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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). 

 
[29 лютого 2012 року] 

 

[ ГОЛОВНЕ – ЩОБ ВИБОРИ ВИЗНАВ ДЕМОКРАТИЧНИМИ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД – ПІДСУМКИ П’ЯТОЇ ПЕРЕДАЧІ «НА 
СЛУХУ: РІК ВИБОРІВ» 

] 
 
Останній ефір радіо-циклу «На слуху: Рік виборів» був присвячений дискусії щодо впливу 
майбутніх парламентських виборів на євроінтеграційну політику Україну. Не обійшли увагою й 
тему можливих змін виборчого законодавства та наслідків судових справ щодо лідерів 
опозиційних сил. Учасниками ефіру на Радіо «Ера FM» стали народний депутат, представник 
Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, голова ради Лабораторії 
законодавчих ініціатив Ігор Когут та керівник чернігівського «Поліського фонду міжнародних 
та регіональних досліджень» Геннадій Максак. 
 

 
 

Почалася передача з обговорення проблеми допуску до виборів лідерів опозиційних сил, 
щодо яких не так давно були виголошені обвинувачу вальні судові вироки. Юрій 
Мірошниченко зазначив: «Я не думаю, що сьогодні стоїть питання обмеження участі у 
виборчому процесі будь-яких політичних сил, які зареєстровані відповідно до закону. І партія 
«Батьківщина», і «Народна самооборона», й інші політичні сили теж будуть брати участь у 
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кампанії. Тому я не думаю, що будуть обмежені чиїсь права.». Разом з тим, депутат 
відзначив, що для політиків не має існувати окремих процедур в контексті правосуддя.  «Мені 
дуже прикро, що Тимошенко і Луценко зараз у в’язниці. І насправді ми всі чуємо заклики з 
боку наших і європейських, і американських колег, і міжнародних організацій, щоб саме ці 
особи (не лідери опозиції загалом, а саме ці дві особи брали участь у виборах)… Але це 
справа суду. Наскільки мені відомо, вони зверталися і до апеляції, зараз є справи у 
Європейському суді з прав людини. Якщо буде рішення від цієї інстанції, воно буде 
виконуватися. Президент неодноразово говорив, що парламент має або змінити закон, і тоді 
в законний спосіб ці люди вийдуть на волю і будуть брати участь у виборах, або це має бути 
вирішено в судовому порядку, якщо ми нашу країну називаємо демократичною». 
 
Ігор Когут перевів дискусії в дещо інше русло: «Я би хотів звернути на аспект європейської 
інтеграції. Насправді 2012 рік буде вирішальним. Ми всі – і Україна, і Європейський Союз – 
поставили себе в дуже незручну ситуацію з цими двома справами. Виборча кампанія вже 
стала індикатором для ЄС -  чи можна мати справу з нашою країною.  І тепер проведення 
демократичних виборів - це лише півсправи. Інша частина – забезпечення участі у 
кампанії всіх лідерів опозиції». Безпосередньо про згадані судові розслідування політолог 
зазначив: «З точки зору цих справ можна, звичайно, говорити про вибірковість, хоча я 
погоджуюся з Юрієм в аспекті того, що політики не повинні бути окремою кастою 
недоторканих, і тому ці справи повинні торкатися не тільки опозиції, але й представників 
влади. Сьогодні відбуваються різні судові розслідування. Я не сказав би, що це добре, але ж 
корупція роз’їдає країну і боротися з цим потрібно. Втім, якщо йдеться про політиків такого 
рангу, як Тимошенко, то очевидно, що обвинувачення, які стосуються її особисто, могли б 
розглядатися в розрізі т.з. політичної відповідальності. Мені здається, що їй потрібно було 
дати право брати участь у виборах і перед виборцями відповідати за те, що вона робила на 
посаді прем’єр-міністра, за те, як вона укладала угоди і наскільки вони вигідні для країни. 
Тобто, все можна було вирішити в першу чергу у передвиборчих дебатах». Експерт 
додав,  що,  зрештою,  судовий розгляд тих чи інших дій екс-прем’єр-міністра можна було б 
зробити після того, як Тимошенко відійшла б від активної політики – відповідна практика існує 
в деяких країнах Західної Європи.  
 
Продовжуючи тему, Юрій Мірошниченко говорив про те, що насправді оцінку подіям навколо 
Луценко й Тимошенко дадуть результати парламентських виборів: «Можна говорити про 
режим, можна говорити про владу, можна говорити про країну в цілому, але є правила, і 
позиція президента в цій ситуації полягає в тому, що ми маємо навчитися жити за 
правилами. Для політиків немає окремих підходів щодо застосування відповідальності. Для 
президента немає можливості втручатися діяльність законодавчої або судової влади. Для всіх 
чиновників немає права і можливості займатися корупцією. І недарма в першу чергу, про що 
говорять наші європейські колеги - це цінності демократії. Коли ми говоримо про політику, то 
обов’язково має бути конкурентність. Не можна змушувати когось фактично діяти так, як 
треба владі, або як треба політикам. Власне, це головний виклик, і саме тому європейці й 
представники міжнародних організацій говорять, що ці вибори будуть тестом для нашої 
країни, тестом на демократію. Адже ті сигнали, які пов’язані з засудженням двох лідерів 
опозиційних партій - тривожний сигнал, ми не заперечуємо проти цього. І з’ясувати, чи це 
вибіркове правосуддя, чи просто виконання закону, я думаю, допоможуть результати 
парламентських виборів». 
 
