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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). 

 
[22 лютого 2012 року] 

 

[ НАС ЧЕКАЮТЬ НЕКОНКУРЕНТНІ ВИБОРИ (ПІДСУМКИ 
ТРЕТЬОЇ ПЕРЕДАЧІ «НА СЛУХУ: РІК ВИБОРІВ») ] 

 
Під час четвертого ефіру циклу  на "Радіо Ера FM" експерти говорили про можливість зміни 
політичної еліти в Україні та громадські очікування від парламентських виборів. В обговоренні 
взяли участь експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана 
Конончук та голова «Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу» (Луцьк) Михайло 
Наход. 
 

 
 

Головна теза, яку донесла Світлана Конончук слухачам – неконкурентність майбутніх 
парламентських виборів.  При чому,  на зменшення реальної конкуренції спрямовані як 
провладні сили, так і опозиція, й навіть більше – новий виборчий закон. «Ми бачимо, 
наприклад, що виборчі комісії будуть створюватися за переважної потужності парламентських 
політичних сил, що буде зменшувати потенціал нових політичних партій… Також закон 
посилює тих кандидатів, які балотуються одночасно і по списках, і по одномандатному округу, 
проти тих, які балотуються або там, або там», - відзначила експерт. Говорячи ж про політичну 
складову, вона додала: «Крім того, коли я говорю про неконкурентність виборів, я перш за все 
маю на увазі заданість результату цих виборів. Коли сьогоднішня опозиція домовляється 
про те, як їм висувати своїх кандидатів в округах, вона тим самим уже знижує конкурентність 
виборів, тому що вона ставить виборця перед дилемою: або умовно помаранчевий кандидат, 
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або умовно біло-блакитний кандидат. Це штучна дилема, вона не сприяє конкурентності 
виборів».  
 
Разом з тим, Світлана Конончук відмітила, що зі сторони опозиційних політиків такі дії цілком 
природні: «Виборчі альянси завжди існували і будуть існувати. Це питання політичної тактики. 
І я опозицію в цьому питанні не засуджую, у них така ситуація, що дійсно: або вони будуть 
спільно працювати, або їх всіх просто усунуть від політики... Але немає підстав говорити 
про позитивний ефект для результатів виборів, для того, щоб ми мали ефективний 
парламент, для того, щоб ми мали добір кваліфікований людей до парламенту, для 
того, щоби ми мали згоду і ефективне управління. Тому що спільні списки опозиції, з 
одного боку, і адмінресурс на підтримку провладних кандидатів, з іншого, вони разом 
спричинять  відтворення політичних еліт, які ми на сьогоднішній день маємо і діяльністю яких 
маємо підстави бути невдоволеними». 
 
Продовжуючи тему оновлення політичних еліт, експерт відзначила: «Ми можемо говорити 
про те, що навіть по одномандатних округах пройдуть якісь нові особистості. Безумовно, що 
ми побачимо нових людей в парламенті, які пройдуть за списками. Але ж питання не в тому, 
чи вони будуть,  чи їх не буде.  Питання в тому,  яка буде їхня колективна дія за існуючої 
інституційної ситуації, коли президент дуже потужно впливає на вироблення політики. За 
таких умов кожен окремий кандидат, який би він не був гарний, популярний і хороший, він 
буде все-таки працювати в логіці цієї системи і в логіці розподілу влади». 
 
Про схожі перспективи якісного оновлення політичного істеблішменту говорив також голова 
Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу (Лучьк) Михайло Наход: «Питання 
доволі складне. В кому ми бачимо нових лідерів? Якщо брати представників від опозиційних 
політичних сил, то звичайно, в їх середовищі є і молоді лідери, і люди з політичним досвідом. 
При певних розкладах вони можуть отримати мандати. Але немає переконання, що ці 
політики, навіть молоді, які прийдуть у парламент, щось зможуть змінити і не будуть діяти так, 
як їх буде змушувати система… Разом з тим, є нові лідери й у провладних партіях. Це 
переважно бізнесмени, місцеві олігархи, які сформували свій капітал протягом останніх 10-15 
років, вони також по віку є доволі молодими, до певної міри перспективними. І можна вважати, 
що їхній прихід до парламенту буде зміною політичної еліти… Але питання постає в іншому: 
чи ці нові лідери будуть діяти по-новому, коли вони потраплять у парламент, чи вони 
будуть відстоювати там інтереси виборців, чи будуть голосувати так, як буде 
диктувати Адміністрація Президента чи інші органи влади». 
 
Розповідаючи про передвиборчу ситуацію в своєму регіоні, експерт згадав про процес 
інтеграції опозиційних сил: «Якщо говорити про передвиборчу ситуацію на Волині, то вона 
десь схожа до всеукраїнської ситуації… Провладні партії чи представники влади вже 
фактично визначили кандидатів, які будуть балотуватися по мажоритарних округах, 
тоді як опозиція ще перебуває в процес переговорів, не має узгоджених кандидатів, хоч 
вони і заявили про те, що будуть висунуті кандидати в мажоритарних округах спільно від 3 
політичних сил, нещодавно була підписана відповідна політична угода між представниками 
«Батьквіщини», «Фронту змін» і «Свободи». Але на сьогоднішній день не відомо, чи 
домовляться представники опозиції». Навіть якщо зазначеним партіям й вдасться 
домовитись, то, на думку експерта, все одно в мажоритарних округах Волині будуть діяти 
кандидати, позиціоновані як опозиційні: «Навіть якщо цим трьом політичним силам, які я 
назвав, вдасться висунути погоджених кандидатів, представники інших політичних сил (до 
прикладу Народний Руху, «Нашої України», УНП, можливо, інших політичних сил) спробують 
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висунути своїх кандидатів, які будуть декларувати, що вони також є опозиціонерами, і тоді у 
провладних кандидатів з’являтиметься більше шансів на перемогу».  
 
