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Верховна Рада України 

1. Із виступів уповноважених представників депутатських 

фракцій та груп [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –  

20 жовт. (№ 197). — Електрон. дані.  Подано виступи на пленарному 

засіданні Верховної Ради України (ВР України) 19 жовтня 2021 року 

представників депутатських фракцій та груп Тараса Батенка (група 

”Партія ”За майбутнє”), Романа Лозинського (фракція ”Голос”), Данила 

Гетманцева (фракція ”Слуга народу”), Олександра Колтуновича (фракція 

”Опозиційна платформа – За житття”), Юлії Тимошенко (фракція 

”Батьківщина”), Олега Кулініча (група ”Довіра”), Артура Герасимова 

(фракція ”Європейська солідраність”). На проблемах в енергетичній сфері 

та тарифній політиці акцентували увагу Олександр Колтунович, Юлія 

Тимошенко, Олег Кулініч, Артур Герасимов, натомість Данило Гетманцев 

запевнив, що ”уряд зробив усе можливе, щоб зафіксувати тарифи для 
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населення та бюджетних установ”, вирішивши проблему ”шляхом 

укладання меморандуму з органами місцевого самоврядування, відповідно 

до якого органи самоврядування у наступному році одержать 4 % від 

ПДФО, а також додатково акцизний податок”. Тарас Батенко закликав 

провести об’єктивне та неупереджене розслідування обставин смерті 

народного депутата Антона Полякова, а Роман Лозинський запропонував 

хвилиною мовчання вшанувати пам’ять Героя України Віктора Гурняка 

(псевдо Гард), який саме цього дня, 19 жовтня 2014 року, загинув на 

Луганщині, рятуючи побратимів. У цьому контексті Роман Лозинський 

наголосив, що ”не заслуговують на звання Герой України моральні 

колаборанти, московські прихвосні, які й досі співпрацюють з РФ, 

визнають окупаційні адміністрації чи отримують російське 

громадянство”, та звернувся до Президента України Володимира 

Зеленського та народних депутатів із проханням підтримати 

зареєстрований у парламенті ним та його однодумцями законопроект, 

”який позбавляє звань Герой України та державної фінансової допомоги 

всіх колаборантів, які перейшли на бік ворога”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352410  

2. Катриченко Т. Концентрация власти / Татьяна 

Катриченко, Серафима Таран // Фокус. – 2021. – № 41 (15 жовт.). —  

С. 28-17.  Йдеться про політику Президента України Володимира 

Зеленського, спрямовану на зміцнення президентської вертикалі влади. 

Окреслено вплив Президента України на кадрова політику та призначення 

на ключові посади в державних структурах. Подано інфографіку під 

назвою ”Все під контролем”, де на основі опитування експертів 

висвітлено ступінь підпорядкування Президенту України різних 

інституцій, таких як: Кабінет Міністрів України (КМ України), Верховна 

Рада України (ВР України), силовий блок (Міністерство внутрішніх справ, 

Державне бюро розслідувань), Офіс Генерального прокурора, Служба 

http://www.golos.com.ua/article/352410
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безпеки України (СБУ), місцеві органи влади (голови 

облдержадміністрацій, міські голови), антикорупційні органи, суди, 

Конституційний суд України (КСУ). Зокрема зазначено, що за 

пропозицією глави держави на посаду Голови ВР України обрано Руслана 

Стефанчука, а головою СБУ призначено Івана Баканова. Наведено 

коментар народного депутата України від фракції ”Слуга народу”, голови 

Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики 

Данила Гетманцева стосовно ситуації в парламенті, зокрема відставки 

Голови ВР України Дмитра Разумкова, взаємовідносин з Офісом 

Президента України (ОПУ) та окремих голосувань монобільшості. 

3. Коваленко С. Першим заступником Голови Верховної Ради 

обрано Олександра Корнієнка [Електронний ресурс] / Сергій 

Коваленко // Голос України. – 2021. – 20 жовт. (№ 197). — Електрон. 

дані.  Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України  

(ВР України) 19 жовтня 2021 року, на початку якого народні депутати 

заслухали кандидатів на посаду Першого заступника Голови ВР України 

Олександра Корнієнка (фракція ”Слуга народу”) та Софію Федину 

(фракція ”Європейська солідарність”). У своєму виступі Олександр 

Корнієнко окреслив основні завдання законотворчої роботи та 

акцентував увагу на необхідності посилення взаємодії з органами 

виконавчої влади. Своїм завданням парламентарій назвав реформування 

ВР України, зокрема висловив думку про ”право змінити процедуру заради 

більш ефективного та спроможного парламенту”. Олександр Корнієнко 

закликав Апарат ВР України стати ”флагманом парламентської 

реформи”, та у цьому контексті нагадав, що ”законопроект про 

парламентську службу та про роботу помічників-консультантів уже 

готовий до другого читання”. Серед ”тактичних завдань” кандидат на 

посаду Першого заступника Голови ВР України назвав ”подолання 

парламентського спаму, поліпшення якості законопроектів, які 
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пропонуються до розгляду, чітке законодавче унормування діяльності 

коаліції та опозиції, врегулювання питань парламентської етики” та 

висловив сподівання, що ”Верховна Рада може провести ці зміни швидко 

та якісно, довівши, що парламент може бути дієвим, ефективним та 

сучасним”. Софія Федина у своєму виступі відзначила, що Україна є 

парламентсько-президентською республікою, тому ВР України є не лише 

єдиним законодавчим органом, але й структурою, яка визначає засади 

внутрішньої та зовнішньої політики, затверджує загальнодержавні 

програми, здійснює парламентський контроль за процесами, які 

відбуваються в державі та відображає суверенну волю українського 

народу. ”Парламент – це місце, де пишеться фундамент української 

держави, тому кожен з нас відповідальний перед законом та перед 

Богом”, – заявила народний депутат, закликавши докласти всіх зусиль, 

щоб законодавчий орган став кращим та захищав інтереси українських 

громадян. За результатми рейтингового голосування Першим 

заступником Голови ВР України обрано Олександра Корнієнка. Також у 

цілому ухвалено законопроект № 5459-1 про внесення змін до деяких 

законів України стосовно приведення статусу Національного 

антикорупційного бюро у відповідність до вимог Конституції України, а 

народні депутати Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Іванна Климпуш-

Цинцадзе, Михайло Бондар, Олег Синютка, Володимир В’ятрович, Ірина 

Фріз, Ростислав Павленко, Вікторія Сюмар, Марія Іонова та Василь 

Німченко представили проекти постанов про скасування рішення ВР 

України від 23 вересня 2021 року щодо прийняття у другому читанні та в 

цілому законопроекту про запобігання загрозам національній безпеці, 

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

політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Голова ВР України Руслан 

Стефанчук оголосив про створення у парламенті міжфракційного 

депутатського об’єднання ”За розвиток морської галузі та 
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інфраструктурні реформи” та повідомив про виключення із фракції 

”Слуга народу” народної депутатки Людмили Буймістер. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352410 

4. Пархомчук Т. Лише бiзнес - i нiчого особистого : 

медіахолдинг олiгарха Ахметова виявляє неприховану лояльнiсть до 

президента Зеленського [Електронний ресурс] / Тетяна Пархомчук  

// Україна молода. – 2021. – 12 - 13 жовт. (№ 106/107). – Електрон. дані.  