У відповідь Ігор Когут звернув увагу на іміджеві втрати України, що може мати дуже негативні 
наслідки у майбутньому: «Є одна проблема, котра постає сьогодні у зв’язку з цими двома 
справами - це проблема репутації. Що ми найбільше втрачаємо як країна – і влада, 
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опозиція, і прості громадяни – це репутація. Ці справи не додають Україні позитивної 
репутації – ні в очах європейської спільноти, ні на міжнародному рівні загалом, та й у 
відносинах з Російською Федерацією. Особливо серйозного збитку нашому іміджу буде 
завдано у випадку виправдальних рішень Європейського Суду по цим справам. Насправді з 
дня у день довіри до України зі сторони європейських партнерів дедалі менше». Разом з тим, 
експерт відзначив, що ситуація ще не є настільки ж критичною, як в Білорусі, але 
тенденції невтішні: «Європейський Союз зараз знаходиться в такій специфічній ситуації, що 
він не може дозволити собі сказати – все, ми вводимо санкції щодо України. Завтра він не 
вчинить так само, як стосовно Білорусі, не відкличе всіх послів своїх країн. Але ми швидко 
рухаємося до цього. Звісно, є велика геополітична гра і Євросоюз не хоче відпускати Україну, 
але вона сама не може визначитися… Проблема нинішнього режиму, якщо так будемо 
говорити про владу, є в тому, що в оточенні президента є так багато людей, які мають і 
проєвропейські орієнтації, і проросійські, і приватно-корпоративні інтереси. Вони не дають 
рухатися тій справі, на котру ми так дуже сподівалися два роки тому - реформи і модернізація 
країни». 
 
Як представник Президента України, Юрій Мірошниченко відзначив: «Я скажу вам позицію 
президента, вона є однозначною. Вона була проявлена і під час нашого голосування за закон 
про засади внутрішньої і зовнішньої політики, де однозначно визначено ЄС як головний 
орієнтир для нашого інтеграційного процесу. Президент неодноразово говорив і про формати 
співпраці: якщо з Європою - ми готові стати повноцінними членами Євросоюзу, а якщо 
говорити з нашими стратегічними партнерами на півночі і на сході - то це взаємовигідна 
співпраця, зона вільної торгівлі і співпраця у форматі «3+1»в контексті Митного союзу. Тобто, 
«спів-праця». А щодо Європи інтеграція. Мені здається, акценти тут дуже чітко 
розставлені». Після цього політик згадав і про настрої оточення глави держави: «Тут, 
напевно, як у будь-якій команді, є різні точки зору, і вони мають бути, і вони мають 
аналізуватися, але вибір зроблено, і ми рухаємося відповідно до нього. Нам дуже прикро, я 
ще раз наголошую, що сьогодні зроблена така пауза з точки зору євроінтеграції. Будемо 
відверті - дійсно, мала бути парафована угода про асоціацію, вона є надзвичайно вигідною як 
для України, так і для ЄС, але ситуація, що склалася в політичній сфері, і той іспит, який 
відбудеться у нас під час виборів до парламенту, стане відповіддю на те, чи це було 
вибіркове правосуддя й переслідування опозиції, чи це все ж таки застосування закону. 
Президент неодноразово заявляв,  що чесні вибори є пріоритетом для нього. Він звик сам 
боротися чесно, і для нього не буде кольорів, він застосує всі свої політичні та правові 
можливості для того, щоб не було ніяких порушень». 
 
Зайшла мова й про наслідки можливої ситуації, за якої майбутні вибори все ж будуть визнані 
ЄС недемократичними. «Якщо ми переступимо цей поріг, почнуться інші процеси. Я не скажу, 
що відразу почнуться процеси ізоляції - ніхто не зацікавлений у цьому. Та історія, яка 
трапилася в Білорусі з відкликанням послів європейських країн - це вже крайній захід. Але 
якщо будуть розвиватися такі тенденції, як ми маємо сьогодні, то рано чи пізно ми, очевидно, 
можемо і до цієї ситуації дійти. Юрій правильно зазначив, що ми маємо певні непорозуміння 
чи не до кінця поділяємо ті цінності, котрі лежать в основі ЄС. Це цінності верховенства 
права, права людини, демократія. З цими питаннями у нас дійсно є проблеми - з їхнім 
розумінням і їхнім застосуванням.  Насправді це величезний комплекс проблем і він не 
полягає тільки у Тимошенко і Луценку. Насправді має бути щоденна практика демократії», - 
визнав Ігор Когут. Також він застеріг: «Але що може бути? Це пороговий момент, з котрого 
може початися те, що ми  зможемо не отримати політичної асоціації. Звичайно, я думаю, 
ми все одно зможемо говорити про зону вільної торгівлі - тому що економічно ЄС буде 
намагатися і надалі підтримувати якісь місточки з Україною. Але в білоруській ситуації 
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невизнання виборів демократичними призвело до того, що сьогодні Білорусь не може брати 
участі навіть у програмах Східного партнерства, а білоруський парламент не бере участь в 
різних парламентських асамблеях спільно з ЄС та Радою Європи».  
 