Традиційно для передачі «Рік виборів» згадували й про проблеми з формуванням 
виборчих округів. «В даному разі маємо проблему непублічного формування округів, на 
відміну від інших країн, наприклад, Естонії, Польщі, Латвії, де вони визначаються 
парламентом, заздалегідь, не менше, ніж за рік, уже визначені й всі розуміють процедуру, за 
якою вони формувалися. Друга проблема - це те, як округи потенційно можуть бути створені. 
Ми бачимо, що, наприклад, середній округ в Україні, якщо в нас 36 млн. виборців і 450 
мандатів, середньому має бути 80 тис. виборців на 1 мандат. А в законі записано, що округ 
може відхилятися на 12% Тобто, найбільший округ від найменшого може відхилятися в цілому 
на 24%. Це дуже велика різниця по кількості голосів. І вона може становити велику проблему 
для багатьох кандидатів, тому що чим менший округ, тим його дешевше купити, а для наших 
виборів це критичний момент», - застерегла Світлана Конончук. Також вона говорила про 
маніпуляції з включенням тих чи інших населених пунктів до округу: «Уявімо собі, що в 
окрузі 80 тис. населення і є селище з 5 тис. виборців. Здається, дрібниця. Але це селище, 
наприклад, пов’язане виробничо з якимсь підприємством, що має відношення до якогось з 
кандидатів, або того, кого власник підтримує. І це селище або можна включити в округ, або 
можна виключити, і відповідно, або допомоги якомусь кандидату на підтримку, або навпаки 
вилучити цих людей, які можуть підтримати цього кандидата. Тому ці маніпуляції мають 
широкий спектр можливостей». Вкотре була висловлена думка про важливість встановлення 
принципів публічності при «нарізці» округів:  «Ми повинні досягти того,  щоб не ЦВК за 
півроку до виборів тихо, підкилимно з мерами і облрадами (які, до речі, також сформовані за 
партійним принципом внаслідок результатів виборів 2010 року) формували округа, а все 
відбувалось публічно».  
 
Відповідаючи на питання про те,  в яких регіонах фальсифікації виборів є більш ймовірними,  
експерт Українського центру політичних досліджень відзначила: «Немає значення. Можна, 
звичайно, говорити про якісь проблемні округи для якогось кандидата. Вони можуть стати 
проблемними для того, хто, наприклад, піде усупереч партійним домовленостям і скаже: ні, я 
буду балотуватися тут. Для нього можуть зробити серйозні проблеми. Але якщо говорити про 
якісь масштабні фальсифікації, що будуть застосовуватися за сприяння якихось державних 
структур, то такого роду фальшування будуть носити одноманітний характер для всієї 
території». 
 
Також Світлана Конончук висловила сумніви з приводу можливості зміни виборчого 
закону: «Я поки що не бачу смислу для того, щоб Партія регіонів потребувала зміни 
характеру формування комісій.  На сьогоднішній день у законі створені дуже гарні умови для 
парламентських партій - фракція висуває своїх членів у комісії, і партії, тобто, вони 2 рази 
входять в комісію. Що можна змінити ще краще для парламентських партій? Тоді це вже буде 
повний абсурд». 
 
На завершення експерт говорила про кроки, спрямовані на забезпечення дійсно 
демократичних виборів, які так і не були вжиті після 2004 року: «По-перше, не понесли 
відповідальності ті, хто порушує виборче законодавство і гнітить демократизм виборів. По-
друге, не було зроблено серйозних змін у самому виборчому законодавстві, у виборчих 
процедурах. У нас на сьогодні оскаржити процедуру виборів дуже складно, тому що терміни 
маленькі, а рішення має бути прийнято фактично в деяких ситуаціях за 2 дні. Тому 
покращення законодавства і виборчих процедур, у тому числі і в частині судового оскарження, 
ще є великим викликом для України і завданням для парламенту. 
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[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2534&as=0] 
[Лінк на відео: http://youtu.be/FITdyekxDko] 
 
[Новинні повідомлення] 
 

[ ВЛАДА ВЖЕ ВИЗНАЧИЛАСЯ З КАНДИДАТАМИ ПО «МАЖОРИТАРЦІ», 
ОПОЗИЦІЯ ЩЕ НІ – СИТУАЦІЯ НА ВОЛИНІ ] 

 
 «Провладні партії вже фактично визначили 
кандидатів, які будуть балотуватися по 
мажоритарних округах. Опозиція ж все ще 
перебуває в процесі переговорів. Немає узгоджених 
кандидатів,  не дивлячись на те,  що про їх спільне 
висування заявляли «Батьківщина», «Фронт змін» 
та «Свобода» відповідно до підписаної нещодавно 
угоди. Й не відомо, чи вони взагалі домовляться», - 
заявив Михайло Наход, голова «Центру 
політичного аналізу та виборчого консалтингу» 

(Луцьк) під час передачі «На слуху: Рік виборів» на «Радіо Ера FM». Експерт додав, що 
волинські опозиційні сили розуміють, що якщо буде взаємна конфронтація між ними, то жоден 
опозиціонер не отримає мандату в мажоритарних округах: «В нашому регіоні не так давно 
були довибори в обласну раду по мажоритарному окрузі. Опозиційні партії висували кожен 
свого кандидата і, як результат, переміг представник від влади». Разом з тим, Михайло Наход 
висловив сумніви в тому, чи взагалі є реальною можливість висування «єдиних» кандидатів 
від опозиції по мажоритарних округах: «Навіть якщо вдасться трьом згаданим партіям 
висунути спільних кандидатів, все одно представники інших політичних сил спробують також 
висунути своїх людей, які будуть декларувати опозиційність».  
 
