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[ 
Дайджест 
циклу радіо-передач 

«На слуху: Рік виборів» 
] 
 

Цикл передач “На слуху: Рік виборів” — спільний проект Лабораторії 
законодавчих ініціатив та “Радіо Ера FM”, який здійснюється в межах Програми 
виборчої реформи в Україні, впроваджуваної Міжнародним фондом виборчих 
систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

 
[8 лютого 2012 року] 

 

[ РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРІВ ЗАЛЕЖАТИМЕ ВІД АКТИВНОСТІ 
ВИБОРЦІВ ТА ОПОЗИЦІЇ (ДРУГИЙ ЕФІР ЦИКЛУ «НА СЛУХУ: 
РІК ВИБОРІВ») 

] 
 
Темою другого ефіру (08.02.2012) циклу став загальний огляд 2012 року як року виборів. 
Гості радіопередачі: Тарас Стецьків (заступник голови фракції «Наша Україна – Народна 
самооборона»), Олександр Черненко (голова правління Комітету виборців України) та 
Олександр Хоруженко (директор неурядової організації "Центр досліджень регіональної 
політики", координатор Мережі підтримки реформ в Сумській області).   
  
Розпочинаючи розмову, Тарас Стецьків відзначив, що не вважає доцільним введення 
змішаної мажоритарно-пропорційної виборчої системи: «Україна давно дозріла до виборів 
за пропорційною системою з відкритими регіональними списками. Однак, політичний 
фактор, як завжди, домінуючий. І цілком зрозуміло, чому виборча система була змінена з 
пропорційної на змішану мажоритарно-пропорційну - це потрібно для влади, оскільки за чисто 
пропорційною системою (чи у версії закритих списків, чи за версією відкритих списків) влада 
тотально програє».  

 

 

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2509&as=0
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Олександр Черненко погодився зі співрозмовником: «Весь рік, коли велася дискусія щодо 
реформування виборчого закону, ми, громадські організації, брали активну участь у публічній 
дискусії, і ми формували громадську думку щодо необхідності впровадження системи 
регіональних відкритих списків, тому що ми вважаємо, що Україна має рухатися, що це її 
майбутня виборча система, і повертатися в те, що ми вже проходили не доцільно». Експерт 
додав, що відновлена змішана система увібрала в себе як недоліки закритих списків, 
так і політичну корупцію мажоритарних округів. Разом з тим громадським організаціям 
вдалося провести певні процедурні моменти, які загалом покращили якість нового виборчого 
закону: «Певні пропозиції щодо ускладнення громадського спостереження, і щодо організації 
голосування не знайшли відображення в законі. І ми це можемо подати як свою заслугу. Але 
всі здобутки банально перекреслюються а) питанням виборчої системи; б) відверто 
антиконституційною нормою щодо можливості подвійного балотування однієї людини, як у 
списку, так і по мажоритарному округу». 

Що можуть змінити у виборчому законі? 
 
За свідченням Тараса Стецьківа, при зміні правил гри на виборах було прийняте перш за все 
політичне рішення: «Для більшості було важливо показати Європі, що виборчий закон 
узгоджений з опозицією. Опозиція, розуміючи, що у більшості і так є достатня кількість голосів, 
шукала компроміс у частині виборчих процедур, у частині зняття положення про можливість 
зняття кандидата з мажоритарного округу тощо». За свідченням політика, частина опозиції 
при голосуванні за новий закон вважала, що їй вдалося досягнути максимального компромісу, 
який можливий у нинішньому скликанні. Верховної Ради. Й опозиція буде нести за це 
відповідальність. Разом з тим, зараз існує реальна можливість зміни виборчого закону:  «Чи 
міг закон бути гіршим? Міг. Чи його можуть змінити? На мою думку, такі плани існують. 
І ніхто ще не довів, що цей закон не буде погіршений навіть у цій версії… Більше того, я навіть 
знаю, що такі плани є. А тепер вони підсилюються ще й резолюцією Парламентською 
асамблеєю Ради Європи». По-перше, за інформацією депутата, можуть знизити прохідний 
бар’єр: «Ми знаємо, що опозиція й так важко домовляється, а коли бар’єр знизять це може 
стимулювати малі партії самостійно йти на вибори». По-друге, на думку Тараса Стецьківа, у 
парламентської більшості є велике бажання змінити порядок нарізки округів. Ще одна 
норма, яка може бути переглянута до парламентських виборів - порядок формування 
виборчих комісій. Ці та інші можливі зміни, на переконання депутата, будуть спрямовані на 
розширення можливостей для фальсифікацій. «Діючий закон в мажоритарній частині, 
насправді, дає можливість опозиційним кандидатам вигравати вибори. Так в законі 
немає права зняти кандидата з округу, а в тих проектах, які влада вносила раніше, була 
можливість за рішенням суду будь-якого кандидата на будь-якому етапі зняти з виборів за два 
порушення. Якби ця норма збереглася, можете собі уявити, скільки опозиційних кандидатів на 
мажоритарних округах дійшли б до дня голосування. Тому зараз у влади є така спокуса – 
поміняти виборчий закон. Чи їм це вдасться – побачимо. Думаю, Європа все-таки спостерігає 
за процесами в українськими парламенті й спроби поміняти закон будуть серйозно 
розкритиковані з боку європейської спільноти», - вважає Тарас Стецьків. Разом з тим, навіть 
без внесення змін, виборчий закон дає серйозні можливості для фальсифікацій. «Для опозиції 
головним питанням навіть є не нарощування рейтингів, а захист результатів виборів, 
паралельний підрахунок голосів», - підкреслив політик.  

Відповідаючи на питання про щодо виправданості змін мажоритарних округів в порівнянні з 
тією їх конфігурацією, що існувала в 2002 році (коли востаннє застосувалася змішана виборча 
система) – в контексті «звикання» виборців до того чи іншого кандидата в окрузі, Олександр 
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Черненко відзначив: «Я не бачу нічого поганого, якщо обраний кандидат від мажоритарки 
постійно працює, підтримує, веде прийом громадян. Це потрібно робити за будь-якої виборчої 
системи». Проблема ж, на думку політолога, полягає в іншому: «Кандидати або потенційні 
кандидати роками працювали з виборцями, допомагали округу, вирішували питання, і зараз 
перед цими виборами, згідно закону, цей округ можуть «розрізати» на дві або три частини, 
розкидаючи їх між іншими округами. І за якими критеріями будуть «нарізатися» округи, в 
законі сказано дуже мало, практично нічого». На думку Олександра Черненка логіка 
«нарізки» округів має забезпечити нормальну логістику виборів: близькість центру від 
дільниць, нерозтягнутість та нерозривність округу, врахувати демографічну ситуацію. 
Зараз же, визначення їх меж відбуватиметься з огляду на політичну доцільність тих чи інших 
кандидатів. Тому експерт закликав провести публічне обговорення принципів 
формування виборчих округів - із залученням влади, опозиції, експертів, реєстру виборців. 
Така дискусія дозволить виробити спільні критерії, які б визначали логіку утворення 
мажоритарних округів. «У демократичних країнах є традиція таких обговорень. І є 
можливість оскарження виборчих округів. І прецеденти були і в Америці, і в європейських 
країнах, коли округ був нарізаний, певному кандидату чи політичній силі здалося, що це 
несправедливо, вона подала в суд або в інший орган оскарження. Звичайно, тут потрібна 
аргументація. Але такий принцип я вважаю нормальним і прозорим», - додав Олександр 
Черненко. 

Чи захистять виборчі комісії результати волевиявлення? 
 
