grazhdanstve
https://ukrainenews.fakty.ua/380031-ocherednoj-skandal-v-golose-kira-rudik-ne-smogla-otvetit-na-vopros-ob-amerikanskom-grazhdanstve
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https://politics.fakty.ua/380214-delo-protiv-medvedchuka-eto-politicheskoe-

presledovanie-ego-kak-lidera-oppozicii---zagorodnij  

37. Народний депутат України Максим Заремський: про 

проведену роботу на виборчому окрузі та участь в урочистостях з 

нагоди Дня молоді та 25-ї річниці Конституції України [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 8 лип. (№ 126). - Електрон. дані.  

Йдеться про роботу з виборцями 202-го виборчого округу народного 

депутата України Максима Заремського. Парламентарій відвідав з 

робочим візитом низку громад, поспілкувався з громадянами та взяв 

участь у святкуванні Дня Конституції. Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/348221 

38. Нитка В. Відремонтувати транспортну артерію 

[Електронний ресурс] / Василь Нитка // Голос України. – 2021. –  

10 лип. (№ 128). — Електрон. дані.  Йдеться про звернення народного 

депутата України Василя Петьовки до керівництва Служби місцевих 

автодоріг у Закарпатській області із закликом терміново 

відремонтувати автодорогу на відрізку Колочава – Чумальово – Буштино. 

Парламентарій зазначив, що неналежна увага до вирішення цього питання 

може спричинити катастрофічні наслідки, адже деякі села можуть бути 

відрізані від сполучення з районним центром, оскільки це єдина 

транспортна артерія, що їх з’єднує.                Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348400    

39. Омелянчук І. Чи стане Рівненщина меблевим центром 

України? : щоб відійти від сировинного експорту, треба зробити 

кілька кроків для розвитку / Інна Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 

2021. – 1 лип. (№ 125). – С. 3.  Йдеться про проблему створення 

деревообробно-меблевого кластера на Рівненщині. Наведено коментар 

народного депутата України від Рівного, заступника голови Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань податкової та митної 

https://politics.fakty.ua/380214-delo-protiv-medvedchuka-eto-politicheskoe-presledovanie-ego-kak-lidera-oppozicii---zagorodnij
https://politics.fakty.ua/380214-delo-protiv-medvedchuka-eto-politicheskoe-presledovanie-ego-kak-lidera-oppozicii---zagorodnij
http://www.golos.com.ua/article/348221
http://www.golos.com.ua/article/348400
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політики Олександра Ковальчука, який повідомив, що перший із чотирьох 

меблевих кластерів запрацює саме на Рівненщині, та розповів про 

законодавче забезпечення розвитку галузі. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chi-stane-rivnenshina-meblevim-centrom-

ukrayini/   

Див. також : 1, 2, 4-6, 8, (. 21, 24, 25, 31-34 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів 

влади Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

13 липня 2021 р. 
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