Юрій Мірошніченко на це відповів: «Я хотів би ще додати, що найголовніше для нас - це 
визнання виборів демократичними з боку українського суспільства. Звичайно, дуже 
важливою є європейська інтеграція, Україна є частиною великого світу. Але головне 
завдання, яке ставить сьогодні перед собою президент та його команда, полягає в тому, щоб 
самі українці в своїй країні відчували себе захищеними, відчували себе комфортно».  Також 
політик говорив про законодавчі ініціативи, підтримані президентом (зокрема, закон про 
гуманізацію правопорушень, пов’язаних з господарською діяльністю, закон про доступ до 
публічної інформації та Кримінально-процесуальний кодекс, закони, спрямовані на протидію 
корупції), ухвалення яких, на думку депутата, має бути позитивно оцінене в контексті 
демократичного розвитку України. «Закони є, але щоб вони діяли, і президент на цьому 
наголошує, треба, щоб включилося суспільство. Ми повинні разом це питання вирішувати», - 
переконаний Юрій Мірошниченко. 
 
«Для того, щоби вибори пройшли чесно, демократично, щоб пройти цей тест (на жаль, кожні 
вибори для нас – це тест, але це така важка дорога до демократії) принаймні треба робити 
якісь знакові кроки. З точки зору президента України він повинен не тільки робити заяви, а й 
формувати якісь дискурси, робочі групи, створювати можливості для того, щоб організації 
спостереження могли б вже сьогодні діяти, тримати руку на пульсі», - запропонував Ігор Когут. 
«Другий момент, що можна і треба вже робити - це забезпечення прозорості формування 
округів. Саме цьому присвячене недавнє звернення Консорціуму виборчих ініціатив. 
Власне, це швидше звернення до ЦВК, до всього суспільства, до всіх політиків – щоб округи 
створювалися на виду у громадських організацій та представників різних політичних партій. У 
цьому повинні брати участь усі», - наголосив політолог. Переходячи до теми передвиборчої 
ситуації в регіонах, голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив також згадав про 
антикорупційне законодавство: «Часом воно застосовується у специфічний спосіб. Таким 
способом зачищають території і позбавляються від неугодних чи незалежних мерів. 
Наприклад, справа мера у Тростянці Сумської області - це кричущий випадок. Будучи 
засновником підприємства, ця людина звинувачується у корупції. Слід відзначити, що він 
отримав 70% довіри на виборах міського голови».  
 
Безпосередньо про події на місцях говорив Геннадій Максак, керівник чернігівського 
«Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень. Зокрема він висловив 
припущення про те, що мер Чернігова може балотуватися в парламент від Партії 
регіонів: «В місті є досить потужний сектор підтримки міського голови Олександра Соколова. 
Свого часу він мав певні пропозиції від Партії регіонів щодо вступу у її лави перед місцевими 
виборами. Не знаю, якими були ті пропозиції, але до партії він вступив. Наразі ж піднімається 
питання, чи може пан Сколов балотуватися від Партії регіонів по округу міста Чернігова на 
парламентських виборах». Експерт відзначив, що поки що на Чернігівщині передвиборчі 
процеси не увійшли в активну фазу, певні тенденції спостерігаються лише у деяких мас-медіа. 
Сам міський голова поки що не озвучував планів взяти участь у парламентських виборах. 
«Але він дійсно має високий рейтинг і підтримку населення.  Всі інші кандидати від Партії 
регіонів в Чернігові за цим показником йому дуже поступаються. Тому існує питання – чи пан 
Соколов вирішить йти на вибором під прапором Партії регіонів чи є певні пропозиції, від яких 
він не може відмовитися на рівні комунікації з Партією регіонів». 
 
Говорячи про відносини України з Євросоюзом, Геннадій Максак погодився з висловленими 

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&id=12&ar_id=2536&ch_id=2&as=0
http://glavcom.ua/articles/6394.html


    

[«На слуху: Рік виборів». Дайджест 29.02.2012] [5] 

раніше думками: «Дійсно, цей рік буде не тільки вирішальним, він стане останнім шансом на 
нормальні відносини. Я все ж вважаю, що ця пауза стосовно ЄС затягнулася. І буде важливо, 
щоб ми зрозуміли, як саме бачать цю проблему у Європейському Союзі». Також він звернувся 
до проблеми можливих змін до виборчого закону: «Питання - наскільки цей закон, який наразі 
прийнятий і був позитивно сприйнятий на рівні європейських інституцій, може бути сталий. Чи 
не буде практики змін в останні місці, які були під час місцевих виборів і попередніх 
кампаній?»  
 