Говорячи про перспективи оновлення політичних еліт експерт зазначив: «Опозиція має 
молодих лідерів, і при певних розкладах вони можуть отримати мандати. Але немає 
переконання, що вони зможуть щось змінити в парламенті й не будуть діяти відповідно до 
вимог системи. Разом з тим є такі лідери й у провладних партіях. Це переважно бізнесмени, 
місцеві олігархи, які сформували капітал протягом останніх 10-15 років. Якщо вважати, що їх 
прихід в парламент буде зміною політичної еліти, то на Волині таке можливо. Але ж питання 
щодо того, чи дійсно вони будуть діяти по-новому, залишається».   
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2531&as=0] 
 

[ СВІТЛАНА КОНОНЧУК: І ВЛАДА, І ОПОЗИЦІЯ СПРЯМОВАНІ НА ТЕ, 
ЩОБ МАЙБУТНІ ВИБОРИ БУЛИ НЕКОНКУРЕНТНИМИ ] 

 
Таку думку висловила експерт Українського незалежного центру 
політичних досліджень в ефірі передачі «На слуху: Рік виборів» 
на «Радіо Ера FM» говорячи про можливість оновлення 
політичних еліт в Україниі. «Вибори будуть менш конкурентними у 
порівнянні з попередніми кампаніями. Фактично, ми маємо 
заданість їх результату. Спільний список опозиції, з одного боку, 
й адміністративний ресурс на підтримку провладних кандидатів, з 
іншого, разом спричинять відтворення діючих політичних еліт… 

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2534&as=0
http://youtu.be/FITdyekxDko
http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2531&as=0
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Виборця фактично ставлять перед дилемою: або, умовно «помаранчевий» кандидат, або 
умовно «біло-блакитний» кандидат. Але це штучна дилема, вона не сприяє конкурентності й 
ефективності виборів», - вважає Світлана Конончук. На її думку, таке звуження спектру для 
виборів не підвищить ефективність українського парламенту. Разом з тим, експерт додала: 
«Виборчі альянси - це питання політичної тактики. В цьому я опозицію не засуджую. В них 
така ситуація, що або вони будуть спільно працювати, або ж їх усіх просто усунуть від 
політики». 
 
Крім того, на думку Світлани Конончук, проти реальної конкурентності виборів спрямований і 
сам виборчий закон. «Він сприяє парламентським партіям в порівнянні з непарламентськими 
– в частині формування комісій. Крім того, закон посилює тих кандидатів, які балотуються 
одночасно і по партійних списках, і по округу, в порівнянні з тими, хто йде або лише там, або 
там», - констатувала експерт Українського незалежного центру політичних досліджень. 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&id=12&ar_id=2530&ch_id=2&as=0] 
 
 
[Анонс] 
 

[ ВИБОРИ ЯК ТЕСТ НА ДЕМОКРАТІЮ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ - ТЕМА 
ОСТАННЬОЇ ПЕРЕДАЧІ ЦИКЛУ “НА СЛУХУ: РІК ВИБОРІВ” (29 
ЛЮТОГО, “РАДІО ЕРА 96.0 FM”, З 11.00 ДО 12.00) 

] 

 
Останній ефір циклу відбудеться 29 лютого (середа, початок об 11.00). Експерти 
говоритимуть про вплив майбутніх парламентських виборів на європейську політику України 
(зокрема - про їх значення в контексті підписання та ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС). 
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. 
 
1 лютого на “Радіо Ера FM” стартував цикл радіопередач, присвячений майбутнім 
парламентським виборам в Україні. Гостями ефірів будуть провідні експерти з теми виборів 
(зокрема члени Громадського консорціуму виборчих ініціатив), політики та  представники ЦВК. 
Під час передач учасники говоритимуть про політичну ситуацію напередодні виборів, хід й 
результати виборчої реформи, виборчі системи, небезпеку фальсифікацій та механізми 
боротьби з порушеннями, суспільні очікування щодо виборів та їх вплив на європейську 
інтеграцію. Крім того, щовівторка та щочетверга в ефір виходитимуть тематичні інформаційні 
ролики. 
 
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/]  

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&id=12&ar_id=2530&ch_id=2&as=0
mailto:efir@radioera.com.ua
http://www.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] 
 