Тарас Стецьків звернув також увагу на принципи формування виборчих комісій, згідно якого 5 
членів потрапляють туди від парламентських фракцій, а решта – від партій згідно 
жеребкування. «Це ставить непарламентські партії, кандидатів по мажоритарних округах у 
нерівні умови. Уявіть собі, як буде діяти влада. 5 чоловік на виборчій дільниці прийшло від 
парламентських фракцій. На округ спеціально висувається максимальна кількість кандидатів, 
частина яких буде технічними… А потім у законі є таке положення, що, наприклад, спостерігач 
копію виборчого протоколу про підрахунок голосів не отримує. Більше того, навіть член 
дільничної комісії отримує не оригінал, а копію. А оригіналів є тільки 3. І ці оригінали везуть з 
виборчої дільниці в окружну комісію, а по дорозі можна легко переписати протокол… Уявіть 
собі, ви - член дільничної комісії, ваш кандидат виграв, і у вас копія протоколу. А в них 
оригінал протоколу, де виграв провладний кандидат. Який протокол суд прийме до 
розгляду?», - зауважив депутат. Повертаючись до теми протидії фальсифікаціям та захисту 
результатів голосування, він зазначив: «Частково ми це робили тільки у 2004 році. Я можу 
стверджувати, що на президентських виборах 2004, у яких переміг Ющенко у другому турі, 
опозиції вдалося, і то не тотально, здійснювати паралельний підрахунок голосів і захищати 
результати. Але в загальнонаціональному масштабі за 20 років української незалежності ще 
нікому не вдавалося це робити… Тому я можу сказати, якщо в Україні і може скластися 
ситуація близька до революційної, це тільки у випадку, коли опозиція зуміє належним чином 
захистити результати виборів і будуть встановлені факти масової фальсифікації. Тоді може 
розгорітися боротьба не на жарт». 

Схожої позиції притримується і голова Комітету виборців України: «Через технічних 
кандидатів, безперечно, у комісії заведуть своїх людей. І з досвіду відомо, що через 
залякування, підкуп членів комісій (а комісії завжди в більшості лояльні до влади) будуть 
намагатися впливати. Але один або два активних, професійних, чесних членів комісії від 
опозиції зможуть, якщо не зупинити фальсифікацію, то принаймні голосно про неї 
заявити. Тому опозиції треба дуже сильно працювати над своїми представниками у комісіях». 
Олександр Черненко також закликав активних громадян, які прагнуть захистити результати 
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виборів, долучатися до роботи комісій – спостерігачами від кандидатів або ж громадських 
організацій.  

Повернення "мережевих" кампаній 
 
Олександр Хоруженко, директор Центру досліджень регіональної політики, координатор 
Мережі підтримки реформ в Сумській області, у прямому включенні розповів про 
передвиборчі тенденції у своєму регіоні. Він підтвердив, що жодних обговорень процесу 
формування виборчих округів наразі на місцях не проводиться: «У нас з цим так само повна 
таємниця. Всі потенційні кандидати - і від влади, і від опозиції - знаходяться у такій темній 
кімнаті і невіданні. Але разом з тим, кандидати від влади ніби вже агітують і ніби вже знають 
свої округи, а опозицію тримають на довгому повідку».  

Крім того, експерт розповів про ймовірне повернення технології «виборчого мережевого 
маркетингу», яка використовувалися провладними силами під час останніх місцевих 
виборів на Сумщині. В удосконаленому вигляді вона виглядатиме як «Асоціація громад 
області». За словами Олександра Хоруженка, пов'язаний даний мережевий механізм буде 
перш за все з провладними кандидатами, які позиціонуватимуть себе як «незалежні». «Вже 
очевидно, що більшість провладних кандидатів підуть незалежно, тобто адмінресурс партії й 
вертикалі влади ними використовуватися не буде… На минулих місцевих виборах діяла  
система своєрідного "мережевого маркетингу". Тепер вона удосконалюється й буде діяти як 
так звана "Асоціація громад області". Зараз вже майже всі громади Сумщини (більше 300 по 
області, крім сумської міської ради) створюють цю структуру, яка буде проводити виборчу 
кампанію мережевим способом. Всі бюджети – від села до великого бюджету обласного 
центру – будуть виділяти кошти на цю структуру, яка фактично стане мозковим центром, 
альтернативним політичним штабом провладних кандидатів, що йтимуть як 
“незалежні”», - розповів експерт. 

Єдність опозиції виглядає непереконливо 
 
Говорив Олександр Хоруженко і про намагання сумської опозиції до інтеграції: «Опозиція 
декларує єдність і бажання домовлятися, але я думаю, буде, як завжди: 6, 7, 8 «єдиних» 
кандидатів від опозиції. Вони всі між собою вже пересварилися. І навряд чи буде по всіх 
округах по єдиному кандидату». 

Тему продовжив Тарас Стецьків: «Якщо опозиція збереже єдність, якщо вона висуне на 
кожний мажоритарний округ одного кандидата, якщо цей кандидат буде володіти належними 
моральними і політичними якостями, (тобто, округи не будуть продаватися опозицією під 
конкретних людей, якщо ці кандидати пройдуть попереднє обговорення, хоча б обговорення в 
громадських організаціях, на зборах виборців) то, безумовно, опозиція має шанс виграти. 
Якщо ж буде інша тенденція, коли округи будуть здаватися, коли на округи будуть за 
партійними квотами заводитися кандидати від партії тільки тому, що він від партії - тоді 
виборець може проголосувати або ногами, або просто відмовити опозиції у підтримці. Тобто, 
питання є не тільки в законі, питання є в опозиції». Крім того, політик висловив думку про 
оновлення політичної еліти, яке, втім, має бути реальним приходом політиків нової якості, а 
не PR-заходом: «Я хотів би дуже сподіватися, що принаймні на цих виборах, якщо не 
повністю, то частково, опозиція запропонує суспільству не просто людей, які хочуть взяти 
владу, а запропонують носіїв реальної альтернативи, людей, які знають, як змінити країну. Як, 
наприклад, це зробила команда Саакашвілі в Грузії… Безумовно, мають бути нові обличчя. 
Має бути співвідношення нових і досвідчених людей. Ідеально 70 на 30 в сторону нових. Але 

http://www.pravda.com.ua/articles/2010/10/14/5475541/
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ці нові повинні мати також належні морально-політичні якості. Не можна підміняти поняття 
старий і новий. Це спеціально нав’язана технологія. Інколи досвідчена людина, якщо вона не 
була “тушкою”, може зробити багато більше, ніж так звані нові». Розвиваючи тему оновлення 
політикуму, Тарас  Стецьків застеріг: «Я можу навести гіркий досвід “Народної 
самооборони”. З 18 чоловік, які пройшли у парламент, старих було 5, а нових було 13. 
Так от, ці 13 взяли гроші і перейшли у більшість». 

Коментуючи питання щодо електронного або ж комбінованого (часткового електронного) 
голосування, Олександр Черненко відзначив: «В перспективі ми до цього прийдемо рано чи 
пізно. Питання в іншому - у довірі. У нас немає довіри до суперзахищених бюлетенів, які 
друкуються на папері, дорожчому, ніж для грошей. Все одно ми говоримо про 
фальсифікації і говоримо про недовіру. І небезпідставно говоримо. То чи буде наш виборець, 
або політик, який програє вибори, довіряти тій кнопочці, на яку ви натисли? Не будуть. До 
цього треба йти. Треба просвітницьку велику кампанію серед виборців провести. Я думаю, з 
цим майбутнє».  

Активність виборців - головна зброя проти фальсифікацій 
  

Підсумовуючи дискусію, Тарас Стецьків говорив про те, чи існує реальна альтернатива 
силам, які входять до українського політичного мейнстріму протягом останніх років: «Хочемо 
ми того, чи не хочемо, але БЮТ на сьогодні користується довірою, за різними опитуваннями, 
принаймні 20% виборців. Можна вважати, що їх зомбували, а можна вважати, що вони вірять 
в свого лідера. 10% вірять в Яценюка. 5% вірять у Кличка. Це є реалії. Чи ці політики 
подобаються всім? Ну не всім подобаються, і в мене до них є претензії. Але на сьогодні саме 
така альтернатива витворилася владі в особі Партії регіонів, якій також довіряє якась частина 
виборців. І тільки в конкурентній боротьбі між цими силами виборець у кінцевому підсумку 
буде вибирати. Нема абсолютного добра, нема абсолютного зла. Треба вибирати, грубо 
кажучи, з того, що є. Чи в Україні на сьогодні витворилася альтернатива, в яку би 
повірила більша половина населення? Ні, не витворилася. У майбутньому, може, вона 
витвориться, можливо, будуть нові обличчя, нові політичні сили. Але зараз є такі. І ви 
маєте обирати між одним і другим». 
 