В свою чергу, представник Президента України у парламенті Юрій Мірошниченко запевнив, 
що фракція Партії регіонів не має намірів вносити зміни до закону про вибори до 
Верховної Ради: «Є побоювання зі сторони опозиції щодо того, що готуються зміни до тексту 
закону про вибори. Але ж всі чули заяви лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова 
про те, що це не буде робитися. З тих причин, що цей закон, хоч і не є ідеальним, але він став 
консенсусом між владою та опозицією. Підписуючи його президент неодноразово 
підкреслював, що закон, по-перше, унеможливлює фальсифікації, а також є об’єднуючим у 
парламенті, що дозволить нам отримати довіру з боку громадян України та міжнародних 
організацій до виборів. Тому в парламенті я не бачу можливостей для внесення змін до 
виборчого закону», - заявив Юрій Мірошниченко. 
 
Втім, політик додав, що правила виборів все ж можуть змінитися – через скасування 
Конституційним Судом України норми про подвійне балотування (по «мажоритарні» та 
по партійним спискам»): «Така норма в попередній редакції закону була визнана такою, що не 
відповідає конституції. Саме тому на етапі, коли працювала робоча група з підготовки 
виборчого закону й парламентська тимчасова спеціальна комісія, ставилося питання про її 
доцільність. Сьогодні в Конституційному Суді вже є відповідне звернення щодо цієї норми. Я 
не можу передбачати рішення суду, але якщо виходити з логіки, що він залишиться 
послідовним в своїй правовій позиції, то ця норма цілком може бути визнана 
неконституційною й автоматично втратить чинність. Це не буде внесенням змін до закону, але 
така процедура існує, коли існують сумніви щодо конституційності тієї чи іншої норми». На 
ремарку голови ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігоря Когута про те, що заборона 
можливості подвійного балотування після старту виборчої кампанії буде маніпуляцією, Юрій 
Мірошниченко додав: «Ми самі сподіваємося, що відповідне рішення буде ухвалене 
найближчим часом». 
 
Пояснюючи логіку, чому законодавці все ж внесли спірну норму в фінальний текст закону, 
Юрій Мірошниченко зазначив: «Якщо ви хочете знати правду, чому це потрапило туди, то я 
вам пояснюю - бо наші колеги, які представляли парламентські фракції наполягли на цій 
нормі,  і президент підписав цей закон,  якраз з огляду на те,  що політичний компроміс між 
політиками, довіра до виборів є надзвичайно важливими в нинішніх умовах. Я не можу 
сказати, що всі фракції опозиції на цьому наполягали, але в тому числі й опозиція. Але що 
стосується позиції Партії регіонів, то вона полягала в тому, що ця норма не повинна бути». 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2547&as=0 ] 
 
[Проект: http://parlament.org.ua/index.php?action=election&id=10&ar_id=2546&as=0 ] 
 
[Лінк на відео: http://youtu.be/AYDCCN86fpk ] 
 
 
 

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2547&as=0
http://parlament.org.ua/index.php?action=election&id=10&ar_id=2546&as=0
http://youtu.be/AYDCCN86fpk
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[Новинні повідомлення] 
 

[ І.КОГУТ: УКРАЇНА – НЕ БІЛОРУСЬ, АЛЕ МИ ШВИДКО НАБЛИЖАЄМОСЬ 
ДО ПОДІБНОГО СТАТУСУ ] 

 
Європейський Союз в найближчому майбутньому не буде 
застосовувати санкції щодо України, як це сталося нещодавно з 
Білорусією, але це не виключено в більш віддаленій перспективі – 
переконаний голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор 
Когут. Своїми думками він поділився в ефірі передачі «На слуху: Рік 
виборів». Експерт відзначив, що наразі Україна несе серйозні 
репутаційні втрати у зв’язку з судовими вироками по справам лідерів 
опозиційних сил. «Що ми найбільше втрачаємо як країна – і влада, 
опозиція,  і прості громадяни –  це репутація.  Ці справи не додають 
Україні позитивної репутації – ні в очах європейської спільноти, ні на 
міжнародному рівні загалом, та й у відносинах з Російською 
Федерацією. Особливо серйозного збитку нашому іміджу буде 
завдано у випадку виправдальних рішень Європейського Суду по цим 
справам. Насправді з дня у день довіри до України зі сторони 

європейських партнерів дедалі менше», - переконаний Ігор Когут. 
 
Разом з тим експерт відзначив, що ситуація ще не є настільки ж критичною, як в Білорусі, але 
тенденції невтішні: «Європейський Союз зараз знаходиться в такій специфічній ситуації, що 
він не може дозволити собі сказати – все, ми вводимо санкції щодо України. Завтра він не 
вчинить так само, як стосовно Білорусі, не відкличе всіх послів своїх країн. Але ми швидко 
рухаємося до цього. Звісно, є велика геополітична гра і Євросоюз не хоче відпускати Україну, 
але вона сама не може визначитися».  
 