Сергій СУЛИМ: 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. 
Радий вітати нашу гостю - Світлану Коночук, експерта Українського незалежного центру 
політичних досліджень. Вітаю вас. 
Світлана КОНОНЧУК: Доброго дня. 
Сергій СУЛИМ: Сьогодні у програмі говоритимемо про те, якою буде виборча кампанія до 
парламенту цього року. В нас перед кожними виборами експерти і політики запевняють: це 
будуть найбрудніші вибори. Так говорять і про вибори 2012. Те, що вибори будуть брудними, 
це вже точно, адже гучні скандали, пов’язані зі святом народного волевиявлення вже 
почалися. На плівках Забзалюка людина голосом, схожим на голос депутата Рибакова, 
обіцяє, що фальсифікації будуть настільки жорсткими і нахабними, що всі будуть просто 
шоковані.  
Крім того,  в ЄС заявляють,  що від якості наших виборів залежатиме їхня позиція щодо 
подальшої інтеграції України з ЄС. Тому вибори 2012 можуть стати рубіконом 
зовнішньополітичного розвитку України. 
Ще політичні експерти припускають можливість масових заворушень на виборах і після. Вони 
вказують на безпрецедентно високі протестні настрої в країні. Тому ми ви бри чекаємо ще й з 
острахом. 
І останнє. Ми вибори 2012 чекаємо ще й з надією, тому що нинішня опозиція втратила довіру 
у значної частини суспільства, а експерти відверто виказують до неї зневагу і взагалі 
заперечують її дієздатність. Тому від виборів чекають ще й нових лідерів. 
Ось так багато проблем пов’язані із виборами до ВРУ у листопаді 2012 року. Отже, пані 
Світлано, з вашої точки зору, якою буде виборча кампанія - справді брудною дуже? 
Світлана КОНОНЧУК: Я думаю, що цей бурд буде ще до кампанії, тому що він відноситься як 
до самого виборчого законодавства, тобто, до тих умов, які передують виборам, так і до того, 
як уже зараз розподіляються округи, як існують якісь політичні домовленості щодо того, щоб 
хтось визначено переміг у виборах.  
Тобто, я би сказала, що бруд, звісно, буде, але це такий бруд, який спричиняє 
неконкурентність виборів, тобто, відсіювання низки політичних сил ще на етапі виборчих 
процедур. Ми бачимо, наприклад, що виборчі комісії будуть створюватися за переважної 
потужності парламентських політичних сил, що буде зменшувати потенціал нових політичних 
партій.  
І тому говорити про те, що ці вибори будуть бруднішими, особливих підстав немає. Скоріше 
вони будуть менш конкурентними у порівняння з попередніми. 
Сергій СУЛИМ: Тобто, самовисуванці, представники громадських організацій, люди, не 
пов’язані з парламентськими політичними силами, матимуть менше можливостей, ніж раніше, 
потрапити до парламент? 
Світлана КОНОНЧУК: Коли я говорю про неконкурентність виборів, я, перш за все, маю на 
увазі заданість результату. Коли сьогоднішня опозиція домовляється про те, як їм висувати 
своїх кандидатів в округах, вона тим самим уже знижує конкурентність виборів, тому що вона 
ставить виборця перед дилемою: або умовно помаранчевий кандидат, або умовно біло-
блакитний кандидат. Це штучна дилема, вона не сприяє конкурентності. От про це я говорю. 
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Або, наприклад, якщо говорити про самовисуванців, яких ви маєте на увазі - яка може бути 
конкурентність, якщо уже зараз так само ідуть переговори щодо того, хто, який округ буде 
мати право брати?  
Сергій СУЛИМ: Тобто, конкуренцію знищують і представники влади, і представники опозиції. 
Ще до виборів. 
Світлана КОНОНЧУК: Так. І вона знищується як по факту політичної ситуації оцих 
домовленостей, які вже зараз робляться, так і по змісту самого виборчого закону, який 
посилює можливості парламентських партій, наприклад, з непарламентськими, або посилює 
тих кандидатів, які балотуються одночасно і по списках, і по одномандатному округу, проти 
тих, які балотуються або там, або там. 
Сергій СУЛИМ: От ви про округи вже згадали. Багато чути від опозиції, що якимось дивним 
чином нарізаються округи. Що, наприклад, Донецька область отримує більше, Луганська 
область отримує більше, а в Західній Україні Львівська область, наприклад, менше, ніж 
потрібно. Наскільки обґрунтована ця інформація? 
Світлана КОНОНЧУК: Я не можу коментувати слова опозиції, тому що мені складно 
зрозуміти, чим саме вони керуються, яка в них є інформація щодо цих округів. 
Сергій СУЛИМ: Тобто, так, ще округи не сформовані. Але звідки в них ця інформація? У ЗМІ є 
вже з цього приводу публікації, де підраховується кількість людей і кількість округів в кожній 
області і т.д. 
Світлана КОНОНЧУК: Я не можу говорити по ситуації, яка є фактично, тому що вона мені 
невідома. І ми в даному разі маємо проблему непублічного формування цих округів, на 
відміну від інших країн, наприклад, Естонії, Польщі, Латвії, де округи визначаються 
парламентом, і вони заздалегідь, не менше, ніж за рік, уже визначені, і всі розуміють 
процедуру, за якою вони формувалися. 
Це одна проблема - непублічний характер формування виборчих округів в Україні. А друга 
проблема - це те, як вони можуть бути створені потенційно. І ми бачимо, що, наприклад, 
середній округ в Україні, якщо в нас 36 млн. виборців і 450 мандатів, має бути 80 тис. виборців 
на 1 мандат. Відповідно в законі записано, що округ може відхилятися на 12%. 
Тобто, найбільший округ від найменшого може відхилятися в цілому на 24%. Це дуже велика 
різниця по кількості голосів в окрузі.  І оця велика різниця може становити значну проблему 
для багатьох кандидатів, тому що чим менший округ, тим його дешевше купити, тим його 
дешевше придбати, менше людей потрібно обдарувати. А для наших виборів це критичний 
момент. 
Це перший момент - дешевші вибори в меншому окрузі. І другий момент. Уявімо собі, що в 
окрузі 80 тис. населення і є селище 5 тис. Здається, дрібниця. Але це селище пов’язане, 
наприклад, виробничо з якимсь підприємством, яке має відношення до якогось з кандидатів, 
або того, кого власник підтримає. І це селище або можна включити в округ, або можна 