Йдеться про медіахолдинг, власником якого є  Рінат Ахметов, і до якого 

входять телеканали ”Україна”, ”НЛО TV”, ”Індиго TV”, ”Футбол 1/2/3”, 

новинний канал ”Україна 24” і цифрова платформа Oll.TV. Розглянуто 

політичну складову впливу Ріната Ахметова, зокрема на деяких депутатів 

Верховної Ради України (ВР України) дев’ятого скликання, які входять до 

різних фракцій, а також були обрані на мажоритарних округах. 

Проаналізовано інформаційну політику медіа, що належать Рінату 

Ахметову, зокрема відзначено деякі особливості висвітлення ними 

діяльності Президента України Володимира Зеленського та органів влади. 

Текст: https://umoloda.kyiv.ua/number/3773/180/161035/     

5. Про звернення громадян до Верховної Ради України у січні 

- вересні 2021 року [Електронний ресурс] / Упр. з питань звернень 

громадян Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. –  

19 жовт. (№ 196). – Електрон. дані.  Надано інформацію про звернення 

громадян до Верховної Ради України (ВР України) у січні - вересні  

2021 року, їх тематику та соціальне становище авторів пропозицій, заяв і 

скарг. Зокрема вказано, що значно зросла кількість кореспонденції на 

соціальну тематику, а також значну частину звернень присвячено 

питанням охорони здоров'я,  забезпечення дотримання законності та 

охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання 

дискримінації тощо. Відзначено, що у пошті парламенту збільшилася 

кількість та питома вага звернень, надісланих засобами електронного 

http://www.golos.com.ua/article/352410
https://umoloda.kyiv.ua/number/3773/180/161035/
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зв’язку. Зокрема, громадянами у системі "Електронні петиції" на 

офіційному веб-порталі ВР України ініційовано 602 електронні 

повідомлення, з яких 186 після їх перевірки на відповідність вимогам 

законодавства до електронної петиції управлінням з питань звернень 

громадян оприлюднено як петиції для збору підписів на офіційному веб-

порталі парламенту. Також у зв’язку з масовим надходженням 

колективних звернень віруючих Української православної церкви (УПЦ) 

щодо незгоди з ухваленням ВР України Закону України "Про внесення зміни 

до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні 

організації" щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до 

структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний 

центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка 

законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України 

та/або тимчасово окупувала частину території України" та Закону 

України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості 

релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних 

організацій зі статусом юридичної особи", у пошті парламенту значно  

збільшилася кількість питань щодо діяльності об’єднань громадян, релігії 

та міжконфесійних відносин. Подано інфографіку "Дані про питання, 

порушені у зверненнях громадян до Верховної Ради України у січні - вересні 

2021 року". Текст: http://www.golos.com.ua/article/352310   

6. Про Пам’ятку щодо організації роботи із запитами та 

зверненнями народних депутатів України, а також із зверненнями, 

запитами та запитаннями депутатів місцевих рад [Електронний 

ресурс] // Місцеве самоврядування. – 2021. – № 10 (жовт.). — Електрон. 

дані.  Наведено витяг із наказу Міністерства юстиції України від 

21.06.2007 року № 414/5, де висвітлено окремі аспекти діяльності 

депутатів місцевих рад, які стосуються організації роботи із запитами 

та зверненнями народних депутатів України, а також зі зверненнями, 

http://www.golos.com.ua/article/352310
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запитами та запитаннями депутатів місцевих рад. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2021/october/issue-10/article-117467.html    

7. Рекомендації щодо застосування законодавства про захист 

персональних даних для органів реєстрації (виконавчих органів 

сільської, селищної або міської ради, центрів надання 

адміністративних послуг) [Електронний ресурс] // Місцеве 

самоврядування. – 2021. – № 10 (жовт.). — Електрон. дані.  Наведено 

текст Рекомендацій від Уповноваженого Верховної Ради України  

(ВР України) з прав людини, розроблених у 2020 році. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2021/october/issue-10/article-117466.html    

Див. також : 10, 11, 19, 26, 28, 32 

 

Голова Верховної Ради України 

8. Стефанчук Р. Вітання з нагоди Дня захисників і захисниць 

України [Електронний ресурс] / Руслан Стефанчук // Голос України. – 

2021. – 19 жовт. (№ 196). – Електрон. дані.  У вітанні з нагоди Дня 

захисників і захисниць України Голова Верховної Ради України  

(ВР України) Руслан Стефанчук подякував усім, хто "береже Україну і 

вдень, і вночі, і в мороз, і в спеку", та наголосив, що саме завдяки їх 

"звитяжній праці українці відчувають захищеність і впевненість у 

майбутньому". Глава парламенту побажав усім захисникам і захисницям 

України "міцного здоров’я, незламної віри в нашу перемогу", а також 

закликав вшанувати світлу пам'ять синів і дочок України, які поклали своє 

життя за Батьківщину та "складають Національний пантеон героїв, 

якими завжди пишається наша країна".                 Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352326  

9. Стефанчук Р. Співчуття [Електронний ресурс] / Руслан 

Стефанчук // Голос України. – 2021. – 19 жовт. (№ 196). – Електрон. 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2021/october/issue-10/article-117467.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2021/october/issue-10/article-117466.html
http://www.golos.com.ua/article/352326
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дані.  Голова Верховної Ради України (ВР України) Руслан Стефанчук 

висловив співчуття у зв'язку зі смертю співголови міжпарламентської 

ради Україна - НАТО Оярса Калниньша та наголосив, що "пішов з життя 

справжній друг України", який "завжди підтримував ідею вступу України 

до НАТО і сприяв цьому". Глава парламенту відзначив, що Оярс Калниньш 

мав чітку позицію, що Крим - це Україна, та був "великим прихильником 

Кримської платформи" і завжди підтримував "збереження санкційного 

тиску на державу-агресора до відновлення територіальної цілісності 

України в межах міжнародно визнаних кордонів". Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352311    

10. Відзначили за вагомий особистий внесок у розбудову 

держави [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. Ради 

України // Голос України. – 2021. – 19 жовт. (№ 196). – Електрон. дані.  

Йдеться про вручення Головою Верховної Ради України (ВР України) 

Русланом Стефанчуком працівникам Апарату ВР України державних 

нагород за вагомий особистий внесок у розбудову Української держави, 

забезпечення діяльності ВР України, сумлінну працю та високий 

професіоналізм. Руслан Стефанчук подякував працівникам Апарату та 

наголосив, що кожний з них "гідний цієї нагороди, адже завдяки праці 

кожного щодня забезпечується діяльність парламенту України". Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352332  

11. Горбунова О. Визначено найголовніші проекти документів 

для розгляду [Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос 

України. – 2021. – 19 жовт. (№ 196). – Електрон. дані.  Йдеться про 

брифінг Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана Стефанчука 

після завершення Погоджувальної ради. Серед найважливіших 

законопроектів, запланованих до розгляду на наступному пленарному 

тижні, глава парламенту назвав документи про створення Фонду 

часткового гарантування вкладів для сільськогосподарської продукції та 

http://www.golos.com.ua/article/352311
http://www.golos.com.ua/article/352332
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щодо діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 

та Національного банку України (НБУ), а також висловив сподівання, що 

законопроект про Державний бюджет України на 2022 рік буде ухвалено 

в перщому читанні. Також Руслан Стефанчук прокоментував ситуацію 

навколо антиолігархічного законопроекту та нагадав про законопроект 

щодо обчислення часу, який чекає на розгляд у другому читанні з березня 

2021 року. Глава парламенту зауважив, що "ідеологія, яка закладалась у 

цей законопроект - це зберегти природній для України час +2, а це - 

зимовий час", та закликав поновити дискусію з цього питання, "беручи за 

основу головний фактор - це біологічні ритми та здоров’я громадян 

України". Текст : http://www.golos.com.ua/article/352373  

12. Обговорили поглиблення інтеграції з ЄС [Електронний 

ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. Ради України // Голос України. 