Олександр Черненко на завершення програми закликав виборців до активності: «На вибори 
треба йти. Вибори не будуть простими, але вибори ніколи не були простими. Все 
залежить від закону, який недосконалий. Але є велике сподівання на активність 
виборців і на  політичну волю політиків до чесних і демократичних виборів. На останнє, 
на жаль, найменше сподівання, але все одно все залежить від громадян». 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2519&as=0] 
[Лінк на відео: http://youtu.be/9Vk5lL2JKHM] 
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[Новинні повідомлення] 
 

[ ОПОЗИЦІЯ: ВЛАДА ПЛАНУЄ ЗМІНИТИ ВИБОРЧИЙ ЗАКОН В ЧАСТИНІ 
ПРОХІДНОГО БАР’ЄРУ, ПОРЯДКУ «НАРІЗКИ» ОКРУГІВ Й ПРАВИЛ 
ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ 

] 
 
Про це заявив заступник голови фракції «НУНС» Тарас 
Стецьків в ефірі передачі "На слуху: Рік виборів" на 
"Радіо Ера FM". «Я знаю, що такі плани існують. Тепер вони 
підсилюються резолюцією Парламентської асамблеї Ради 
Європи», - сказав народний депутат. По-перше, на його 
думку, можуть знизити прохідний бар’єр. «Ми знаємо, що 
опозиція й так важко домовляється, а коли бар’єр знизять це 
може стимулювати малі партії самостійно йти на вибори», - 
говорить Тарас Стецьків. 
 
По-друге, за інформацією депутата, у парламентської 
більшості є велике бажання змінити порядок нарізки округів. 
Ще одна норма, яка може бути переглянута до 
парламентських виборів - порядок формування виборчих 

комісій. Ці та інші можливі зміни, на думку депутата, будуть спрямовані на розширення 
можливостей для фальсифікацій.  
 
«Діючий закон в мажоритарній частині, насправді, дає можливість опозиційним кандидатам 
вигравати вибори. Так в законі немає права зняти кандидата з округу, а в тих проектах, які 
влада вносила раніше, була можливість за рішенням суду будь-якого кандидата на будь-
якому етапі зняти з виборів за два порушення. Якби ця норма збереглася, можете собі уявити, 
скільки опозиційних кандидатів на мажоритарних округах дійшли б до дня голосування. Тому 
зараз у влади є така спокуса – поміняти виборчий закон. Чи їм це вдасться – побачимо. 
Думаю, Європа все-таки спостерігає за процесами в українськими парламенті й спроби 
поміняти закон будуть серйозно розкритиковані з боку європейської спільноти», - підвів 
підсумок Тарас Стецьків. 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2516&as=0] 
 

[ ВИБОРЧИЙ «МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ» ПОВЕРТАЄТЬСЯ. СВІДЧЕННЯ 
ІЗ СУМЩИНИ ] 

 
Технології своєрідного мережевого маркетингу, які 
використовувалися  провладними силами під час 
останніх місцевих виборів на Сумщині, 
удосконалюються для застосування на 
парламентських виборах – у вигляді «Асоціації 
громад області». Про це повідомив Олександр 
Хоруженко, директор Центру досліджень 
регіональної політики, координатор Мережі підтримки 
реформ в Сумській області, під час  передачі "На 
слуху: Рік виборів" на "Радіо Ера FM".  

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2516&as=0
http://www.pravda.com.ua/articles/2010/10/14/5475541/
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За словами експерта, пов'язаний даний мережевй механізм буде перш за все з провладними 
кандидатами, які позиціонуватимуть себе як «незалежні». «Вже очевидно, що більшість 
провладних кандидатів підуть незалежно, тобто адмінресурс партії й вертикалі влади ними 
використовуватися не буде … На минулих місцевих виборах діяла  система своєрідного 
"мережевого маркетингу". Тепер вона удосконалюється й буде діяти як так звана "Асоціація 
громад області". Зараз вже майже всі громади Сумщини (більше 300 по області, крім сумської 
міської ради) створюють цю структуру, яка буде проводити виборчу кампанію мережевим 
способом. Всі бюджети – від села до великого бюджету обласного центру – будуть виділяти 
кошти на цю структуру, яка фактично стане мозковим центром, альтернативним політичним 
штабом провладних кандидатів, що йтимуть як “незалежні”», - розповів Олександр 
Хоруженко. 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2517&as=0] 
 

[ ОЛЕКСАНДР ЧЕРНЕНКО: НЕОБХІДНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ШИРОКУ ДИСКУСІЮ, ЯКА 
Б ВИРОБИЛА КРИТЕРІЇ «НАРІЗКИ» ОКРУГІВ ] 

 
Голова правління Комітету виборців України 
Олександр Черненко в ефірі передачі «На слуху: 
Рік виборів» на «Радіо Ера FM» закликав провести 
публічне обговорення формування виборчих округів. 
«Про критерії «нарізки» округів в законі провибори 
сказано дуже мало, фактично нічого. Добре ще, що 
їх межі мають стати відомими в кінці квітня. Інше 
питання – що ЦВК просто дасть карту округів, по 
яким вже прийняте остаточне рішення, без 
аргументації, чому саме ці райони увійшли до 
округу», - сказав експерт. На його думку, логіка 
«нарізки» округів має забезпечити нормальну 

логістику виборів: близькість центру від дільниць, нерозтягнутість та нерозривність округу, 
врахувати демографічну ситуацію. Зараз же, визначення їх меж відбуватиметься з огляду на 
політичну доцільність тих чи інших кандидатів.  
 
«Деякі кандидати роками працювали з виборцями, допомагали округу, вирішували питання. А 
зараз цей округ згідно закону можуть розрізати на кілька частин, які розкидають по різним 
округам. Проблема в тому, що немає публічних дискусій з владою, опозицією, виборцями, які 
виробили б чіткі критерії щодо того, чому округ нарізаний саме так», - переконаний Олександр 
Черненко. На думку експерта, конфігурація мажоритарних округів може значно змінитися в 
порівнянні з тою, яка існувала на останніх виборах за змішаною системою у 2002 році. 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2518&as=0] 
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[Анонс] 
 

[ ТРЕТІЙ ЕФІР (15 ЛЮТОГО): «ЛЕГІТИМНІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ 
МАЙБУТНІХ ВИБОРІВ» 

] 

 
Наступний ефір циклу відбудеться 15 лютого (середа, початок об 11.00). Експерти 
говоритимуть про легітимність та прозорість виборів, про можливі зловживання та 
механізми протидії фальсифікаціям. Учасниками передачі будуть: Ольга Айвазовська 
(ГМ «ОПОРА»), Анатолій Бойко (Одеська обласна організація Комітету виборців України) та 
Юрій Ключковський (Президент Інституту виборчого права). Радіослухачі матимуть змогу 
поставити запитання учасникам дискусії чи ж прокоментувати почуте — зателефонувавши на 
номер (044)536-96-00 або ж написавши на efir@radioera.com.ua. 
 
Цикл передач “На слуху: Рік виборів” — спільний проект Лабораторії законодавчих 
ініціатив та “Радіо Ера FM”, який здійснюється в межах Програми виборчої реформи в 
Україні, впроваджуваної Міжнародним фондом виборчих систем (IFES) за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).   
 