2012 рік, на думку Ігоря Когута, стане в даному плані вирішальним. «Ми всі – і Україна, і 
Європейський Союз – поставили себе в дуже незручну ситуацію з цими двома справами. 
Виборча кампанія вже стала індикатором для ЄС - чи можна мати справу з нашою країною. І 
тепер проведення демократичних виборів - це лише півсправи. Інша частина – забезпечення 
участі у кампанії всіх лідерів опозиції», - підсумував голова ради Лабораторії законодавчих 
ініціатив.  
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2543&as=0 ] 
 

[ МЕРА ЧЕРНІГОВА ПЕРЕКОНУЮТЬ ЙТИ В ДЕПУТАТИ ВІД ПАРТІЇ РЕГІОНІВ? ] 
 
Таке припущення зробив Геннадій Максак, керівник чернігівського 
«Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень», під час 
передачі «На слуху: Рік виборів» на «Радіо Ера FM». «В Чернігові є 
досить потужний сектор підтримки міського голови Олександра 
Соколова. Свого часу він мав певні пропозиції від Партії регіонів щодо 
вступу у її лави перед місцевими виборами. Не знаю, якими були ті 
пропозиції,  але до партії він вступив.  Наразі ж піднімається питання,  чи 
може пан Сколов балотуватися від Партії регіонів по округу міста 
Чернігова на парламентських виборах». 

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2543&as=0
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Експерт відзначив, що поки що на Чернігівщині передвиборчі процеси не увійшли в активну 
фазу, певні тенденції спостерігаються лише у деяких мас-медіа. Сам міський голова поки що 
не озвучував планів взяти участь у парламентських виборах. «Але він дійсно має високий 
рейтинг і підтримку населення. Всі інші кандидати від Партії регіонів в Чернігові за цим 
показником йому дуже поступаються. Тому існує питання – чи пан Соколов вирішить йти на 
вибором під прапором Партії регіонів чи є певні пропозиції, від яких він не може відмовитися 
на рівні комунікації з Партією регіонів». 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2544&as=0 ] 
 

[ ПАРТІЯ РЕГІОНІВ НЕ ХОЧЕ ЗМІНЮВАТИ ВИБОРЧИЙ ЗАКОН, АЛЕ 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЦІЛКОМ МОЖЕ ЗАБОРОНИТИ ПОДВІЙНЕ 
БАЛОТУВАННЯ – ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА У ПАРЛАМЕНТІ 

] 
 

Депутат від Партії регіонів та представник 
Президента України у парламенті Юрій 
Мірошниченко запевнив, що його фракція не має 
намірів вносити зміни до закону про вибори до 
Верховної Ради. Про це він повідомив у ефірі 
передачі «На слуху: Рік виборів» на Радіо «Ера 
FM». «Є побоювання зі сторони опозиції щодо 
того, що готуються зміни до тексту закону про 
вибори. Але ж всі чули заяви лідера фракції Партії 
регіонів Олександра Єфремова про те, що це не 
буде робитися. З тих причин, що цей закон, хоч і 
не є ідеальним, але він став консенсусом між 

владою та опозицією. Підписуючи його президент неодноразово підкреслював, що закон, по-
перше, унеможливлює фальсифікації, а також є об’єднуючим у парламенті, що дозволить нам 
отримати довіру з боку громадян України та міжнародних організацій до виборів. Тому в 
парламенті я не бачу можливостей для внесення змін до виборчого закону», - заявив Юрій 
Мірошниченко. 
 
Втім, політик додав, що правила виборів все ж можуть змінитися – через скасування 
Конституційним Судом України норми про подвійне балотування (по «мажоритарні» та по 
партійним спискам»): «Така норма в попередній редакції закону була визнана такою, що не 
відповідає конституції. Саме тому на етапі, коли працювала робоча група з підготовки 
виборчого закону й парламентська тимчасова спеціальна комісія, ставилося питання про її 
доцільність. Сьогодні в Конституційному Суді вже є відповідне звернення щодо цієї норми. Я 
не можу передбачати рішення суду, але якщо виходити з логіки, що він залишиться 
послідовним в своїй правовій позиції, то ця норма цілком може бути визнана 
неконституційною й автоматично втратить чинність. Це не буде внесенням змін до закону, але 
така процедура існує, коли існують сумніви щодо конституційності тієї чи іншої норми». На 
ремарку голови ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігоря Когута про те, що заборона 
можливості подвійного балотування після старту виборчої кампанії буде маніпуляцією, Юрій 
Мірошниченко додав: «Ми самі сподіваємося, що відповідне рішення буде ухвалене 
найближчим часом». 
 