– 2021. – 19 жовт. (№ 196). – Електрон. дані.  Йдеться про зустріч Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Руслана Стефанчука з керівницею 

Групи підтримки України в Європейській Комісії, заступницею 

Генерального директора Генерального директорату Європейської Комісії 

з питань політики сусідства та перемовин щодо розширення Катаріною 

Матерновою та Головою секції "Належне управління та верховенство 

права" Представництва Європейського Союзу (ЄС) в Україні Ксавьє 

Камю. Сторони обговорили порядок денний діалогу України та ЄС, а 

також важливі для України питання щодо якості українського 

законодавства, безпеки, протидії Covid-19, проведення земельної та 

судової реформ. Руслан Стефанчук запевнив, що "Україна впевнено прямує 

до євроінтеграції", та наголосив, що "ми формуємо єдине бачення процесу 

імплементації Угоди на рівні парламенту й уряду України, щоб 

забезпечити більш ефективне виконання визначених Угодою про асоціацію 

цілей і сприяння реалізації Україною її європейських прагнень". Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352329  

http://www.golos.com.ua/article/352373
http://www.golos.com.ua/article/352329
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13. Прокаєва А. ”Зеленський особисто наполягав на звільненні 

Разумкова” / Анастасія Прокаєва // Газета по-українськи. – 2021. –  

14 жовт. (№ 41). — С. 4.  Йдеться про ситуацію навколо відставки 

Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради України (ВР України) 

та позицію Президента України Володимира Зеленського з цього питання. 

Зазначено, що за результатами голосування народних депутатів новим 

Головою ВР України обрано Першого заступника Дмитра Разумкова 

Руслана Стефанчука. Наведено коментар політолога Олексія Панича 

щодо політичних перспектив Дмитра Разумкова. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zelenskij-osobisto-napolyagav-na-

zvilnenni-razumkova/1055736  

14. Руслан Стефанчук: "Ми стоїмо на порозі істотного 

оновлення Цивільного кодексу" [Електронний ресурс] / Прес-служба 

Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. – 13 жовт.  

(№ 195). – Електрон. дані.  Подано тези виступу Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Руслана Стефанчука на XI Міжнародному 

цивілістичному форумі "На шляху до європейського приватного права". 

Глава парламенту проінформував про процес оновлення Цивільного 

кодексу України та законотворчу діяльність парламенту з цього питання, 

а також наголосив, що "першочерговою умовою для рекодифікації 

Цивільного кодексу України, серед інших, є скасування Господарського 

кодексу України". За словами Руслана Стефанчука, "таку необхідність 

автори Концепції оновлення Цивільного кодексу України пов’язують із 

тим, що Господарський кодекс України не відповідає параметрам актів, 

якими регулюються підприємницькі відносини". Голова ВР України 

нагадав, що у парламенті зареєстровано законопроект № 6013 про 

особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів 

юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період, і запевнив, що з 

метою усунення незручностей для власників підприємств буде 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zelenskij-osobisto-napolyagav-na-zvilnenni-razumkova/1055736
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zelenskij-osobisto-napolyagav-na-zvilnenni-razumkova/1055736
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запроваджено "пільговий режим" перетворення підприємств і збережено 

чинність усіх дозволів та ліцензій для правонаступників. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352279   

15. Руслан Стефанчук: "Швеція приділяє пріоритетну увагу 

питанням протидії російській агресії" [Електронний ресурс]  

/ Прес-служба Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. 

– 19 жовт. (№ 196). – Електрон. дані.  Йдеться про зустріч Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Руслана Стефанчука з Президентом 

Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі 

(ОБСЄ) Маргаретою Седерфельт, під час якої обговорено питання 

протидії російській агресії. Руслан Стефанчук наголосив, що "схвалення 

ПА ОБСЄ на щорічних сесіях низки резолюцій, що стосуються засудження 

дій Росії стосовно України, чітко продемонструвало відданість 

парламентаріїв з усього регіону ОБСЄ основоположним принципам та 

зобов’язанням у рамках ОБСЄ і стало прикладом єдності в їх 

обстоюванні". Глава парламенту закликав "продовжити політичний тиск 

на Росію з метою звільнення всіх українських заручників, у тому числі 

незаконно утримуваних в окупованому Криму та на території РФ", та 

висловив сподівання, що ПА ОБСЄ зможе взяти участь у 

парламентському вимірі діяльності Кримської платформи. У зустрічі 

також узяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства 

Швеція в Україні Тобіас Тиберг, голова Комітету ВР України з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр 

Мережко та перший заступник голови Комітету ВР  України з питань 

інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352330 

16. Сертифікати на парламентські стипендії курсантам-

відмінникам [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. 

Ради України // Голос України. – 2021. – 19 жовт. (№ 196). – Електрон. 

http://www.golos.com.ua/article/352279
http://www.golos.com.ua/article/352330
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дані.  Йдеться  про вручення Головою Верховної Ради України (ВР 

України) Русланом Стефанчуком  з нагоди Дня захисників і захисниць 

України сертифікатів на призначення стипендій на 2021 - 2022 

навчальний рік 53 курсантам і слухачам вищих військових навчальних 

закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти за 

особливі успіхи в навчанні і науковій діяльності та зразкову військову 

дисципліну. Руслан Стефанчук "від імені парламенту, від імені народу 

України" подякував військовим за те, що вони обрали шлях служіння 

"нашій державі і нашому суспільству", та наголосив, що "свято 

захисників і захисниць України перейменували в цьому році для того, щоб 

підкреслити, що Україну ми можемо разом захищати, незалежно від 

гендеру, а тільки залежно від того, наскільки чисте серце б’ється в грудях 

кожного". У заході, який відбувся на площі Конституції перед будівлею ВР 

України, також узяли участь заступниця Голови ВР України Олена 

Кондратюк, учасники бойових дій на Сході України, народні депутати 

України - учасники АТО /ООС, працівники Апарату ВР України - учасники 

АТО/ООС, представники Міністерства оборони України, очільники, 

представники, курсанти та слухачі вищих військових навчальних закладів, 

представники Національної гвардії України, народні депутати України, 

керівництво Апарату ВР України.              Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/352328   

17. Хвилина мовчання на честь загиблих за країну 

[Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. Ради України  

// Голос України. – 2021. – 19 жовт. (№ 196). – Електрон. дані.  Йдеться 

про участь Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана 

Стефанчука спільно з Президентом України Володимиром Зеленським у 

церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на 

Михайлівській площі в Києві. Учасники заходу поклали квіти до Стіни 

пам’яті полеглих за Україну та оглянули зразки сучасного озброєння та 

http://www.golos.com.ua/article/352328
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військової техніки: засоби розвідки, засоби управління та зв’язку, ударні 

та вогневі засоби. Текст: http://www.golos.com.ua/article/352327  

18. Чорна С. Книга "Українська державність" має стати 

настільною для кожного державного діяча [Електронний ресурс]  

/ Світлана Чорна // Голос України. – 2021. – 13 жовт. (№ 195). – 

Електрон. дані.  Йдеться про загальнонаціональну презентацію у 

Національному заповіднику "Софія Київська" книги "Українська 

державність: історико-правничі нариси" за участю Голови Верховної 

Ради України (ВР України) Руслана Стефанчука, Митрополита 

Київського і всієї України Блаженнішого Епіфанія, голови ВПО "Меморіал" 

імені Василя Стуса Степана Кубіва. Голова ВР України висловив думку, 

що ця книга "одна з найбільш потужних цеглин, яка може стати основою 

відродження Української державності", та відзначив, що це 

фундаментальне наукове дослідження обсягом майже тисячу сторінок, 

до якої увійшли понад 20 нарисів відомих українських істориків і правників, 

філологів, богословів і журналістів. Руслан Стефанчук акцентував увагу, 

що День Незалежності України - "це фактично день відновлення 

незалежності України", і закликав "визнати цей факт, очистити 

історичне коріння від зазіхань і спробувати довести всьому світові, що 

будь-які спроби анексувати історію України не вдасться нікому". 