[Веб-камера Радіо "Ера-FM": http://www.radioera.com.ua/ru/main/webcam/] 
 
[Онлайн мовлення "Ера-FM": http://www.radioera.com.ua/ru/translation/]  
 
[Міста мовлення Радіо "ЕРА-FM": http://www.radioera.com.ua/merezha_chastoty/]  
 

mailto:efir@radioera.com.ua
http://www.radioera.com.ua/ru/main/webcam/
http://www.radioera.com.ua/ru/translation/
http://www.radioera.com.ua/merezha_chastoty/
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[Пряма мова] 
 
Віталій НАУМЕНКО: Гостями нашої програми будуть Олександр Черненко, голова правління 
«Комітету виборців України». Вітаю вас. 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Доброго дня. 
Віталій НАУМЕНКО: А також Тарас Стецьків, народний депутат України, фракція НУНС. Вітаю вас. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Добрий день. 
Віталій НАУМЕНКО: У другій частині програми ми почуємо точку зору на виборчі колізії у регіонах. 
Зокрема, із Сумщини своїми враженням поділиться Олександр Хоруженко, директор неурядової 
організації "Центр досліджень регіональної політики", координатор Мережі підтримки реформ в 
Сумській області. 
Цикл передач «На слуху. Рік виборів» - це спільний проект Лабораторії законодавчих ініціатив та Радіо 
Ера-ФМ. Він здійснюється в межах програми виборчої реформи в Україні, провадженої Міжнародним 
фондом виборчих систем за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. 
Хоча до виборів ще далеко, але мені на початку програми спадають на думку кліматично-погодні 
аномалії. Так само, які відбувається цикл у природі, тобто, зиму рано чи пізно змінить весна, весну 
змінить літо, літо - осінь і т.д., так само перед кожним циклом парламентських перегонів в Україні 
хтось із завидною впертістю ініціює зміну правил гри на виборчому полі. Ця виборча кампанія не стала 
винятком, тобто, Україна відмовилася від того, що було раніше. Тепер ми будемо обирати за 
змішаною системою. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Я не думаю, що змішана система була аж такою доцільною. Мені здається, що 
Україна давно дозріла до виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними  списками. 
Однак, політичний фактор, як завжди, був домінуючий. І цілком зрозуміло, чому виборча система була 
змінена з пропорційної на змішану мажоритарно-пропорційну - це потрібно для влади, оскільки за 
чисто пропорційною системою чи у версії закритих списків, чи за версією відкритих списків влада 
тотально програє, і фактично Янукович іде тим самим шляхом, яким ішов Кучма у 2002 році. 
Віталій НАУМЕНКО: Нагадайте, будь ласка, як ви голосували під час того голосування, коли цей 
закон ухвалювався. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Я не голосував за цей закон, оскільки вважав і вважаю, що він вигідний для влади, 
яка за рахунок мажоритарної складової захоче тримати контроль над майбутньою Радою, принаймні, 
такі плани є у влади в наявності.  
Віталій НАУМЕНКО: Пане Черненко, чи поділяєте ви точку зору, що не варто було міняти правила 
гри? 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Їх треба було міняти, тому що той діючий закон, за яким ми провели дві 
останні виборчі парламентські кампанії, мав свої недоліки і у частині виборчої системи. Але весь цей 
рік, коли велася дискусія щодо реформування виборчого закону, ми, громадські організації, брали 
активну участь у публічній дискусії, і ми публічно заявляли, формували громадську думку, намагалися 
говорити про ту систему регіональних відкритих списків, про яку сказав Стецьків, тому що ми 
вважаємо, що Україна має рухатися до неї, це її майбутня виборча система, і повертатися в те, що ми 
вже проходили, будь то закриті списки, будь то та змішана система, яка увібрала в себе, як недоліки 
закритих списків, з одного боку, так і з іншого - цю політичну корупцію, яка відбувається на 
мажоритарних округах. 
Віталій НАУМЕНКО: Наскільки враховано в кінцевому варіанті закону побажання громадських 
організацій? 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Якщо говорити про процедурні моменти, опозиції вдалося їх покращити, ми 
могли мати набагато гірший закон, я з цим згоден. І ті певні пропозиції щодо громадського 
спостереження, щодо організації голосування, не знайшли відображення в цьому законопроекті. Ми це 
можемо подати і як свою заслугу. Якби всі ці здобутки банально не перекреслювалися а) питанням 
виборчої системи, б) коли в цьому законі закріплена відверто антиконституційна норма щодо 
можливості подвійного балотування однієї людини, як у партійному списку, так і по мажоритарному 
округу. Вже було рішення Конституційного Суду України про те, що це не відповідає Основному 
Закону. І тут конституційна більшість несподівано голосує за подібну норму, знаючи прекрасно про 
рішення КС - бо норма вигідна всім, хто голосував: як провладним фракціям, так і опозиційним, які 
таким чином можуть розкладати яйця в різні кошики. 
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Віталій НАУМЕНКО: Пане Стецьків, звертаю вашу увагу і наших слухачів на два очевидні парадокси. 
Один - всупереч несприйманню значною частиною опозиції норм цього закону ми мали на виході 
більш, ніж переконливий відсоток тих депутатських голосів, які підтримали цей законопроект. Пізніше 
його підписав Віктор Янукович, президент України, а ще пізніше достатньо позитивні відгуки ми почули 
від фахівців Венеціанської комісії. Чим це можна пояснити? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Я думаю, що було прийнято політичне рішення. Для більшості було важливо 
показати Європі, що виборчий закон узгоджений з опозицією. Опозиція, розуміючи, що у більшості і так 
є достатня кількість голосів, шукала компроміс у частині виборчих процедур, у частині зняття 
положення про можливість зняття кандидата з мажоритарного округу тощо. 
Віталій НАУМЕНКО: На вашу думку, самовиживання, якісь шкурні інтереси мали місце? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Я ж сказав: рішення було політичним. Воно було політичним як з боку більшості, так 
і з боку опозиції. По великому рахунку, лідери двох фракцій - БЮТ і НУНС - прийняли політичне 
рішення з цього приводу. Я був учасником цих переговорів, можу відверто сказати, опозиція вважала, 
що це максимальний компроміс, якого вона може добитися в існуючому складі парламенту.  
Рішення було неоднозначним. Ми всі розуміємо і знаємо прекрасно, які були серйозні дебати, як це 
було оцінено. І в даному випадку закон був прийнятий такий, який прийнятий. Чи він міг бути гірший? 
Міг. Чи його можуть змінити? На мою думку, такі плани існують. І ніхто ще не довів, що цей закон не 
буде погіршений навіть у цій версії. 
Чи опозиція несе частину відповідальності за прийняття закону? Безумовно, несе, тому що більшість 
опозиції голосувало за цей закон, і таким чином, влада може сказати у Європі, у Парламентській 
Асамблеї, у Венеціанській комісії - бачите, це консенсус у Верховній Раді, більше 300 голосів було 
дано за закон. Але це правила гри. І по цих правилах гри, якщо вони не будуть змінені, буде 
відбуватися ця виборча кампанія. 
Віталій НАУМЕНКО: Пане Стецьків, з ваших слів я зрозумів, що ви не виключаєте, ще якихось змін у 
цьому законі? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Не виключаю. Більше того, я навіть знаю, що такі плани існують. А тепер ці плани 
підсилюються ще й резолюцією ПАРЄ. Я думаю, що в опозиції є план змінити закон принаймні в трьох 
частинах. 1. Понизити виборчий бар’єр. Ми знаємо, що опозиція і так важко домовляється, а коли 
бар’єр знизять до 1-2%, це може стимулювати малі партії самостійно йти на вибори. 
Віталій НАУМЕНКО: Давайте одразу з’ясуємо, ви поділяєте підходи щодо зниження? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Ні, на мою думку, нижче 3% взагалі не можна, тому що тоді втрачається зміст у 