[Лінк: http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2542&as=0 ] 
 

http://parlament.org.ua/index.php?action=news&ar_id=2544&as=0
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[Пряма мова] 
 
Ярина ЛАЗЬКО: 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. 
До нас сьогодні приїхали Юрій Мірошниченко, народний депутат України, фракція ПР, 
представник Президента у ВР. Доброго дня. 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Доброго дня. 
Ярина ЛАЗЬКО: І Ігор Когут, голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив, директор 
Української школи політичних студій. Вітаю вас. 
Ігор КОГУТ: Вітаю. 
Ярина ЛАЗЬКО: Світова увага прикута сьогодні до України, особливо до тих судових 
процесів, які вже практично завершені. Результат - лідери опозиції за ґратами. Екс-прем’єр-
міністр отримала 7 років позбавлення волі, екс-міністр внутрішніх справ - 4 роки. Ці  судові 
процеси відбувалися на фоні вже розпочатої підготовки до парламентських виборів восени і 
на фоні прагнення України таки підписати угоду про асоціацію з ЄС. 
Єврокомісар з розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив, що 
2012 рік стане вирішальним у відносинах України і ЄС, а жовтневі вибори дадуть можливість 
перевірити життєздатність демократії в Україні з погляду виборчого процесу. 
Поки що Європа і Америка в один голос заявляють: лідери опозиції мають взяти участь у 
виборчому процесі,  всі політичні сили не повинні мати обмеження в ньому.  Як це можна 
зробити, якщо двоє лідерів опозиції сьогодні перебувають за ґратами? До вас в першу чергу 
звертаюся, пане Юрію, як до представника влади. 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Я не думаю, що сьогодні стоїть питання обмеження участі будь-яких 
політичних сил, які зареєстровані відповідно до закону, у виборчому процесі. І партія 
«Батьківщина», і «Народна самооборона», й інші політичні сили теж будуть брати участь у 
виборах. Тому я не думаю, що будуть обмежені чиїсь права. 
Мало того, той закон, який ухвалено, став фактично консенсусом у Верховній Раді, гарантує, 
(при його дотриманні, звісно) неможливість фальсифікацій волевиявлення громадян України. 
Тим більше, тут присутній Ігор Когут, авторитетна людина, і є ще цілий ряд інших громадських 
організацій, які об’єдналися зараз у такий пул, що буде стежити за виборами. Я думаю, вони 
допомагатимуть всім нам унеможливити фальсифікації, і відповідно провести демократичні, 
прозорі вибори. 
Ярина ЛАЗЬКО: Ви говорите про те, що ніхто не обмежує політичні сили брати участь у 
виборчому процесі, але лідери опозиційних сил все ж таки за ґратами, і не факт, що їх 
допустять до виборчого процесу. 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Кого ви вважаєте, не допустять? Тимошенко і Луценка? 
Ярина ЛАЗЬКО: Так, Тимошенко і Луценка в першу чергу, звичайно. 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: А ви вважаєте, що для політиків закон не має діяти? 
Ярина ЛАЗЬКО: Я слухаю, що говорять політики, представники опозиції. Вони переконані, що 
номером один у списку має бути Тимошенко, а номером два у тому списку має бути 
Луценко… Пане Ігорю, як ви вважаєте, недопущення Тимошенко і Луценка до виборчого 
процесу як може вплинути на хід перегонів? 
Ігор КОГУТ: Я би хотів звернути увагу на інший аспект нашої розмови.  Це аспект 
європейської інтеграції. Насправді минулий рік був визначальним. А цей рік вже буде 
вирішальним. Ми всі – і Україна, і Європейський Союз – поставили себе в дуже незручну 
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ситуацію з цими двома справами. Виборча кампанія вже стала індикатором для ЄС - чи 
можна мати справу з нашою країною. Втім є одне «але» у цій ситуації, в якій ми опинилися. 
Уявімо собі, що українська влада, українська опозиція, українське суспільство зробило все, 
щоб ці вибори відбулися демократично. Насправді для спостерігачів й інститутів ЄС, 
Венеціанської комісії, Ради Європи, ОБСЄ, все це буде тільки частиною справи за даних 
умов. Спостерігачі будуть ставити як першу позицію демократичності, чесності і відкритості 
виборчої кампанії власне участь лідерів опозиції. 
Я би хотів, щоб ми зробили все можливе – зі сторони президента, з боку уряду, з боку 
парламенту, громадянського суспільства - щоб вибори справді відповідали стандартам 
ОБСЄ. Але питання залишається: чи не загострять увагу висновки європейських та загалом 
міжнародних спостерігачів (у тому числі й з США) на тому, що у виборах не взяли участь 
лідери опозиції. 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Якщо ви говорите про лідерів опозиції, то в мене запитання: чи є 
лідером опозиції пан Яценюк? А Кличко? А лідери «Свободи»? Чи це не є опозиція? 
Ярина ЛАЗЬКО: Тобто, ви вважаєте, що саме ці люди можуть очолювати виборчі списки? 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Дозвольте я продовжу свою думку. Я не думаю, що вони очолять 