Зазначено, що унікальне видання "Українська державність: історико-

правничі нариси" підготовлене за ініціативи Всеукраїнської правозахисної 

організації "Меморіал" імені Василя Стуса у співпраці з Мистецьким 

Фондом імені Короля Данила, Інститутом історії Національної академії 

наук України (НАН України), юридичним журналом "Право України", 

парламентською газетою "Голос України". Згідно з указом Митрополита 

Київського і всієї України Блаженнішого Епіфанія за роботу над 

створенням книги відзначено низку осіб, зокрема  орденом святого 

рівноапостольного князя Володимира першого ступеня нагороджено 

http://www.golos.com.ua/article/352327
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Голову ВР України Руслана Стефанчука.              Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352280   

Див. також : 2, 3, 26, 32 

 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

19. Першочергові завдання для нової президії [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 20 жовт. (№ 197). — Електрон. дані.  

Йдеться про брифінг Першого заступника Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Олександра Корнієнка, який одним із перших завдань нового 

керівництва парламенту назвав формування команди, яка працюватиме 

над реформою ВР України. Зауваживши, що досі не призначено керівника 

Апарату ВР України, Олександр Корнієнко запропонував провести 

найближчим часом відповідні співбесіди з кандидатами та наголосив, що 

ця посада ”вимагає і компетенції, і наявності політичної відповідальності 

перед тим складом парламенту, який його призначає”. Коментуючи 

перспективи ухвалення законопроекту про столицю, Перший заступник 

голови ВР України повідомив, що цей документ парламент може 

розглянути у другому читанні за спецпроцедурою, адже після першого 

читання до нього надійшло майже 1000 поправок, та водночас запевнив, 

що проект не передбачає зменшення повноважень столичного міського 

голови . Текст: http://www.golos.com.ua/article/352417  

Див. також : 3, 26 

 

Заступник Голови Верховної Ради України 

20. Так праву голосу для жінок [Електронний ресурс] / Інформ. 

упр. Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. – 20 жовт. 

(№ 197). — Електрон. дані.  Йдеться про презентацію виставки ”Так 

http://www.golos.com.ua/article/352280
http://www.golos.com.ua/article/352417
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праву голосу для жінок” за участю заступниці Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Олени Кондратюк та Надзвичайного і 

Повноважного Посла Швейцарії в Україні Клода Вільда. Олена 

Кондратюк зауважила, що українська демократія рівняється на досвід 

Швейцарії, та зазначивши, що в парламенті з кожним роком стає більше 

представниць жіночої статі, висловила сподівання, що з часом 

депутатський корпус ВР України буде переважно жіночим. Зазначено, що 

до експозиції виставки увійшли плакати зі збірки Музею дизайну Цюріха, 

які свідчать про емоційно насичену боротьбу, ілюструючи візуальну 

риторику та аргументаційні стратегії, що використовуються як 

прихильниками, так і противниками виборчого права жінок. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352424    

Див. також : 16, 32 

 

Законотворчість 

21. Коваленко С. Пропонують посилити відповідальність за 

злочини проти довкілля [Електронний ресурс] / Сергій Коваленко  

// Голос України. – 2021. – 13 жовт. (№ 195). – Електрон. дані.  

Окреслено ключові положення  поданого на розгляд Верховної Ради 

України (ВР України) урядового законопроекту № 6148 про внесення змін 

до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за 

кримінальні правопорушення проти довкілля), розробленого на виконання 

рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 23 березня  

2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в 

екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації". 

Законопроектом № 6148 передбачено комплексний перегляд  

розділу 8 Кримінального кодексу України, зокрема, пропонується 

доповнити його трьома новими статтями: "Порушення правил заготівлі 

http://www.golos.com.ua/article/352424
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деревини в межах лісового фонду", "Незаконне перевезення, зберігання або 

збут деревини" та "Незаконне ввезення в Україну або вивезення за її межі 

об’єктів тваринного або рослинного світу". Як наголосив міністр захисту 

довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, "щоб 

зменшити негативний вплив від людської діяльності на довкілля, держава 

повинна застосовувати такий важіль впливу, як кримінальна 

відповідальність", і відтепер завдяки внесенню змін у законодавство 

значно посилюються санкції "для невідворотності покарання". Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/352276    

22. Коноваленко В. Службові твори: хаос витісняє 

правопорядок [Електронний ресурс] / Володимир Коноваленко  

// Дзеркало тижня. – 2021. – 14 жовтн. – Електрон. дані.  Проаналізовано 

зміни в законодавстві щодо творів, створених авторами у зв’язку з 

виконанням трудового договору. У цьому контексті окреслено норми 

Закону України ”Про авторське право і суміжні права”, ухваленого 

Верховною Радою України (ВР України) в 1993 році, а також ухваленої у 

2001 році нової редакції Закону про авторське право, в якому з’явилися 

термін ”службовий твір” і стаття 16 ”Авторське право на службовий 

твір”. Текст: https://zn.ua/ukr/internal/sluzhbovi-tvori-khaos-vitisnjaje-

pravoporjadok.html    

23. Маємо достатньо газу, щоб забезпечити ним споживачів за 

стабільною ціною [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –  

20 жовт. (№ 197). — Електрон. дані.  Подано тези інтерв’ю Президента 

України Володимира Зеленського одному з українських телеканалів. Глава 

держави відповів на низку запитань щодо тарифної політики, боротьби з 

коронавірусною епідемією та судової реформи. Зокрема, глава держави 

відзначив, що ”українська влада заздалегідь подбала про те, щоб тарифи 

на газ для населення залишалися стабільними з початком опалювального 

сезону, зокрема запровадивши фіксований річний тарифний план від НАК 

http://www.golos.com.ua/article/352276
https://zn.ua/ukr/internal/sluzhbovi-tvori-khaos-vitisnjaje-pravoporjadok.html
https://zn.ua/ukr/internal/sluzhbovi-tvori-khaos-vitisnjaje-pravoporjadok.html


 
 
 

17 
 

”Нафтогаз України”, а коментуючи ситуацію в Європі, Володимир 

Зеленський наголосив, що після завершення будівництва проекту 

”Північний потік-2” дуже важливо, щоб до нього були застосовані вимоги 

Третього енергетичного пакета Європейського Союзу (ЄС). Президент 

України запевнив, що система охорони здоров’я України готова до 

збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, та зауважив, 

що єдиною альтернативою запровадження локдауну є вакцинація. Глава 

держави висловив переконання, що найближчим часом антикорупційні 

органи України відновлять свою роботу в повному обсязі, а також 

пришвидшиться реалізація судової реформи та відбудеться 

перезавантаження Конституційного Суду України (КСУ). У цьому 

контексті Президент України зазначив, що у зв’язку з деякими змінами у 

керівництві Верховної Ради України (ВР України) вдасться пришвидшити 

голосування у другому читанні Закону про Національне антикорупційне 

бюро України (НАБУ), а також повідомив, що незабаром буде завершено 

конкурс з обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (САП). Текст: http://www.golos.com.ua/article/352422  