виборчому бар’єрі. 
Віталій НАУМЕНКО: Пане Черненко, а ви? 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Я вважаю, що, можливо, 5% було для України зарано, революційно. Я 
вважаю оптимально є 4%. Треба збільшити бар’єр, щоб збільшити партії. Але зараз це є чіткі правила 
задовго до виборів, будь-яка зміна їх буде просто деструктивною. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Друга позиція стосується порядку нарізки виборчих округів. Я думаю, що у більшості 
є велике бажання поміняти цю норму. І третє - це порядок формування виборчих комісій для того, 
щоби відкрити для більшості можливість фальсифікації виборів. Хоча я можу сказати, що і цей закон 
не усуває можливості фальсифікувати результати виборів.  
Тому для опозиції головним питанням навіть є не нарощення рейтингів, вони в них і так достатньо 
великі, а захист результатів виборів, паралельний підрахунок голосів. 
Віталій НАУМЕНКО: Ваші опоненти стверджують, що нарізка виборчих округів виправдана в тому 
сенсі, що не можна допустити ситуації, коли певний кандидат у народні депутати постійно рік-у-рік 
прив’язується до мажоритарного округу, його всі знають, і це створює нібито йому штучні переваги. 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Я не бачу в цьому нічого поганого, якщо обраний кандидат від мажоритарки 
постійно працює, підтримує, веде прийом громадян. Це потрібно робити за будь-якої виборчої 
системи. І за пропорційної депутати були закріплені за округами і працювали. Це лише плюс. 
Питання інше. Питання власне, що кандидати або потенційні кандидати роками працювали з 
виборцями, допомагали округу, вирішували питання, і зараз перед цими виборами, згідно закону, цей 
округ розрізають на дві або на три частини, розкидаючи між іншими округами. І за якими критеріями 
буде нарізатися цей округ, в закон сказано дуже мало, практично нічого. 
Тому проблема зараз в чому? Добре, що межі округів будуть відомі за півроку до виборів у кінці 
квітня... 
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Віталій НАУМЕНКО: 5 травня називають. 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Вони до 30 квітня мають бути опубліковані, але це зараз не так суттєво. Інше 
питання - чи нам в останній момент, передбачений законом, ЦВК просто дасть карту: дивіться, ось такі 
округи, ми прийняли таке рішення, закон нам це дозволяє. Не аргументуючи, чому саме ці округи, чому 
саме ці райони.  
Логіка нарізки округів має забезпечити не преференції для тих чи інших кандидатів, а нормальну 
логістику виборчого процесу - близькість центру від дільниць, нерозтягнутість, нерозривність округу, 
врахувати демографічну ситуацію, кількість виборців. Щоб вибори були зручні, перш за все, для 
виборця. 
Багато зараз ходить чуток (і погано, що ми оперуємо чутками, а немає публічного обговорення саме 
процесу нарізки округів), що в адміністраціях бачать - ага, там в того кандидата сильні позиції, 
розрізаємо округ на дві частини. Там в того кандидата сильні позиції на правому березі річки, то ми 
зараз зробимо такий округ, щоб він був частина на правому, частина на лівому березі, де цього 
кандидата взагалі не знають. А якщо це річка Дніпро, ви розумієте, це може бути дуже серйозно. 
Оскільки немає серйозних критеріїв, немає публічної дискусії із залученням влади, опозиції, експертів, 
реєстру виборців - щоб ми виробили спільні критерії і пояснили, чому той чи інший округ нарізаний 
саме так, а не просто сказали, ось такий округ, тому що ми так вирішили. 
Віталій НАУМЕНКО: А в попередні виборчі цикли, коли ми обирали також за мажоритарною 
системою, чи була така полярність щодо нарізки округів? 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Там не було такої великої дискусії, тому що були вибори 1998 року і одразу 
відбори 2002 року, округи фактично збереглися, і суттєвих змін взагалі не було. 
Оскільки в нас зараз 10 років мажоритарки не було, і хтось працював (а тоді всі працювали, ті, хто 
обирався, знали, що через 4 роки знову вибори, і в округи ходили), а зараз після 2004 року, після 
політреформи, навіть ті, хто працював в округах, більшість перестали. 
Інші депутати, які більш відповідальні, для яких праця в окрузі - це не просто майбутні вибори, а це 
їхня громадська відповідальність, продовжували працювати, і зараз працюють, тому їм зараз ці округи 
просто візьмуть і поріжуть. Раніше цієї проблеми не було, бо в округах працювали всі. 
Віталій НАУМЕНКО: Я думаю, у нас в політичному лексиконі з’являється неологізм - окучування 
округів? Тобто, працюють (хотілося би вірити в це) системно з виборцями, допомагають розв’язувати 
невідкладні соціально-економічні проблеми тощо. У мене запитання до вас, пане Тарасе, стосовно 
формування виборчих комісій. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Я хочу сказати дві речі. Безумовно, існує величезна небезпека нарізки виборчих 
округів під кандидатів від Партії регіонів, особливо під потреби бізнесменів, які підуть від ПР на 
вибори. По Західній Україні це вже зараз є очевидним. Та інформація, якою ми володіємо, свідчить 
про конкретних бізнесменів, які давно, як ви кажете, окучують округи. А як це відбувається, можу 
прямо сказати. 
От є бізнесмен, який себе позиціонує як незалежний кандидат, який вже два чи три роки вкладає в 
округ серйозні гроші, дає гроші на церкву, возить дітей на різні екскурсії, платить гроші на різні 
благодійні цілі тощо, і він, вживу таке слово, «прибив» собі територію, і безумовно, за допомогою ОДА 
і органів реєстрації виборців вони будуть хотіти нарізати собі такі округи, які для них, на їх думку, 
будуть виграшні. 
Віталій НАУМЕНКО: А як цьому можна протистояти? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: А ніяк. Тому що округи в нас формуються органами виконавчої влади. 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Ну за цим законом формуються ЦВК, нічого не сказано, ні слова, про 
виконавчі органи влади, але по суті воно так є. 
Віталій НАУМЕНКО: А як би мало бути? 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Мала би бути публічна дискусія. Збирається круглий стіл з представників 
партій, експертів, кожний дає свої аргументи. Це робиться публічно, і кажуть, чому цей округ має бути 
таким кращим?  
а) У всьому світі є традиція таких дискусій, ну не в усьому світі, - в демократичних країнах. б) І є 
можливість оскарження виборчих округів. І прецеденти були і в Америці, і в європейських країнах, коли 
округ був нарізаний, певному кандидату чи політичній силі здалося, що це несправедливо, вона подає 
в суд або в інший орган оскарження, аргументує це, звичайно, не просто «не подобається», а чому не 
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подобається, і приймається відповідне рішення, і межі округів навіть переглядаються. Я вважаю, це 
нормально і прозоро. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: І друге. Ну от як формується виборча комісія чи дільнична чи окружна? 5 чоловік 
попадають від 5 парламентських фракцій, решта по жеребу. 
Віталій НАУМЕНКО: Баш на баш. Це все виправдано чи ні? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: На мою думку, ні, тому що це ставить непарламентські партії, кандидатів на 
мажоритарних округах у нерівні умови. Уявіть собі, як буде діяти влада. 5 чоловік на виборчій дільниці 
прийшло від парламентських фракцій. На округ спеціально робиться, щоб кандидатів була 
максимальна кількість, їх 20 висунуть на округ, і по жеребу хтось попаде, хтось не попаде. А потім у 
законі є таке положення, що, наприклад, спостерігач копію виборчого протоколу про підрахунок голосів 
не отримує. 