виключити з округу, і відповідно, або допомоги якомусь кандидату, або навпаки вилучити цих 
людей, які можуть підтримати цього кандидата. 
Тому ці маніпуляції мають широкий спектр можливостей. 
Сергій СУЛИМ: І ви не в курсі, як там будуть ці округи нарізані? 
Світлана КОНОНЧУК:  Так ніхто не знає.  Ось в цьому ще полягає одна з проблем 
реформування виборчого законодавства на перспективу. Ми повинні досягти того, щоб не 
ЦВК за півроку до виборів тихо, підкилимно з мерами і облрадами (до речі, які також 
сформовані за партійним принципом внаслідок результатів виборів 2010 року), а публічно 
формували округи.  
Сергій СУЛИМ: Про фальсифікації. Голова КВУ Олександр Черненко вважає, що на чергових 
виборах не слід очікувати нових технологій фальсифікацій, що будуть відпрацьовані ті, які 
вже відомі. За вашою інформацією, не з’являться нові форми фальсифікацій? 
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Світлана КОНОНЧУК: А навіщо, якщо вже є відпрацьовані? Вони всі уже відомі, освоєні, тому 
немає принципу щось вигадувати, тим більше в умовах, коли буде знижено конкурентність 
виборів загалом і зокрема за  рахунок цієї паралельної виборчої системи, то немає сенсу 
витрачатися на якісь нові технології впливу. 
Сергій СУЛИМ: З вашої точки зору, чи матимуть проблемність вибори з реґіональної позиції? 
Тобто, де можуть бути брудніші вибори - на сході, на заході, в центрі? 
Світлана КОНОНЧУК: Немає значення. Можна, звичайно, говорити про якісь проблемні 
округи для якогось кандидата. Вони можуть стати проблемними для когось, хто, наприклад, 
піде усупереч попереднім партійним домовленостям і скаже: ні, я буду балотуватися тут - для 
нього можуть зробити серйозні проблеми. 
Але якщо говорити про масштабні якісь фальсифікації, які будуть застосовуватися за 
сприяння якихось державних структур або через те, що вони не будуть виконувати належні їм 
функції, то такого роду фальшування будуть носити одноманітний характер для всієї 
території.  
Сергій СУЛИМ: Ви вже, мабуть, чули, читали про те, що Роман Забзалюк, депутат від БЮТ-
Батьківщини, записав свої розмови з депутатом Рибаковим, і там, я можу зацитувати, але чи 
це справді слова Рибакова, чи підробка, це інша справа, але там досить-таки жорсткий 
сценарій він обіцяє: «любые кандидаты нужны, главное, чтобы они были с нами, те, которые 
имеют рейтинг на Западной Украине, неважно, бютовские они или не бютовские, главное, 
чтобы у меня были эти рабы». І він додав, що опозиційних кандидатів будуть давити 
адмінресурсом так жорстко, що всі здивуються. 
Як ви ставитеся до цих обіцянок чи то Рибакова, чи то можливої фальсифікації? 
Світлана КОНОНЧУК: У даному разі Рибаков говорить не про фальсифікації, він якраз 
підтверджує нашу тезу, яку ми на самому початку програми висловили, про неконкурентність 
виборів. Тобто, тиск адміністративний на кандидатів, які не з владою, які навіть можливо 
всупереч владі ще існують, буде здійснюватися. Цей адміністративний тиск, на жаль, не 
охоплюється якоюсь виборчою процедурою, він існує паралельно з виборами, і це може бути 
силовий тиск, моральний, який завгодно. 
На жаль, оце політичне середовище, яке сьогодні існує, воно ставить під велике питання, 
наскільки ці вибори можуть бути взагалі чесними, вільними і справедливими. Якщо вони в 
умовах тиску проводяться, то яка ж тут воля кандидатів і суспільства? 
І власне тому ЄС робить сумнів стосовно того, наскільки Україна здатна провести вільні і 
чесні й відкриті вибори. Тому що мінімальна вимога до демократії - це проведення виборів. 
Але питання якості цих виборів, питання наскільки влада готова вже створювати рівні, 
конкурентні умови для всіх суб’єктів виборів, для того, щоби суспільство могло вибирати 
вільно - оце питання уже якості і самої демократії. 
Сергій СУЛИМ: Завжди перед виборами народ отримує якісь соціальні подачки. Уже 
авторитетні українські видання писали про те, що ніби Віктор Янукович планує за кілька 
місяців до виборів підняти пенсії в країні до прожиткового мінімуму, підвищити зарплати 
бюджетникам,  військовослужбовцям.  Є інформація,  що пенсія може вирости до 1060  грн.,  
зарплата у бюджетників на 700-800 грн. може підвищитися. Звичайно, питання підвищення - 
це не питання до вас, але ви можете спрогнозувати, як відреагують на це виборці? 
Світлана КОНОНЧУК: От у нас вся політика існує, як даріння. Тобто, влада не створює умови 
для того, щоб люди працювали і заробляли... 
Сергій СУЛИМ: Тобто, не вудку дає, а рибу. 
Світлана КОНОНЧУК: Так. Дає рибу. Вона зараз пропонує нам нові «рибьошки» перед 
виборами. Стосовно того, як виборці зреагують, то слід сказати, що 20 років незалежної 
України багато чого їх навчили, і ми прекрасно пам’ятаємо вибори 2004 року, коли влада 
також підвищувала пенсії, причому не за рахунок того, що вони законодавством були 
підвищені, а просто т.з. надбавки були виплачені пенсіонерам.  
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Але тим не менше, рейтинг провладного кандидата тоді не зріс в залежності від підвищення 
цих пенсій. І ще навіть у 2004-2005 роках обговорювалася ця дилема, тому що російські 
політтехнологи, які працювали на виборах, стверджували, що ця технологія купівлі, особливо 
пенсіонерів, яких дуже багато в державі і які становлять великий електоральний сегмент, 
дасть свої позитивні результати для кандидата, який робить це даріння. 
Однак це не спрацьовує так автоматично, як на це розраховують ті, хто пропонує підвищення 
для електорату, тому що навіть пенсіонери мають свої усталені політичні уподобання, але 
вони ж прекрасно розуміють, що їм дають те, що відібрано в інший спосіб у них же самих. 
Сергій СУЛИМ: Або не додано. 
Світлана КОНОНЧУК: Або не додано, так. І тому багато хто орієнтується на те, що їхні діти, 
які мають політичний вибір, тому що вони розуміють, що цю країну вони мають залишити 
своїм дітям, а не лише дбати собі за свої надбавки до пенсії. 