один виборчий список - я думаю, що вони очолять виборчі списки, тому що демократія 
передбачає не одного суб’єкта виборів, а як мінімум, двох-трьох-чотирьох, у тому числі і 
серед опозиції. 
Тепер дозвольте, я завершу все ж таки думку, тому що ви започаткували цю тему, і я хочу 
свою точку зору висловити. Мені дуже прикро, що Тимошенко і Луценко зараз у в’язниці. Дуже 
прикро. І насправді ми всі чуємо заклики з боку наших і європейських, і американських колег, і 
міжнародних організацій, щоби саме ці особи (не лідери опозиції загалом, а саме ці дві особи) 
брали участь у виборах. 
Ярина ЛАЗЬКО: Тобто, ви своїм висловлюванням не вважаєте Тимошенко і Луценка 
лідерами опозиції? Я правильно зрозуміла? 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Я вважаю їх одними з лідерів опозиції, безперечно. Але тут питання, 
напевно, не до президента, не до парламенту (хоча частково до парламенту, тому що 
парламент може змінити закон або зробити амністію у якийсь спосіб). Тим більше Кабінет 
Міністрів до цього не дотичний. 
Це справа суду. Наскільки мені відомо, вони звернулися і до апеляції, зараз є справи у 
Європейському суді з прав людини. І його рішення буде виконуватися. Президент 
неодноразово говорив, що парламент має або змінити закон, і тоді в законний спосіб ці люди 
вийдуть на волю й будуть брати участь у виборах, або це має бути вирішено в судовому 
порядку, якщо ми нашу країну називаємо демократичною. 
Ярина ЛАЗЬКО: Ми називаємо нашу країну дійсно демократичною, яка дотримується усіх 
демократичних європейських цінностей?  
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Але при цьому для політиків не має бути окремої процедури... 
Ярина ЛАЗЬКО: Чи можна в нас говорити про вибірковість правосуддя? Пане Ігоре, до вас... 
Ігор КОГУТ: З точки зору цих справ можна, звичайно, говорити про вибірковість, хоча я 
погоджуюся з Юрієм в аспекті того, що політики не повинні бути окремою кастою 
недоторканих, і тому ці справи повинні торкатися не тільки опозиції, але й представників 
влади.  
Сьогодні, звичайно, відбуваються різні судові справи, різні кримінальні розслідування. Я не 
сказав би, що це добре, але слід визнати, що корупція роз’їдає країну, боротися з цим 
потрібно. Але якщо йдеться про політиків такого рангу, як Тимошенко, то очевидно, що ці 
обвинувачення, які стосуються її особисто, могли б розглядатися в розрізі т.з. політичної 
відповідальності. 
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Мені здається, що їй потрібно було дати право брати участь у виборах і перед виборцями 
відповідати за те, що вона робила на посаді прем’єр-міністра, за те, як вона укладала угоди і 
наскільки вони були вигідні. Це можна було вирішити в першу чергу у передвиборчих дебатах. 
Вже то, коли б Юлія Володимирівна вже не займалася активною політикою, можна було б 
повернутися до цих справ. Як це у Франції є зараз - справи щодо колишніх президентів. 
Ярина ЛАЗЬКО: Вже є запитання на електронну скриньку, яке, я так розумію, адресоване 
пану Юрію: «А что будет делать режим, когда Европейский суд признает незаконными 
приговоры над Луценко и Тимошенко?». 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Буде виконувати. Справді, можна говорити про режим, можна 
говорити про владу, можна говорити про країну в цілому, але є правила, і позиція президента 
в цій ситуації полягає в тому, що ми маємо навчитися жити за правилами. Для політиків немає 
окремих підходів щодо застосування відповідальності. Для президента немає можливості 
втручатися діяльність законодавчої або судової влади. Для всіх чиновників немає права і 
можливості займатися корупцією. Тут я абсолютно підтримую Ігоря. 
І недарма в першу чергу, про що говорять наші європейські колеги, це цінності, цінності 
демократії. І коли ми говоримо про політику, то обов’язково має бути конкурентність. Не 
можна змушувати когось фактично діяти так, як треба владі, або як треба політикам. Власне, 
це головний виклик, і саме тому європейці і представники міжнародних організацій, 
представники США говорять, що ці вибори будуть тестом на демократію для нашої країни. 
Адже ті сигнали, які пов’язані з засудженням двох лідерів політичних партій, які є в опозиції 
сьогодні, - тривожний сигнал, ми не заперечуємо проти цього. І з’ясувати, чи це вибіркове 
правосуддя, чи це просто виконання закону, я думаю, допоможуть і результати виборів. 
Ігор КОГУТ:  Дай Бог,  щоб вони допомогли.  Але є одна проблема,  котра сьогодні у зв’язку з 
цими двома справами і багатьма іншими - це проблема репутації. Що ми найбільше 
втрачаємо як країна – і влада, опозиція, і прості громадяни – це репутація. Ці справи не 
додають Україні позитивної репутації – ні в очах європейської спільноти, ні на міжнародному 
рівні загалом, та й у відносинах з Російською Федерацією. Особливо серйозного збитку 
нашому іміджу буде завдано у випадку виправдальних рішень Європейського Суду по цим 