Більше того, навіть член дільничної комісії отримує не оригінал, а копію. А оригіналів є тільки 3. І 3 
чоловіка ці оригінали везуть з виборчої дільниці в окружну комісію. І по дорозі можна легко переписати 
протокол. Легко. 
Тому якщо опозиція не здійснить тотального контролю за паралельним підрахунком голосів і не буде 
захищати результатів виборів, я вас запевняю, незалежно від рейтингів опозиції, протокол, особливо у 
сільському окрузі можна легко буде переписати по дорозі від дільничної комісії до окружної. 
Віталій НАУМЕНКО: Пане Тарасе, ваш тривалий політичний і депутатський досвід підказує, що в нас 
опозиція може надавити, натиснути? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Частково ми це робили тільки у 2004 році. Частково. Я можу стверджувати, що на 
президентських виборах 2004, у яких переміг Ющенко, у другому турі опозиції вдалося, і то не 
тотально, здійснювати паралельний підрахунок голосів і захистити результати. Але в 
загальнонаціональному масштабі за 20 років української незалежності ще нікому не вдавалося це 
робити. Це дуже серйозний виклик для опозиції, дуже серйозний. 
Уявіть собі, ви член дільничної комісії, ваш кандидат виграв, і у вас копія протоколу. А в них оригінал 
протоколу, де виграв провладний кандидат. Який протокол суд прийме до розгляду? 
Віталій НАУМЕНКО: Змагання протоколів 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Звичайно. От і все. Тому я можу сказати, якщо в Україні і може скластися ситуація 
близька до революційної - це тільки у випадку, коли опозиція зуміє належним чином захистити 
результати виборів і будуть встановлені факти масової фальсифікації. Тоді може розгорітися 
боротьба не на жарт. 
Віталій НАУМЕНКО: Мені здається, що про фальсифікацію виборів говорять лише в одній переважно 
європейській країні під назвою Україна. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Ще Росія є. 
Віталій НАУМЕНКО: Хоча, якщо не помиляюся, закриті партійні списки у двох європейських країнах 
зберігаються. Це Іспанія і Португалія, але там таких виборчих колізій, такого виборчого драматизму 
все ж таки немає. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: У них інша політично-правова культура. 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Якщо говорити про комісії, тут дійсно немає єдиного підходу, тому що, з 
одного боку, треба забезпечити рівне представництво у комісіях всіх кандидатів, які формально є рівні, 
але ми розуміємо, багато буде технічних кандидатів, а чим більше людей в комісії, тим більше в комісії 
хаосу і безпорядку. 
Добре, що не пройшла та норма, яка була в перших законопроектах, коли від парламентських фракцій 
не по одному члену кмісій, а по три включали, тоді б, звичайно, влада контролювала комісії повністю, і 
опозиція нічого не змогла б вдіяти. 
Коли представники парламентських фракцій включаються по одному, це означає, що вони, як фракції, 
не будуть мати більшості. Але, скажімо, кандидат, який іде від партії, яка представлена у парламенті, 
він уже апріорі має більше представництво, тому що він має члена комісії по квоті фракції, може 
отримати члена комісії по жеребкуванню, по квоті себе як кандидата. Він уже апріорі має більше 
можливостей, ніж мажоритарник, який іде як самовисуванець, або не від парламентської партії. Тут 
уже порушена рівність можливостей.  
А що було правильно сказано, через технічних кандидатів, безперечно, у комісії заведуть людей. І з 
досвіду, через залякування, підкуп членів комісій (а комісії завжди в більшості лояльні до влади) 
будуть намагатися впливати. Але один або два активних, професійних, чесних членів комісії від 
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опозиції зможуть, якщо не зупинити фальсифікацію, принаймні голосно про неї заявити. Тому опозиції 
треба дуже сильно працювати над своїми представниками у комісіях. 
Віталій НАУМЕНКО: Слухачі починають виявляти активність у надсиланні СМС-повідомлень. Мовою 
оригіналу: «Вы сейчас пытаетесь анализировать тонкости избирательного процесса, приемлемые для 
цивилизованного общества. Поймите, у нас все будет по-другому: бульдозер ПР без тонкостей сметет 
все на своем пути, не остановится ни перед чем». Я хотів би нагадати нашому слухачеві - закон 
приймався конституційною більшістю голосів, і опозицією, і владою. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Бульдозер, безумовно, буде йти, але проти всякого бульдозера може іти інший 
бульдозер. 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Я абсолютно згоден. Коли було легко? Хтось забув вибори часів Кучми? 
Нагадаємо - не було легко. І перемагали. Тому тут все залежить від опозиції. 
Віталій НАУМЕНКО: Найбільша інтрига першої частини нашої програми, на мій погляд, її озвучив 
Тарас Стецьків, полягає в тому, що у ВР 6-о скликання починається рух і ініціювання змін уже 
ухваленого виборчого закону. Нагадаю, його ухвалила конституційна більшість, підписав президент, і 
загалом позитивні висновки дала Венеціанська комісія. І зміни ці, я так розумію, пане Тарасе, йдуть від 
прагнень певних політичних сил, застовбити місце у наступній ВР. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Вони пов’язані, в першу чергу, з бажанням влади залишити за собою контроль над 
ВР, оскільки цей закон в мажоритарній частині насправді дає можливість опозиційним кандидатам 
вигравати вибори. 
Я наведу такі приклади. У 2002 році мені довелося йти від опозиції по мажоритарному округу від 
опозиції у Львові. Як тоді діяв режим Кучми? Було більше 20 кандидатів, з них було 3 моїх 
однофамільці, а серед тих однофамільців був мій повний тезка, який мав таке саме прізвище, ім’я та 
по-батькові. 
Віталій НАУМЕНКО: Ви з ним познайомилися? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Та ні, їх не було взагалі, вони жодного разу не з’явилися на виборчій кампанії. 
Приблизно 5 тис. голосів вони у мене забрали. 
Віталій НАУМЕНКО: Вартість такої зміни у паспортному столі скільки коштує приблизно? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Важко сказати, скільки вона вартує. Але так само, як режим Кучми у 2002 році, так 
само і зараз режим Януковича буде максимально використовувати лазівки у діючому законі, щоб 
утруднити опозиції можливості вигравати мажоритарні округи. Але в них в цьому законі немає права 
зняти кандидата з округу, а в тому законі, який вони раніше вносили, в проекті, було право за 
рішенням суду будь-якого кандидата на будь-якому етапі за 2 порушення закону зняти з виборів. Якщо 
б ця норма збереглася, можете собі уявити, скільки би опозиційних кандидатів на мажоритарних 
округах дійшли би до дня голосування. І тому у влади зараз є спокуса - поміняти виборчий закон. Чи їм 
це вдасться, будемо бачити, тому що я думаю, що Європа все ж таки спостерігає за тими процесами, 
які йдуть в українському парламенті, і я думаю, що спроби влади поміняти виборчий закон будуть 
дуже серйозно розкритиковані з боку європейської спільноти. 
Віталій НАУМЕНКО: Зараз у нас є можливість почути голос регіонів. На прямому зв’язку з програмою 
«На слуху. Рік виборів» Олександр Хоруженко, директор неурядової організації "Центр досліджень 
регіональної політики", координатор Мережі підтримки реформ в Сумській області. Вітаємо вас. 
Олександр ХОРУЖЕНКО: Добрий день? 
Віталій НАУМЕНКО: Яка температура на Сумщині? Кліматична. 
Олександр ХОРУЖЕНКО: Холодно. 
Віталій НАУМЕНКО: Ми говоримо тут у затишній студії Радіо Ера-ФМ про Україну за кілька місяців до 
виборів. Погляд на ситуацію висловлюють наші шановні гості - Олександр Черненко, голова правління 
«Комітету виборців України», і Тарас Стецьків, народний депутат України, фракція НУНС. 
Кілька конкретних запитань про ситуацію на Сумщині. Якась специфіка, якесь пожвавлення уже 