Сергій СУЛИМ: Опозиція говорить, що ніби влада готується ще змінити закон про вибори. 
Микола Мартиненко заявляв,  що в нього є інформація,  відповідно до якої Партія регіонів 
спробує до початку виборчої кампанії внести ряд змін, які стосуються порядку формування 
комісій, можливості зняття кандидатур в округах та інших змін, які сприяють фальсифікації. 
Хоча ми чуємо і чіткі заяви від деяких реґіоналів, що не будуть уже змінювати виборче 
законодавство. От такий сценарій можливий чи ні?  
Світлана КОНОНЧУК: Це з тієї серії, що опозиція заявляє про те, що щось там відбувається з 
нарізкою округів. Якщо буде якийсь проект закону внесений, тоді ми будемо мати предмет 
обговорення. Поки що я би розцінювала ці вислови представників парламентської меншості, 
як технологічні. 
Я наприклад поки що не бачу смислу для того, щоб ПР потребувала зміни характеру 
формування комісій. На сьогодні у законі створені дуже гарні умови для парламентських 
партій. І фракція висуває своїх членів у комісії, і партії, тобто, вони 2 рази входять в комісію. 
Що можна змінити ще краще для парламентських партій? Тоді це вже буде повний абсурд. 
Сергій СУЛИМ: З вашої точки зору, опозиція зможе протистояти адмінресурсу влади, якщо та 
справді спробує його реалізувати? 
Світлана КОНОНЧУК: Ні, не зможе. Якщо опозиція не буде гратися у піддавки, а буде дійсно 
намагатися виграти вибори, а не домовлятися з владою, то вона не зможе протистояти 
адміністративному ресурсу, тому що адмінресурс має таку хитру особливість. Ми вже 
говорили про те, що він лежить поза виборчими процедурами, й грає на користь тому 
представникові, якого підтримує влада. Тобто, адмінресурс спрямований на сприяння 
кандидату від влади, але не лише на те, щоби придушити представника опозиції. 
Оце сприяння представникові від влади може якраз зіграти дуже поганий жарт з опозицією. І 
проти такого сприяння немає можливості протидіяти. Влада, наприклад, створює більш 
комфортні умови для свого кандидата, він має більше можливостей для зустрічей, він має 
можливість користуватися якимись перевагами у тому окрузі, він має можливість створити 
зручний для себе виборчий округ, чого не матиме якийсь інший кандидат. 
Тому це така м’яка політична сила - цей адмінресурс, і він спрямований на створення 
комфортних умов і переваг для провладних кандидатів. Наскільки він уже дієвий, це інше 
питання, але заборонити керівнику області якимось чином створити гарні умови для 
провладного кандидата ніхто не зможе. 
Сергій СУЛИМ: А те, що представники деяких опозиційних політичних сил мають намір 
працювати над створенням спільного списку кандидатів у народні депутати... От зараз над 
цим активно працює «Батьківщина» і «Фронт змін». В деяких реґіонах ще деякі партії 
співпрацюють у цьому напрямі. Наскільки це сприятиме збільшенню відсотка, який може 
отримати опозиція на виборах, і тому, щоб вона протистояла можливим фальсифікаціям? 
Світлана КОНОНЧУК: Давайте два питання зробимо. По-перше, оцей спільний список, над 
яким начебто працює опозиція, це якраз і є демонстрація того, що уже до виборів 
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створюються умови неконкурентності і мінімізується вибір, наприклад, для мене як для 
виборця. Тобто, я мушу вибирати: або ці представники, яких мені дали, або провладні. 
Сергій СУЛИМ: Тому я і поставив два питання одразу. 
Світлана КОНОНЧУК: Звужується спектр для вибору. Але наскільки воно буде сприяти тому, 
щоб опозиція набрала більшу кількість голосів? Як технологія це виправдано, безумовно. 
Тому що багато виборців будуть мати жорсткий вибір. 
Сергій СУЛИМ: Зараз з нами на телефонному зв’язку перебуває експерт з Луцька - голова 
Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, Михайло Наход. Але я хочу, щоб 
Світлана Конончук завершила відповідь на питання, а саме, що вибори будуть менш 
конкурентними, ніж ті, які були раніше, і проблема не в тому, що можуть бути фальсифікації, 
що влада хоче застосовувати адміністративний ресурс (так було завжди), - проблема в тому, 
що і опозиція, і влада разом спільно працюють на те, щоби конкуренції було якомога менше. І 
оці спільні списки - це теж один з тих моментів, який зменшить конкуренцію. Так вважає наша 
гостя, а як воно буде далі, побачимо. Але от чи збільшить це шанс опозиції виграти вибори? 
Світлана КОНОНЧУК:  Ви так гарно виклали мої думки.  Я стверджую,  що ці спільні списки з 
точки зору технології по ходу опозиції на вибори, дасть для неї позитивний ефект, але немає 
підстав говорити про позитивний ефект для результатів виборів, для того, щоб ми мали 
ефективний парламент, для того, щоб ми мали добір кваліфікований людей до парламенту, 
для того, щоби ми мали згоду і ефективне управління. Тому що спільні списки опозиції, з 
одного боку, і адмінресурс на підтримку провладних кандидатів, з іншого - вони разом 
спричинять відтворення оцих політичних еліт, які ми на сьогоднішній день маємо і діяльністю 
яких маємо підстави бути невдоволеними. 
Сергій СУЛИМ: Я запрошую до розмови нашого гостя по телефону Михайла Находа. Вітаю 
вас, пане Михайле. 
Михайло НАХОД: Доброго дня. 
Сергій СУЛИМ: Пане Михайле, я сподіваюся, ви чули частину нашої розмови. Ми говоримо 
про виборчу кампанію і вибори до парламенту, які відбудуться. Я би попросив вас 
охарактеризувати ситуацію на Волині в загальних рисах: які настрої, чого чекають люди від 
виборів? 
Михайло НАХОД: Загалом висловлю не лише свою думку, а ширшого кола експертів, які в 
даний час присутні поряд зі мною, і ці проблеми обговорювали. Якщо говорити про 
передвиборчу ситуацію на Волині, то вона десь схожа до всеукраїнської ситуації. Але варто 
зважати на той факт, що опозиційні сили протягом попередніх виборчих кампаній мали доволі 
суттєву підтримку в регіоні. Це і «Батькіщина», частково «Наша Україна», на останніх 
місцевих виборах це і «Фронт змін», і «Свобода». І тому це в сукупності формує певну 