24. Посилення відповідальності у сфері містобудівної 

діяльності: Комітет ВРУ рекомендує прийняти за основу законопроект 

[Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2021. – 11 жовт. — 

Електрон. дані.  Йдеться про законопроект № 5877 щодо внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері 

містобудівної діяльності. Метою законопроекту є врівноваження 

дерегуляційних заходів, передбачених проектом Закону, в частині 

актуалізації складу злочинів за правопорушення у сфері містобудування, а 

також збільшення відповідальності за злочини, передбачені відповідними 

кодексами. Проектом, зокрема, пропонується до Кримінального кодексу 

додати нову статтю 197-2, якою передбачається встановити 

http://www.golos.com.ua/article/352422
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кримінальну відповідальність за незаконне будівництво, у тому числі без 

ознак самовільного захоплення земельної ділянки, якщо такі дії призвели чи 

могли призвести до особливо тяжких наслідків. У випадку незконного 

будівництва пропонується також вводити тимчасовий арешт об’єктів, 

аби унеможливити їх використання. Передбачено вдосконалити норми 

щодо відповідальності за підробку документів, печаток, штампів, бланків 

і внесення сфальшованих відомостей до електронної системи – такі дії 

будуть каратися позбавленням волі до трьох років або штрафом у двісті 

неоподатковуваних мінімумів.               Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/posilennya-vidpovidalnosti-u-sferi-mistobudivnoyi-

diyalnosti-komitet-vru-rekomendue-priynyati-za-osn.html    

Див. також : 1, 3, 5, 11, 12, 14, 19, 25, 27, 28, 31, 32 

 

Парламентські комітети та фракції 

25. Вітер О. Розв’язанню системних проблем людей з 

інвалідністю бракує комплексного підходу [Електронний ресурс]  

/ Ольга Вітер // Голос України. – 2021. – 12 жовт. (№ 194). — Електрон. 

дані.  Йдеться про слухання на тему ”Проблемні питання законодавчого 

врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав 

осіб з інвалідністю”, проведені Комітетом Верховної Ради України (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 у межах реалізації проекту ”Голос людей з 

інвалідністю”. Учасники заходу – народні депутати, Уповноважений  

ВР України з прав людини, представники міністерств та відомств, 

міжнародних, громадських організацій, експертного середовища 

обговорили проблему вдосконалення законодавства щодо соціально-

https://yur-gazeta.com/golovna/posilennya-vidpovidalnosti-u-sferi-mistobudivnoyi-diyalnosti-komitet-vru-rekomendue-priynyati-za-osn.html
https://yur-gazeta.com/golovna/posilennya-vidpovidalnosti-u-sferi-mistobudivnoyi-diyalnosti-komitet-vru-rekomendue-priynyati-za-osn.html
https://yur-gazeta.com/golovna/posilennya-vidpovidalnosti-u-sferi-mistobudivnoyi-diyalnosti-komitet-vru-rekomendue-priynyati-za-osn.html
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економічної політики забезпечення прав осіб з інвалідністю. Модератор 

слухань голова підкомітету з питань прав людини профільного 

парламентського Комітету, народний депутат України Тарас Тарасенко 

закликав спільними зусиллями знайти шляхи вирішення системних проблем 

людей з інвалідністю, а голова Комітету Дмитро Лубінець окреслив досі 

невирішені проблеми громадян з особливими потребами, серед яких 

недостатні для гідного життя виплати, праця без дискримінації, 

доступність середовища для безперешкодних пересування і комунікації 

тощо. Парламентарій нагадав про розроблену і схвалену Кабінетом 

Міністрів України (КМ України) відповідно до Указу Президента України 

”Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні” 

Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні на 

період до 2030 року, а також акцентував увагу на особливій гостроті 

питання забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю у зв’язку з 

окупацією Автономної Республіки Крим (АРК) та подіями на Сході 

України, внаслідок чого майже 320 тисяч осіб з інвалідністю опинилися в 

зоні збройного конфлікту на території Донецької і Луганської областей, 

серед них – майже 20 тисяч дітей. Учасники слухань вказали на 

важливість забезпечення належного рівня життя сімей, в яких 

виховується дитина з особливими потребами, та розглянули пропозиції 

народних депутатів України від ”Партії ”За майбутнє” щодо збільшення 

в проекті Державного бюджету України видатків на реабілітацію дітей 

з інвалідністю. У ході обговорення наголошувалось на пріоритетності 

законопроекту ”Про українську жестову мову”, а також на змінах до 

законодавства стосовно визначення раннього втручання для дітей з 

інвалідністю як базової соціальної послуги. За підсумками комітетських 

слухань вирішено підготувати відповідні рекомендації уповноваженим 

органам влади для використання у роботі і втілення заходів у життя. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/352209  

http://www.golos.com.ua/article/352209
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26. Кравчук Є. Кого з міністрів замінять найближчим часом, 

чому насправді звільнили Дмитра Разумкова: розповідає Євгенія 

Кравчук [Електронний ресурс] / Євгенія Кравчук ; бесіду вела Ірина 

Поліщук // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 18 жовт. — Електрон. дані.  

Подано матеріали першої частини інтерв’ю із заступницею голови 

парламентської фракції ”Слуга народу” Євгенією Кравчук, яка розповіла 

про можливі кадрові ротації в уряді та прокоментувала відставку Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова і обрання на цю 

посаду Руслана Стефанчука. Також Євгенія Кравчук висловила думку 

щодо ймовірності обрання на посаду Першого заступника Голови ВР 

України першого заступника голови фракції ”Слуга народу” Олександра 

Корнієнка, зазначивши, що саме Олександр Корнієнко ”зможе 

реалізуватися у тому числі й у парламентській реформі”. Парламентарій 

акцентувала увагу на важливості парламентської реформи, зауваживши, 

що наразі ВР України -  ”дуже архаїчна структура”, у якому уже більше 

року немає голови Апарату. Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/387401-

kogo-iz-ministrov-zamenyat-v-blizhajshee-vremya-pochemu-na-samom-dele-

uvolili-dmitriya-razumkova-rasskazyvaet-evgeniya-kravchuk  

27. Лелітка С. Захист прав дітей - надважливе завдання 

законотворців [Електронний ресурс] / Світлана Лелітка // Голос 

України. – 2021. – 13 жовт. (№ 195). – Електрон. дані.  Йдеться про 

проведене в онлайн-форматі засідання Комітету Верховної Ради України 

(ВР України) з питань гуманітарної та інформаційної політики, під час 

якого розглянуто законопроект № 5330-1 про внесення змін до Закону 

"Про захист суспільної моралі" щодо захисту прав та найкращих 

інтересів дитини. Зазначено, що мета законопроекту - забезпечення 

захисту дітей, незалежно від віку, від втягнення у діяльність з 

виробництва та обігу продукції еротичного чи сексуального характеру, 

поширення порнографічних матеріалів, надання таких послуг тощо. Після 

https://ukrainenews.fakty.ua/387401-kogo-iz-ministrov-zamenyat-v-blizhajshee-vremya-pochemu-na-samom-dele-uvolili-dmitriya-razumkova-rasskazyvaet-evgeniya-kravchuk
https://ukrainenews.fakty.ua/387401-kogo-iz-ministrov-zamenyat-v-blizhajshee-vremya-pochemu-na-samom-dele-uvolili-dmitriya-razumkova-rasskazyvaet-evgeniya-kravchuk
https://ukrainenews.fakty.ua/387401-kogo-iz-ministrov-zamenyat-v-blizhajshee-vremya-pochemu-na-samom-dele-uvolili-dmitriya-razumkova-rasskazyvaet-evgeniya-kravchuk
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обговорення народні депутати рекомендували парламенту ухвалити 