відчувається у зв’язку з тим, що вибори, нехай невловимо, але наближаються? 
Олександр ХОРУЖЕНКО: Хотілося би зазначити буквально дві-три тенденції і одну новинку, яка, 
думаю, буде цікава і для всієї країни. Я хотів би подякувати і Олександру Черненку за вчорашню 
статтю про апельсини. Він на «Українській правді» описав ситуацію нарізки територіальних округів. У 
нас з цим так само повна таємниця, жодних публічних обговорень не ведеться. Всі кандидати 
потенційні - і від влади, і від опозиції, знаходяться у такій темній кімнаті і невіданні, вони не знають, 
якими будуть округи. 
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З одного боку, «кандидати» від влади ніби вже агітують і ніби вже знають оці свої округи, а опозицію 
тримають на довгому повідку. 
По тенденціях видно, що всі кандидати від влади (я не говорю, від ПР, а провладні) підуть як 
незалежні. Адмінресурс не буде ними використовуватися - партійний і від всієї вертикалі влади. Далі, я 
відчуваю це і думаю, що так само на парламентських виборах, зокрема, в нашому регіоні, будуть 
повторені оці практики, які були на виборах місцевих 2010 року. 
Я не погоджуюся з Тарасом Стецьківим. Він говорив про підміну протоколів. З одного боку, це буде, 
але це вже кінцева технологія, сама остання. Думаю, більше буде практикуватися безпощадний підкуп 
у сільській місцевості, як це вже було. 
Віталій НАУМЕНКО: До речі, можете нагадати нашим слухачам норми кримінального законодавства 
за такого роду оборудки? Скільки загрожує? 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Від 3 до 5 років. 
Олександр ХОРУЖЕНКО: У нас це практикувалося на місцевих виборах - тільки в Недригайлівському 
районі були переписані фактично всі протоколи. Але це тільки один район. В інших районах це був 
безпощадний підкуп. І тенденція ще одна, як я думаю, буде повторена. Це такий самий безпощадний 
тиск-підкуп кандидатів антивладних. Тобто, спочатку будуть спокушати їх посадами, роботою тощо. 
Тоді будуть тиснути і так само знімати... 
Віталій НАУМЕНКО: Якісь відмінності від попередніх виборчих кампаній  зараз є, на вашу думку? 
Олександр ХОРУЖЕНКО: У нас починається зараз дуже цікава тенденція. Як я вже сказав, всі 
провладні кандидати йтимуть не від політичних сил. У нас була така система - мережевий маркетинг. 
Всі про це чули. Зараз вона вдосконалюється. Це буде виглядати, як Асоціація громад області. Зараз 
більше 300 громад по області погодилися, крім Сумської міськради, створити таку структуру, яка буде 
проводити виборчу кампанію мережевим способом. 
Тобто, від села до великого бюджету обласного центру міста Суми будуть виділяти бюджетні кошти на 
оцю структуру, яка фактично буде мозковим центром, альтернативним політичним штабом 
провладних кандидатів. 
Віталій НАУМЕНКО: Підсумкове питання. Як поводить себе опозиція, яка декларує принаймні на 
цьому початковому етапі виборчих перегонів єдність, непохитність бажання домовлятися? 
Олександр ХОРУЖЕНКО: Опозиція єдність і бажання домовлятися декларує, але я думаю, буде, як 
завжди, 6, 7, 8 «єдиних» кандидатів від опозиції. Вони всі між собою вже пересварилися. І не думаю, 
що буде по всіх округах по єдиному кандидату. 
Віталій НАУМЕНКО: Пане Хоруженко, дякуємо за оперативне включення. Достатньо цікавий 
коментар. Пане Тарасе, ми повертаємося до опозиції знову. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Я можу тільки погодитися зі сказаним паном Олександром. Моє відчуття є таке, що 
влада буде застосовувати весь наявний у неї арсенал для того, щоби вибори виграти. Обман, підкуп, 
переписування протоколів. Де їм вдасться купити виборця, куплять, де не вдасться, будуть 
переписувати протоколи. Де не вдасться переписувати протоколи, будуть судами не визнавати 
результати виборів - або взагалі, або на окремих дільницях. 
Як на це має реагувати опозиція? Форма дуже проста. Якщо опозиція збереже єдність, якщо вона 
висуне на кожний мажоритарний округ одного кандидата, якщо цей кандидат буде володіти 
належними моральними і політичними якостями, тобто, що округи не будуть продаватися опозицією 
під конкретних людей, якщо ці кандидати пройдуть попереднє обговорення, таке модне зараз слово, 
праймеріз, але хоча би обговорення в громадських організаціях, на зборах виборців, то безумовно, що 
опозиція має шанс виграти. 
Якщо ж буде інша тенденція, коли округи будуть здаватися, коли на округи будуть за партійними 
квотами заводитися кандидати від партії тільки тому, що він від партії, ну тоді виборець може 
проголосувати або ногами, або просто відмовити опозиції у підтримці. Тобто, питання не є тільки в 
законі, питання є в опозиції. Якщо є єдність, ідеально було б створити один список в пропорційній 
частині і по одному кандидату на окрузі - то опозиція виграє ці вибори впевнено. 
Віталій НАУМЕНКО: У вигляді невеличкого каламбуру можна зауважити, що питання опозиції у 
позиції самої опозиції. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Безумовно. До цієї влади питань уже немає, питання є тільки до опозиції, до її 
здатності сконсолідуватися а запропонувати суспільству чітку альтернативу і носіїв цієї альтернативи. 
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СЛУХАЧ: Добрий день. Олег, Лубни. Чи не набридло нашим депутатам грати в дитячий садок? 
Незалежно від того, хто приходить до власті у нас в країні - чорні, красні, білі, зелені, у нас в не 
покращується ситуація, просто йде боротьба за владу. Коли це закінчиться? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Можу запевнити, що боротьба за владу ніколи не закінчиться. Питання не в тому, 
що політики борються за владу. Для того і йдуть у політику, щоби боротися за владу. А питання в 
тому, щоб боротьба за владу не була самоціллю. Я хотів би дуже сподіватися, що принаймні на цих 
виборах, якщо не повністю, то частково, опозиція запропонує суспільству не просто людей, які хочуть 
взяти владу, а запропонують носіїв реальної альтернативи, людей, які знають, як змінити країну. Як, 
наприклад, це зробила команда Саакашвілі в Грузії. 
Віталій НАУМЕНКО: І запропонує нові обличчя. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Безумовно, нові обличчя мають бути. Має бути співвідношення нових і досвідчених 
людей. Ідеально 70 на 30 в сторону нових. Але ці нові повинні мати також належні морально-політичні 
якості. Не можна підміняти поняття старий і новий. Це спеціально нав’язана технологія. Інколи 
досвідчена людина, якщо вона не була «тушкою», може зробити багато більше, ніж так звані нові. 
Я можу навести гіркий досвід «Народної самооборони». З 18 чоловік, які пройшли у парламент, старих 
було 5, а нових 13. Так от, ці 13 нових взяли гроші і перейшли у більшість. 
Віталій НАУМЕНКО: Можна зауважити, що в цій частині розмови очікування народного депутата, 
представника блоку НУНС Тараса Стецьківа і президента України Віктора Януковича, який вчора 
виступав на відкритті 10-ої парламентської сесії ВРУ 6-о скликання, збігаються, оскільки президент 
сподівається на нову якість депутатського корпусу після виборів 2012.  
Одне з характерних СМС-повідмолень. «Як ви поясните те, що палкі «прихильники» мажоритарних 
виборів, кажучи про те, що вони хочуть лицем предстати перед своїми виборцями та відповідати за 
свої дії і роботу, в даний час будуть балотуватися не там, де живуть і працюють і де закріплені своїми 
партіями, а навпаки, збираються балотуватися в інших регіонах, де їх знають лише з телевізора? 
Наприклад, від Харкова хочуть балотуватися діючі депутати з Луганська, Запоріжжя, Донецька, 
Херсона тощо?». 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Закон це не забороняє. І логіка: якщо це політик чи національного масштабу, 