політичну палітру регіону. 
На які особливості варто звернути увагу? Це те, що провладні партії чи представники влади 
вже фактично визначили кандидатів, які будуть балотуватися по мажоритарних округах, тоді 
як опозиція перебуває ще в процесі переговорів, не має узгоджених кандидатів, хоч вони і 
заявили про те,  що будуть висунуті кандидати в мажоритарних округах спільно від 3  
політичних сил (була підписана відповідна політична угода між представниками 
«Батьквіщини», «Фронту змін» і «Свободи»). Але на сьогоднішній день не відомо, чи 
домовляться представники опозиції. 
Як говорить один з колег експертів,  він не має віри в те,  що опозиція об’єднається як на 
всеукраїнському рівні, так і на регіональному. 
Сергій СУЛИМ: У вас на відміну від всеукраїнського рівня, не лише «Батьківщина» і «Фронт 
змін» працюють над спільним списком, але ще й «Свобода». 
Михайло НАХОД: Так, звичайно. 
Сергій СУЛИМ: В цьому особливість. А на основі чого вони спільну мову знайшли? 
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Михайло НАХОД: Спільну мову вони знайшли на таких політичних лозунгах боротьби з 
режимом Януковича, й бажання потрапити в наступний парламент ними керує, і представники 
цих політичних сил розуміють, що якщо буде взаємопоборювання на Волині, то жоден 
опозиціонер не отримає мандату, принаймні в мажоритарних округах. 
Тут працює ще й такий досвід. У нас в регіоні відбувалися довибори. Минулого року, на жаль, 
помер один з депутатів облради і проводилися довибори в одному з мажоритарних округів. 
Кожна опозиційна партія висувала свого кандидата, і як результат виграв представник влади. 
Така ситуація, безумовно, може повторитися і на виборах парламентських. Але я реаліст і 
думаю, що навіть якщо опозиції вдасться висунути погоджених кандидатів, принаймні цим 
трьом політичним силам, які я назвав, то представники інших політичних сил, до прикладу, 
Народний Рух України, «Наша Україна», УНП, можливо, інші політичні сили, спробують 
висунути своїх кандидатів,  які також будуть декларувати,  що вони є опозиціонерами,  і тоді у 
провладних кандидатів з’являтиметься більше шансів на перемогу на Волині. 
Сергій СУЛИМ: Я би попросив Світлану Коночук прокоментувати висловлювання Михайла 
Находа. Можливо, у вас будуть заперечення, адже ви, до речі, казали, що спільний список це 
погано, а наш гість по телефону говорить, що розпорошення навпаки не сприятиме боротьбі 
опозиції з владою на Волині. 
Світлана КОНОНЧУК: Я говорю про те, що спільний список опозиції з точки зору технології 
для самої опозиції є вигідним, але водночас він є невигідним для виборця і для суспільства, 
тому що нас ставлять перед штучним вибором: або влада, або опозиція. Причому якість 
опозиції у всіх викликає величезні питання. 
Сергій СУЛИМ: Пане Михайле, Світлана Конончук говорить, що конкурентність у самій 
опозиції зменшується, якщо буде опозиція йти одним списком. Тут же в чому проблема? 
Зараз всі політологи, соціологи вказують, що рівень довіри до опозиції теж низький, що від 
виборів чекають нових політичних сил, нових лідерів. От у вас на Волині є надія, чи є люди, 
які можуть заявити про себе як лідери нові? 
Михайло НАХОД: Питання доволі складне. В кому ми бачимо нових лідерів? Якщо брати 
представників від опозиційних політичних сил, то звичайно, в їх середовищі є і молоді лідери, і 
люди з політичним досвідом.  При певних розкладах вони можуть отримати мандати.  Але 
немає переконання, що ці політики, навіть молоді, які прийдуть у парламент, щось зможуть 
змінити і не будуть діяти так, як їх буде змушувати система. 
Разом з тим, є нові лідери, можна так сказати, і у провладних партіях. Це переважно 
бізнесмени, місцеві олігархи, які сформували свій капітал протягом останніх 10-15 років, вони 
також по віку є доволі молодими, до певної міри перспективними. І якщо вважати, що їхній 
прихід до парламенту буде зміною політичної еліти,  то можна говорити,  що так,  на Волині є 
шанси для того, щоб нові обличчя з’явилися у парламенті. 
Але питання постає в іншому: чи ці нові лідери будуть діяти по-новому, коли вони потраплять 
у парламент, чи вони будуть відстоювати там інтереси виборців, чи будуть голосувати так, як 
буде диктувати Адміністрація президента чи інші органи влади? 
Сергій СУЛИМ:  Це ви ставите запитання,  яке я просто не встиг ще поставити в нашій 
програмі, про те, як може змінитися ситуація в країні після виборів, як можуть у парламенті 
заявити себе мажоритарники і т.д. Але ще останнє запитання, пане Михайле. Політологи 
говорили, що нові лідери всеукраїнського масштабу можуть з’явитися із середовища міських 
голів. Наскільки у вас на Волині міські голови активні? 
Михайло НАХОД:  Питання знову ж таки доволі складне.  Я би сказав,  що на Волині немає 
таких міських голів-новаторів, які задають динаміку розвитку регіону. Більшість міських голів - 
це люди, які є людьми системи, і я особисто не бачу, що вони можуть стати рушіями 
демократичного розвитку, хоча разом з тим, не відкидаю, і знаю, що такі міські голови є в 
інших реґіонах України, які дійсно можуть взяти на себе певну долю відповідальності за 
майбутнє країни. 
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Сергій СУЛИМ:  Дякую,  пане Михайле.  Я скажу,  що багато листів до нас надійшло на 
електронну скриньку, і вже є слухачі на зв’язку. Я лише зачитаю афористичний вислів нашого 
слухача: «Призываю украинский народ бойкотировать выборы». Пані Світлано, як би ви 
відреагували на такий заклик? 
Світлана КОНОНЧУК: На жаль, я не можу підтримати вашого дописувача, тому що з точки 
зору виборчої процедури, якщо вибори не відбудуться, то буде продовжувати працювати 
чинний парламент -  довіку,  до скону їхнього і нашого.  Тому вибори проводити потрібно хоча 
би з цієї точки зору. Не говорячи вже про те, що вибори треба проводити з політичної точки 
зору. 