проект у другому читанні та в цілому, а також одноголосно схвалили 

проект Постанови про звернення ВР України до Кабінету Міністрів 

України (КМ України) щодо створення центрального органа виконавчої 

влади у сфері захисту прав дітей - Державної служби у справах дітей. Як 

зауважила перший заступник голови Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики Ірина Констанкевич, створення Державної 

служби розмежує функції органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з питань, що, у свою чергу, сприятиме ефективному 

захисту прав дітей. На засіданні також заслухано представників 

Міністерства юстиції України щодо законопроекту № 5617 про юстицію, 

дружню до дитини, та законопроекту № 5618 про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

юстиції, дружньої до дитини. Вирішено підтримати рішення профільного 

підкомітету та відправити ці законопроекти на доопрацювання. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352244   

28. Леошко В. Рух до гендерної рівності [Електронний ресурс]  

/ Владислав Леошко // Голос України. – 2021. – 12 жовт. (№ 194). — 

Електрон. дані.  Йдеться про проведений до 30-річчя Незалежності 

України у Краматорську Конгрес жінок Донеччини ”Рух до гендерної 

рівності в контексті міжнародних зобов’язань України”, в якому взяв 

участь голова Комітету Верховної Ради України (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. У своєму виступі парламентарій відзначив, що у ВР України 

дев’ятого скликання значно збільшилася кількість жінок, та закликав 

жінок брати активну участь у політичному та громадському житті 

http://www.golos.com.ua/article/352244
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країни. Дмитро Лубінець також акцентував увагу на збільшенні кількості 

жінок, які беруть участь у виборах до місцевих рад, і пов’язав це 

насамперед із Законом, який передбачає застосування квот, а також із 

появою виборчої культури в Україні й кращим сприйняттям суспільством 

жінок-депутаток. Своєю чергою заступник голови Донецької обласної 

державної адміністрації (ОДА) Юлія Костюніна висловила сподівання, що 

Конгрес жінок Донеччини дасть змогу здійснити обмін досвідом і 

кращими практиками, а представники та представниці кожної із громад, 

які долучилися до заходу, отримають нові ідеї, які втілюватимуться на 

місцях. Текст: http://www.golos.com.ua/article/352203  

29. Обговорили розширення договірно-правової бази з 

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

України // Голос України. – 2021. – 20 жовт. (№ 197). — Електрон. дані.  

Йдеться про зустріч голови Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва Олександра Мережка з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Єгипту в Україні Айманом Елгаммалем. Сторони обговорили 

питання зміцнення політичного діалогу та економічного співробітництва 

й розширення договірно-правової бази між Україною та Єгиптом, а 

також окрему увагу приділили питанню посилення міжпарламентських 

контактів, зокрема розвитку відносин між профільними 

парламентськими комітетами та депутатськими групами дружби, а 

також взаємодії у межах Організації Об’єднаних Націй (ООН). Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352418 

30. Окрема увага – міжпарламентському діалогу 

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

// Голос України. – 2021. – 12 жовт. (№ 194). — Електрон. дані.  

Йдеться про зустріч голови Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

http://www.golos.com.ua/article/352203
http://www.golos.com.ua/article/352418
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співробітництва Олександра Мережка з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Китайської Народної Республіки (КНР) в Україні Ф. Сяньжунем. 

Сторони обговорили питання зміцнення двостороннього співробітництва, 

перспективи посилення торговельно-економічної співпраці та реалізацію 

спільних інфраструктурних проектів. Також окрему увагу співрозмовники 

приділили розвитку політичного та міжпарламентського діалогу, зокрема 

відносинам між профільними парламентськими комітетами, а також 

взаємодії у межах Організації Об’єднаних Націй (ООН). Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352213  

31. Сміян Н. На ринку може з’явитися новий учасник – 

оператор системи накопичення енергії [Електронний ресурс] / Надія 

Сміян // Голос України. – 2021. – 12 жовт. (№ 194). — Електрон. дані.  

Йдеться про рішення Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань енергетики та житлово-комунальних послуг об’єднати всі 

зареєстровані у парламенті законопроекти про впровадження 

накопичувачів енергії. Таким чином, підготовлено та розглянуто новий 

доопрацьований законопроект № 5436-д про внесення змін до деяких 

законів щодо розвитку систем накопичення енергії, який комплексно 

врегульовує визначене коло питань. Зокрема, вводяться нові терміни 

”система накопичення енергії”, ”оператор системи накопичення енергії” 

та ”повністю інтегровані елементи мережі”, а також створюється 

новий учасник на ринку електричної енергії – оператор системи 

накопичення енергії. Водночас, врегульовуються питання ліцензування 

діяльності з накопичення енергії та питання можливості використання 

системи накопичення енергії споживачами, а також виробниками 

електричної енергії, зокрема, з відновлювальних джерел енергії. Зазначено, 

що системи накопичення енергії дозволяють більш ефективно управляти 

споживанням електричної енергії та балансують цінові коливання на 

ринку електроенергії у періоди нерівномірних змін попиту і пропозиції, цим 

http://www.golos.com.ua/article/352213
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самим оптимізуючи загальні витрати споживачів на електроенергію. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/352206   

32. Сміян Н. Створять єдині правила для відвідування 

законодавчого органу влади [Електронний ресурс] / Надія Сміян  

// Голос України. – 2021. – 19 жовт. (№ 196). – Електрон. дані.  Йдеться 

про Погоджувальну раду голів депутатських груп і фракцій, на початку 

якої Голова Верховної Ради України (ВР України) Руслан Стефанчук 

зазначив, що проект розкладу пленарних засідань на поточний тиждень 

підготовлено на підставі пропозицій комітетів та депутатських груп і 

фракцій, та проінформував про низку важливих законопроектів, винесених 

на розгляд народних депутатів: про удосконалення роботи Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ) та Національного банку (НБУ), 

про ресурсний законопроект, про питання фонду часткового 

гарантування вкладів тощо. Крім того, глава парламенту повідомив про 

ініціативу створення єдиних правил для відвідування ВР України для 

народних депутатів та інших працівників та журналістів, і висловив 

сподівання, що відповідну Постанову ухвалять вже найближчим часом. 

Заступниця Голови ВР України Олена Кондратюк зауважила, що порядок 

денний засідань повинен враховувати і позиції меншості, а також 

підтримала пропозицію ухвалення Постанови, яка дасть можливість 

працювати в парламенті всім у рівних умовах під час поширення 

коронавірусної інфекції. Олена Кондратюк акцентувала увагу на питаннях 

тарифів на комунальні послуги та початку опалювального сезону та 

запропонувала з цього приводу терміново зібрати засідання 

консультативної ради з питань місцевого самоврядування при ВР України. 