чи не прив’язаний, а бере якийсь округ ближче... Безперечно, логічніше було, якби політики 
балотувалися там, де їх щось пов’язує з цим регіоном, проблеми якого вони знають і т.д. Але на всіх 
таких не вистачить. Проблема є, але я не вважаю, що вона критична, бо все одно всі живуть в Києві, 
де б вони не балотувалися, хоча хтось працює, хтось ні, а будь-яке обмеження це порушення прав на 
рівне виборче право. 
Тому, якщо виборець не довіряє політику-зайді, парашутисту, він за нього хай не голосує. От і все. 
СЛУХАЧ: Здравствуйте. На участке 2 тыс. 500 человек голосует. 40% пришло. Это тысячу пришло 
избирателей. В комиссии 20 человек. 50 человек почему не посчитать и почему не вывесить здесь? 
Избирательный участок исчезает. Все исчезают, никого не найдешь. Приходишь, с них спрашиваешь, 
как мы проголосовали? А они говорят: узнаете из прессы. Но ведь никто не интересуется. Они 
должны вывесить. 
Олександр ЧЕРНЕНКО: По закону дійсно протоколи мають бути оприлюднені і на дільниці, і в 
окружній виборчій комісії. Тобто, це треба вимагати. Якщо комісія цих протоколів не надає, то можна 
притягувати до відповідальності. Якщо принаймні, не вивішує один цей протокол. 
Щодо «як проконтролювати», - йдіть спостерігачами, йдіть від кандидатів, від громадських організацій, 
якщо у вас така активна позиція. 
Віталій НАУМЕНКО: Не будьте інертними і соціально-суспільно байдужими, іншими словами. Пану 
Стецьківу: «Насправді громадян України найбільше бентежить несправедливість розподілу прибутків 
держави, несправедливість розподілу майна, яке десятиріччя створювалося нашими дідами, батьками 
і нами, яке захоплене іншими людьми. Чи можете ви гарантувати, що після вашої перемоги на 
виборах опозиція консолідовано наведе лад у цьому питанні та поверне державі несправедливо 
захоплене? Без цього за вас голосувати не має сенсу». 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Гостре відчуття несправедливості, напевно, є найголовнішим для сучасного 
українського суспільства. Моя точка зору полягає в тому, що опозиція, яка повинна рано чи пізно 
оприлюднити свої програмні засади, має дати відповідь на це питання. В даному випадку як людина, 
яка не раз брала участь у виборах, я хочу вам сказати так: гарантій, звичайно, ніхто дати не може. Але 
головне питання виборів - це є питання довіри. Якщо ви довіряєте цій опозиції, довіряєте її 
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кандидатам, довіряєте тому, що вони говорять, чи довіряєте їхній «кредитній історії», ви за них 
проголосуєте. Якщо ви не довіряєте, ви не проголосуєте, які би красиві слова вони вам не говорили. 
Віталій НАУМЕНКО: Ще одне цікаве СМС-повідомлення. «Пора змінювати правила гри - запровадити 
комбіноване голосування. У великих містах електронне голосування, у селищах бюлетень. Хоча би 
гроші заощадили». Першою країною у Європі, що запровадила подібне, якщо пам’ять не зраджує, 
була Естонія. 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Вона не була першою, вона була першою, де тотально було введене 
електронне голосування. В інших європейських країнах є комбіноване голосування: хочеш бюлетенем, 
хочеш - по Інтернету. 
Віталій НАУМЕНКО: А в Україні... 
Олександр ЧЕРНЕНКО: В перспективі ми до цього прийдемо рано чи пізно. Питання в іншому. 
Питання в довірі. Навіть при суперзахищеній цій електронній системі. У нас немає довіри до 
суперзахищених бюлетенів, які друкуються на папері, дорожчому, ніж для грошей. Все одно ми 
говоримо про фальсифікації і говоримо про недовіру до цього. І небезпідставно говоримо. То чи буде 
наш виборець, або політик, який програє, довіряти тій кнопочці, на яку ви натиснули? Не будуть. 
До цього треба йти. Треба просвітницьку велику кампанію серед виборців провести. Я думаю, з цим 
майбутнє. А поки що переходити на змішані: хочеш так, хочеш так - голосуй. Хоча на цих виборах 
цього, очевидно, не буде. 
Віталій НАУМЕНКО: Я думаю, ваша відповідь видасться нашим додзвонювачам як оптимістичний 
погляд у майбутнє. Але до цього треба дійти і дожити. 
СЛУХАЧКА: Пані Віталію, я рада вас чути на цій програмі, хоч ви мене недолюблюєте. Я сьогодні 
телефонувала на іншу передачу... Пане Тарасе, я дуже шаную вас як націонал-патріота і дійсно 
опозиціонера. Ви ж розумієте, що Янукович, Тимошенко, Яценюк - це одного поля ягоди і це не 
опозиція, це конкуренти. За Тимошенко можуть голосувати люди наші, які зомбовані нею, котрі не 
розуміють і кажуть, що вона багато зробила. Вона ж не для нас зробила, вона зробила для своїх 
міністрів, для суддів, для прокурорів, і думала, що вони будуть за неї. Тому вона сама себе і 
запроторила, вона спровокувала... 
Віталій НАУМЕНКО: Я це питання вже чув сьогодні у такій самій постановці. Янукович, Яценюк - це 
конкуренти. 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Давайте так, хочемо ми того, чи не хочемо, але БЮТ на сьогодні користується 
довірою, за різними опитуваннями, принаймні 20% виборців. Можна вважати, що їх зомбували, а 
можна вважати, що вони вірять в такого лідера. 10% вірять в Яценюка. 5% вірять у Кличка. Це є 
реалії. Чи ці політики подобаються всім? Ну не подобаються. І в мене до них є претензії. Але на 
сьогодні саме така альтернатива витворилася владі в лиці Партії регіонів, якій також довіряє якась 
частина виборців. І тільки в конкурентній боротьбі між цими силами виборець у кінцевому підсумку 
буде вибирати. 
Нема абсолютного добра, нема абсолютного зла. Треба вибирати, грубо кажучи, з того, що є. Чи в 
Україні на сьогодні витворилася альтернатива, в яку би повірила більша половина населення? Ні, не 
витворилася. У майбутньому, може, вона витвориться, можливо, це будуть нові обличчя, нові 
політичні сили. Але зараз є такі. І ви маєте обирати між одним і другим. 
Віталій НАУМЕНКО: Парадоксальний погляд: «А нельзя ли оставить власть такой в лицах, в каких 
она сегодня представлена и категорически вынуждать ее работать в интересах граждан, а потом уже 
в интересах своих собственных?». 
Олександр ЧЕРНЕНКО: Якраз вибори не категорично, але хоч трохи змушують владу і опозицію 
багато в чому згадувати про виборців, тому що якщо вибори зараз відмінити, то, повірте мені, 
забудуть взагалі, що громадяни існують. 
СЛУХАЧ: Здравствуйте. Владимир Владимирович из Луганской области. Что касается выборов, то тут 
однозначно надо отменить открепные талоны. Российские выборы показали сейчас, что 
фальсификация была, когда были открепные талоны. Я знаю, там даже мои родственники по 60 раз 
голосовали. Я как гражданин Украины доверяю Януковичу, Азарову и Литвину. Но что мне делать, 
когда представители БЮТ - Турчинов, Королевская, Павловский - обвиняют бандитом моего 
президента. А сегодня Яворивский в парламенте назвал свиньей президента и Азарова. 
Пан Стецькив, есть у нас закон, когда ображают руководство государства? Могу я подать в суд на 
Турчинова? 
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Віталій НАУМЕНКО: Межа етичним нормам якась встановлена? 
Тарас СТЕЦЬКІВ: Закон, по-перше, передбачає відповідальність за відверту образу. Тут немає 
проблем. Друге, якщо ви довіряєте Януковичу, ви за нього будете голосувати. Я йому не довіряю. Але 
для цього і існують вибори, які дають оцінку владі, і які дають оцінку опозиції. Все нормально і просто. 
Але треба відповідально ставитися до свого виборчого обов’язку. 
Олександр ЧЕРНЕНКО: На вибори треба йти. Вибори не будуть простими, але вони ніколи і не були 
простими. Все залежить від закону, який недосконалий, але також і, від виборця, від його активної 
позиції - на це велике сподівання, і від політичної волі політиків на чесні і демократичні вибори. На це, 
на жаль, найменше сподівання, але все одно залежить все від громадян. 
 