Сергій СУЛИМ: Тепер слухачів запрошуємо до ефіру. 
СЛУХАЧ: Доброго дня. Олександр, Київ. Те, що пані Світлана каже стосовно об’єднання 
опозиції, це повна нісенітниця, тому що так буде один кандидат від влади. Так, як у Ємені. Так 
що це дурня. Я буду голосувати за «Свободу» за партійним списком і за пана Володимира 
Бондаренка... 
Сергій СУЛИМ: Це добре, що ви вже визначилися. 
СЛУХАЧ: Я переконаний, що за нього більшість людей проголосує, тим більше, що він ніколи 
не здавав... 
Сергій СУЛИМ: Багато людей ще не визначилися. Тобто, ви незгодні з позицією нашого 
експерта? Дуже вам дякую. 
Світлана КОНОНЧУК: Слухач має право. 
Сергій СУЛИМ: Так хоч щось... 
Світлана КОНОНЧУК:  Я ж і кажу,  що якщо опозиція буде мати спільний список,  це 
технологічно для неї вигідно. Але з точки зору перспективи і з точки зору, наскільки виборець 
зможе мати палітру для вибору, воно себе не виправдовує. А виборчі альянси завжди 
існували і будуть існувати. Це питання політичної тактики. І я опозицію в цьому питанні не 
засуджую, у них така ситуація, що дійсно: або вони будуть спільно працювати, або їх всіх 
просто усунуть від політики, і буде в нас, як сказав слухач, як у Ємені. 
Я просто говорю про те, що зараз створена така ситуація, що ми не можемо розраховувати на 
серйозне оновлення політичних еліт, тому що знову відтворюються ці... 
Сергій СУЛИМ: От Михайло Наход говорив про те, що і в них на Волині він не бачить таких. 
Світлана КОНОНЧУК: Власне. Бачите, ми можемо говорити про те, що навіть по 
одномандатних округах пройдуть якісь нові особистості. Безумовно, що ми і у парламенті 
побачимо нових людей, і в тому числі і за списками. Але ж питання не в тому, чи будуть нові 
обличчя чи не будуть, а в тому, яка буде їхня колективна дія, тому що кожного нового 
депутата, який попадає в цю інституційну ситуацію, коли президент впливає дуже потужно на 
вироблення політики, то цей кожен окремий кандидат, який би він не був гарний, популярний і 
хороший, він буде все-таки працювати в логіці цієї системи і в логіці розподілу влади. 
Сергій СУЛИМ: Ваша думка майже дослівно збігається з тим, що сказав Михайло Наход. Лист 
прийшов з Тернополя. Андрій Сторожко запитує: «Що, на вашу думку, не зробила 
демократична влада після виборів 2004 року, що б унеможливило «кришування» і маніпуляції 
на виборах у країні в майбутньому назавжди?». 
Світлана КОНОНЧУК: Пан Андрій поставив дуже гарне запитання. Але це запитання 
риторичне, і він сам знає на нього відповідь. По-перше, не понесли відповідальності ті, хто 
порушує виборче законодавство і гнітить демократизм виборів. По-друге, не було зроблено 
серйозних змін у самому виборчому законодавстві, у виборчих процедурах. У нас на сьогодні 
оскаржити процедуру виборів дуже складно, тому що терміни маленькі, а рішення має бути 
прийнято фактично в деяких ситуаціях за 2 дні. 
Тому покращення законодавства і виборчих процедур, у тому числі і в частині судового 
оскарження, ще є великим викликом для України і завданням для парламенту. 
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СЛУХАЧ: Михайло, Київ. Я просив би пані Світлану прокоментувати дещо крамольну мою 
думку як представника традиційно протестного електорату. Я розумію, що це ускладнить 
роботу виборчих комісій, але в мене пропозиція для самого виборчого процесу. Нехай 
переможцем виборів буде вважатися той кандидат, та політична сила, яка у виборців 
отримала менше заперечень, тобто, виборці голосують проти тих сил політичних і кандидатів, 
яких вони не хочуть бачити, а ті, котрі отримають менше заперечень виборців, ті і 
перемагають. 
Сергій СУЛИМ: У кого найменший негативний рейтинг. 
Світлана КОНОНЧУК: Можемо подякувати пану Михайлу за те, що він слухає цю програму і 
за таке дуже точне зауваження. Дійсно це дуже слушно. В умовах, коли може розгоратися 
якесь протистояння між провладними і опозиційними кандидатами, дійсно виборець може 
схилитися в сторону того кандидата, який є більш м’яким і не викликає гострої відрази. Тому 
дійсно і в мажоритарних округах є шанси у тих кандидатів,  які не замилили око і не 
викликають несприйняття гострого потрапити у парламент. 
Сергій СУЛИМ: Ну, такого варіанту виборів точно не буде. 
Світлана КОНОНЧУК: Це ж ми розглядаємо абстрактну ситуацію. Як буде насправді, буде 
залежати від того, які конкретно політичні сили будуть брати участь у яких конкретно округах. 
Тут все по одиничних ситуаціях вимірюється. 
Сергій СУЛИМ: Слухач Василь надіслав нам листа. Йому дуже не подобається, що ми 
зневажливо говоримо про опозицію. Я в усякому разі ретранслюю те, що говорять політологи. 
Зачитаю: «Фактически обвинять оппозицию в слабости перед админресурсом, все равно, что 
обвинять человека в том, что он не может сдвинуть с дороги бульдозер. Миллионы 
думающих и патриотичных украинцев прекрасно понимают, что на самом деле происходит в 
стране. А «противсихи» опять помогут мафии захватить власть». Якщо не хочете, не 
відповідайте. Давайте краще додзвонювача.  
СЛУХАЧ: Добрый день. Киевлянин. Иногда у вас на радио гости наводят тень на плетень. Я 
не имею в виду сегодняшнего гостя. Этот парламент был переизбран по инициативе БЮТ в 
2007 году, чтобы было большинство, потому что то, что пришло в 2005 году, не устраивало 
БЮТ. Власть та же осталась. 
Второе. На всех выборах из 25 областей 15 принадлежит помаранчевым, только 10 
принадлежит не помаранчевым. То есть, кто оппозиция в этих 15? Там же в местных советах 
БЮТ, «Свобода». Я был в гостях во Львовской области, каждый день крутят по ТВ, какое 
воровство во Львове. 
Світлана КОНОНЧУК: А в чому питання? 
Сергій СУЛИМ: Це швидше репліка, що влада помаранчева в Західній Україні, і  там те саме 
відбувається, що і в східній. 
Світлана КОНОНЧУК: Бачите, один слухач говорить про те, що влада і опозиція однакові, а 
інший говорить про те, що хтось ганьбить або владу, або опозицію. Люди мають свої політичні 
симпатії. 
 