На засіданні Погоджувальної ради також виступили представники 

парламентськиї фракцій та депутатських груп Олександр Корнієнко 

(фракція "Слуга народу"), Юрій Бойко (фракція "Опозиційна платформа - 

За життя"), Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність"), 

http://www.golos.com.ua/article/352206
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Юлія Тимошенко (фракція "Батьківщина"), Кіра Рудик (фракція "Голос"), 

Тарас Батенко (депутатська група "За майбутнє"), Олег Кулініч (група 

"Довіра"). У своїх виступах парламентарії порушували питання 

комунальних тарифів, вакцинації, фінансування армії тощо. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352371  

Див. також : 1-3, 15, 33, 40 

 

Народні депутати України 

33. Борзова І. Аеропорт "Вінниця" та новий міст між 

Україною і Молдовою - наймасштабніші проекти "Великого 

будівництва" [Електронний ресурс] / Ірина Борзова// Голос України. – 

2021. – 13 жовт. (№ 195). – Електрон. дані.  У статті народного 

депутата України від фракції "Слуга народу" Ірини Борзової йдеться про 

реалізацію на Вінниччині у межах програми "Велике будівництво" двох 

наймасштабніших інфраструктурних проектів - реконструкцію 

міжнародного аеропорту "Вінниця" та будівництво нового мосту через 

Дністер між Україною та Молдовою. Зазначено, що 12 січня 2021 року 

Президенти України і Молдови підписали Меморандум щодо розвитку 

транспортно-транзитного потенціалу між країнами, а на будівництво 

мостового переходу Ямпіль - Косеуць передбачили кошти в законопроекті 

№ 6052 про внесення змін до Державного бюджету на 2021 рік. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352246   

34. Гал І. ”Вітаємо з мужнім кроком”: українська сторона ТКГ 

потролила російський МЗС [Електронний ресурс] / Ірина Гал // Fakty. 

ua : [веб-сайт]. – 2021. – 20 жовт. — Електрон. дані.  Наведено коментар 

представників делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) із 

врегулювання ситуації на Сході України з приводу затримання 13 жовтня 

на лінії зіткнення на Донбасі бойовика, російського громадянина, який під 

http://www.golos.com.ua/article/352371
http://www.golos.com.ua/article/352246
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виглядом члена Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) 

проводив розвідку позицій Збройних сил України (ЗСУ) біля лінії 

розмежування на Луганщині. Члени української  делегації наголосили, що 

таким чином вкотре підтверджено безпосередню участь громадян 

Російської Федерації (РФ) у збройному конфлікті на Донбасі. Подано 

також текст допису у соцмережі народного депутата України Соломії 

Бобровської, яка докладно розповіла про цю ситуацію. Текст: 

https://ukrainenews.fakty.ua/387545-pozdravlyaem-s-muzhestvennym-shagom-

ukrainskaya-storona-tkg-potrollila-rossijskij-mid 

35. Долучилися до масштабної акції [Електронний ресурс]  

// Голос України. – 2021. – 12 жовт. (№ 194). — Електрон. дані.  

Йдеться про участь народного депутата, голови партії ”Слуга народу” 

Олександра Корнієнка та голови Херсонської облдержадміністрації 

(ОДА), кандидата по 184-му округу на довиборах до Верховної Ради 

України (ВР України) Сергія Козиря у масштабній висадці дерев у Новій 

Каховці на Херсонщині. Олександр Корнієнко закликав усіх долучатися до 

акції ”Херсонщина кольору лісу – Херсонщина кольору життя”, а міністр 

аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, який також брав 

участь у висадці дерев, відзначив, що ініціатива Президента України 

Володимира Зеленського є ”дуже потужною та правильною ініціативою, 

яку потрібно масштабувати на всю країну”, адже ”кожен із нас дає 

державі можливість забезпечувати сталу екологічну політику та 

боротися з екологічними проблемами, які в нас виникають”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352199  

36. Лісова Л. Учні сказали: "Все просто супер!" [Електронний 

ресурс] / Лідія Лісова // Голос України. – 2021. – 13 жовт. (№ 195). – 

Електрон. дані.  Йдеться про діяльність народного депутата України 

Сергія Нагорняка, який надає допомогу з комплексної модернізації 

шкільних навчальних закладів свого виборчого округу Черкаської області. 

https://ukrainenews.fakty.ua/387545-pozdravlyaem-s-muzhestvennym-shagom-ukrainskaya-storona-tkg-potrollila-rossijskij-mid
https://ukrainenews.fakty.ua/387545-pozdravlyaem-s-muzhestvennym-shagom-ukrainskaya-storona-tkg-potrollila-rossijskij-mid
http://www.golos.com.ua/article/352199
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Зокрема, завдяки зверненню парламентарія у загальноосвітній школі  

№ 2 міста Тальне, де навчаються майже 800 дітей, уперше за багато 

років капітально відремонтували харчоблок: обладнали його новими 

вентиляційними системами, плитами, духовими шафами, сушарками для 

рук, меблями. Текст:  http://www.golos.com.ua/article/352247      

37. Омелянчук І. "Зазвичай це скромні люди, які живуть 

поряд" : журналісти Рівненщини видали книжку про наших 

захисників / Інна Омелянчук  // Урядовий кур’єр. – 2021. – 20 жовт.  

(№ 201). – С. 5.  Йдеться про презентацію в Рівненській обласній 

бібліотеці до Дня захисників та захисниць України підготовленої 

рівненськими журналістами книжки "Рядові неоголошеної війни", в якій 

зібрані матеріали з періодичних видань про рівнян - захисників України. Як 

зазначив голова обласної організації Національної спілки журналістів 

України (НСЖУ) Дмитро Тарасюк, це четверта книжка у серії "Золоті 

імена Рівненщини", фінансову підтримку для видання якої надали три 

народні депутати від Рівненщини Олександр Аліксійчук, Олександр 

Салійчук та Віктор М’ялик та підприємці Мар’ян Года і Мирон 

Чернецький. Дмитро Тарасюк повідомив, що книжку передадуть в родину 

кожного героя, чиє ім’я в ній згадано, а також всім бібліотекам області. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zazvichaj-ce-skromni-lyudi-yaki-

zhivut-poryad/    

38. Пікетування в Козині та Конча-Заспі [Електронний ресурс] 

// Голос України. – 2021. – 12 жовт. (№ 194). — Електрон. дані.  

Йдеться про акцію у ніч на суботу 9 жовтня та у неділю 10 жовтня біля 

будинку п’ятого Президента України народного депутата Петра 

Порошенка, під час якої відбувалося протистояння між двома групами 

людей: одні пікетували будинок, а інші - захищали його. До активістів - 

захисників будинку п’ятого Президента України, серед яких було багато 

учасників АТО/ООС, вийшов Петро Порошенко, поспілкувався з ними і 

http://www.golos.com.ua/article/352247
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zazvichaj-ce-skromni-lyudi-yaki-zhivut-poryad/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zazvichaj-ce-skromni-lyudi-yaki-zhivut-poryad/
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висловив вдячність за допомогу. Також у неділю 10 жовтня відбулося 

пікетування резиденції Президента України Володимира Зеленського в 

Конча-Заспі. Текст: http://www.golos.com.ua/article/352197 

39. Прокаєва А. Нардеп Антон Поляков помер у таксі  

/ Анастасія Прокаєва // Газета по-українськи. – 2021. – 14 жовт. (№ 41). 

— С. 4.  Йдеться про обставини смерті народного депутата України, 

члена депутатської групи ”За майбутнє” Антона Полякова. Зазначено, 

що парламентарію стало зле у таксі в Києві в ніч на 8 жовтня. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_nardep-anton-polyakov-pomer-u-

taksi/1055735      

40. Розслідування загибелі народного депутата має бути 

професійним та незалежним [Електронний ресурс] // Голос України. – 

2021. – 12 жовт. (№ 194). — Електрон. дані.  Йдеться про депутатський 

запит співголови групи ”Партія ”За майбутнє” Тараса Батенка до 

міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора та голови Служби 

безпеки України (СБУ) з вимогою провести незалежне, чесне, професійне 

розслідування загибелі народного депутата України Антона Полякова та 

відреагувати на маніпуляції навколо трагедії. Відзначивши, що політик не 

був помічений у вживанні наркотичних засобів, а обставини його смерті 

видаються дуже неоднозначними, парламентарій закликав ”проявити 

максимальну неупередженість та прозорість у розслідуванні справи 

загибелі народного депутата”, та зауважив, що ”в іншому випадку 

будемо вважати всі заяви людей, які не уповноважені правоохоронними 

органами, пробою пера для нав’язування суспільству думки, що політик 

сам винен у своїй смерті, спробою ”зам’яти” реальну причину його 

загибелі”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/352195   

41. Самченко В. Дух гетьмана : у Батурині презентували 

зйомки телесеріалу про Івана Мазепу та його титул князя Священної 

Римської імперії [Електронний ресурс] / Валентина Самченко  

http://www.golos.com.ua/article/352197
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_nardep-anton-polyakov-pomer-u-taksi/1055735
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_nardep-anton-polyakov-pomer-u-taksi/1055735
http://www.golos.com.ua/article/352195
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// України молода. – 2021. – 12 - 13 жовт. (№ 106/107). – Електрон. дані.  

Йдеться про участь Президента України (2005 - 2010) Віктора Ющенка 

та народного депутата, голови Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефата Чубарова у традиційному зібранні-презентації у Батурині. 

Учасники заходу вшанували пам’ять тисяч загиблих понад 300 років тому 

від російського війська Петра І, а також відбулася низка культурно-

просвітницьких акцій. У своєму виступі Віктор Ющенко говорив про дух, 

завдяки якому здобувають усі перемоги, адже ”у Батурині ми хочемо 

побачити ті сторінки, які вiдчутно важливі нам для сьогоднішнього дня”. 

А Рефат Чубаров біля Батуринської козацької церкви, відзначивши 

розуміння ним святості місця та нагадавши про невикористані 

українським та кримськотатраським народами можливості середини 

XVII століття у часи Конотопської битви, закликав не втратити шанс 

для спільної перемоги нині.                Текст:  

https://umoloda.kyiv.ua/number/3773/196/161067/    

42. Симоненко С. Атаки на Медведчука і санкції у рамках 

”деолігархізації” не сприймають Венеціанська комісія і європолітики, 

- Forbes [Електронний ресурс] / Світлана Симоненко // Fakty. ua :  

[веб-сайт]. – 2021. – 18 жовт. — Електрон. дані.  Подано тези статті в 

американському виданні ”Forbes” від 14 жовтня ”Україна в 2021 році: 

Криза триває” (”Ukraine 2021: The Crisis Continues”), у якій окреслено 

причини кризи в Україні та проаналізовано політику Президента України 

Володимира Зеленського. Зокрема, зазначено, що однією з останніх 

ініціатив Володимира Зеленського є політика ”деолігархізації”, у 

контексті якої порушено кримінального справу проти проросійського 

опозиційного політика народного депутата Віктора Медведчука. Також 

акцентовано увагу на низці корупційних скандалів в Україні, які значно 

шкодять іміджу держави та відлякують інвесторів, незважаючи на 

обіцянки глави держави перетворити Україну на ”землю обітовану” для 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3773/196/161067/
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інвестицій. Спрогнозовано перспективи Володимира Зеленського на посту 

Президента України та вказано на такі загрози, як ”проблеми з 

корупцією, зростання цін на енергоносії та нескінченна боротьба з 

Росією”. Текст: https://politics.fakty.ua/387422-ataki-na-medvedchuka-i-

sankcii-v-ramkah-deoligarhizacii-ne-priemlyat-venecianskaya-komissiya-i-

evropolitiki---forbes  

43. Стражник Л. Щоб жити ставало комфортно і затишно 

[Електронний ресурс] / Людмила Стражник // Голос України. – 2021. – 

12 жовт. (№ 194). — Електрон. дані.  Йдеться про звіт міського голови 

Івано-Франківська Руслана Марцінківа з нагоди другої річниці створення 

територіальної громади. Руслан Марцинків проінформував про 

формування місцевого бюджету, реалізацію низки інфраструктурних 

проектів, розвиток соціальної сфери громади. Міський голова запевнив, що 

зупинятися на досягнутому не будуть, адже ”проблем і напрямів роботи 

багато”, а підсумки роботи – це, водночас, і ”орієнтири для майбутніх 

цілей”. Зі святом жителів громади привітали народна депутатка Оксана 

Савчук і представники різних релігійних конфесій, які відзначили 

толерантне ставлення та взаємопідтримку у громаді. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352208    

44. Таран С. Облачно / Серафима Таран // Фокус. – 2021. –  

№ 41 (15 жовт.). — С. 18-21.  Йдеться про ситуацію навколо 

розслідування справи про обставини смерті народного депутата України, 

члена депутатської групи ”За майбутнє” Антона Полякова та наведено 

коментарі з цього приводу народних депутатів Дмитра Разумкова, 

Давида Арахамії, Галини Третьякової. Окреслено проблеми розслідування 

правоохоронними органами низки резонансних справ - про загибель лідера 

Народного Руху України (НРУ) В’ячеслава Чорновола, про отруєнння 

Президента України у 2005 – 2010 роках Віктора Ющенка, про вбивство 

міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова тощо. Наведено 

https://politics.fakty.ua/387422-ataki-na-medvedchuka-i-sankcii-v-ramkah-deoligarhizacii-ne-priemlyat-venecianskaya-komissiya-i-evropolitiki---forbes
https://politics.fakty.ua/387422-ataki-na-medvedchuka-i-sankcii-v-ramkah-deoligarhizacii-ne-priemlyat-venecianskaya-komissiya-i-evropolitiki---forbes
https://politics.fakty.ua/387422-ataki-na-medvedchuka-i-sankcii-v-ramkah-deoligarhizacii-ne-priemlyat-venecianskaya-komissiya-i-evropolitiki---forbes
http://www.golos.com.ua/article/352208
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коментар політолога Віктора Небоженка, який вважає, що 

”правоохоронці політизовані”, тому і не поспішають із розслідуванням 

справ, у яких фігурують відомі політики та посадовці. 

45. Чепурний В. Батурин: дух, що животворить [Електронний 

ресурс] / Василь Чепурний // Голос України. – 2021. – 13 жовт. (№ 195). 

– Електрон. дані.  Йдеться про презентацію у Національному історико-

культурному заповіднику "Гетьманська столиця" книги "Мазепа. Хроніки 

православного шляхтича" Тетяни Таїрової. На презентації книги 

Президент України (2005 - 2010) Віктор Ющенко закликав українців до 

єдності, що є основою для перемоги над ворогом, а голова Меджлісу 

кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат 

Чубаров, згадавши спільне історичне минуле українського та 

кримськотатарського народу, висловив сподівання, що нині ми не 

упустимо шанс для спільної перемоги. Делегація Меджлісу ознайомилася з 

гетьманською резиденцією, подарувала книги для заповідника і розгорнула 

прапор кримськотатарського народу, який також має синій і жовтий 

кольори. Текст: http://www.golos.com.ua/article/352242 

Див. також : 1-3, 13, 15, 25-30, 32 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів 

влади Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

21 жовтня 2021 р. 

Відповідальний за випуск : Л. В. Груніна 

http://www.golos.com.ua/article/352242