справам. Насправді з дня у день довіри до України зі сторони європейських партнерів дедалі 
менше.  
Ярина ЛАЗЬКО: Сьогодні можна говорити про те, що відносини з ЄС зіпсовані? 
Ігор КОГУТ: Нам не довіряють. Я би не сказав, що відносини зіпсовані. ЄС сьогодні так само в 
дуже специфічній ситуації. Він не може собі дозволити сказати: все, ми вводимо санкції. ЄС 
завтра не зробить так само, як по відношенню до Білорусі - відкличе всіх свої послів. Але ми 
дуже швидко рухаємося до цього. 
Ярина ЛАЗЬКО: Про санкції поки що не йдеться? 
Ігор КОГУТ: Ні, поки що не йдеться, бо є велика геополітична гра. Йдеться про те, що ЄС не 
хоче відпустити Україну. Але Україна не може поки що визначитися. Це така вже історична 
ситуація. Проблема режиму, якщо так будемо говорити про владу, в тому, що в оточенні 
президента є дуже багато людей, які мають і проєвропейські орієнтації, і проросійські, і 
приватно-корпоративні інтереси. Вони не дають рухатися тій справі, на котру ми так дуже 
сподівалися два роки назад – реформи і модернізація країни. 
Ярина ЛАЗЬКО: Але передбачалося, що угода буде ратифікована чи вірніше, парафована 
ще в грудні минулого року. Цього не відбулося. Пане Юрію, в оточенні президента і взагалі 
при владі сьогодні більше тих людей, які підтримують європейський зовнішній курс, чи все ж 
таки тих людей, які більше схиляються до сходу? Чи, можливо, тих, які на двох стільцях 
сидять? 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Мені, напевно, некоректно буде зараз як представнику президента і 
фактично члену його команди коментувати своїх колег. Я скажу вам позицію президента, 
якщо ви дозволите. А вона є однозначною. Вона була проявлена і під час нашого голосування 
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за закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, де однозначно визначено ЄС як 
головний орієнтир для нашого інтеграційного процесу. Президент неодноразово говорив і про 
формати співпраці: якщо з Європою - ми готові стати повноцінними членами Євросоюзу, а 
якщо говорити з нашими стратегічними партнерами на півночі і на сході - то це взаємовигідна 
співпраця, зона вільної торгівлі і співпраця у форматі «3+1»в контексті Митного союзу. Тобто, 
«спів-праця». А щодо Європи інтеграція. Мені здається, акценти тут дуже чітко розставлені. 
Що стосується оточення президента, то напевно, як у будь-якій команді, тут є різні точки зору, 
і вони мають аналізуватися, але вибір зроблено, і ми рухаємося. 
Нам дуже прикро, я ще раз наголошую, що сьогодні зроблена така пауза з точки зору 
євроінтеграції. Будемо відверті - дійсно, мала бути парафована угода про асоціацію, вона є 
надзвичайно вигідною як для України, так і для ЄС, але ситуація, що склалася в політичній 
сфері, і той іспит, який відбудеться у нас під час виборів до парламенту, стане відповіддю на 
те, чи це було вибіркове правосуддя й переслідування опозиції, чи це все ж таки застосування 
закону. Президент неодноразово заявляв,  що чесні вибори є пріоритетом для нього. Він звик 
сам боротися чесно, і для нього не буде кольорів, він застосує всі свої політичні та правові 
можливості для того, щоб не було ніяких порушень 
Ярина ЛАЗЬКО: І ви, пане Юрію, і ви, пане Ігорю, говорите в один голос, що парламентські 
вибори стануть таким собі лакмусовим папірцем у подальших відносинах з ЄС. У випадку, 
якщо вибори будуть визнані сфальсифікованими, про угоду про асоціацію можна буде забути 
на довгі роки? І можна буде говорити про ізоляцію України як держави? 
Ігор КОГУТ: Це буде таким пороговим явищем. Якщо ми переступимо цей поріг, почнуться 
інші процеси. Я не скажу, що відразу почнуться процеси ізоляції - ніхто не зацікавлений у 
цьому. Та історія, яка трапилася в Білорусі з відкликанням послів європейських країн - це вже 
крайній захід. Але якщо будуть розвиватися такі тенденції, як ми маємо сьогодні, то рано чи 
пізно ми,  очевидно,  можемо і до цієї ситуації дійти.  Юрій правильно зазначив,  що ми маємо 
певні непорозуміння чи не до кінця поділяємо ті цінності, котрі лежать в основі ЄС. Це цінності 
верховенства права, права людини, демократія. З цими питаннями у нас дійсно є проблеми - 
з їхнім розумінням і їхнім застосуванням. Насправді це величезний комплекс проблем і він не 
полягає тільки у Тимошенко і Луценку. Насправді має бути щоденна практика демократії  
Юрій МІРОШНИЧЕНКО:  І до речі,  ці проблеми накопилися не за останні два роки.  Вони 
фактично супроводжують нас з часів пострадянського формування державності. 
Ігор КОГУТ:  Але що може бути? Це пороговий момент, з котрого може початися те, що 
ми  зможемо не отримати політичної асоціації.  Звичайно,  я думаю,  ми все одно зможемо 
говорити про зону вільної торгівлі - тому що економічно ЄС буде намагатися і надалі 
підтримувати якісь місточки з Україною. Але в білоруській ситуації невизнання виборів 
демократичними призвело до того, що сьогодні Білорусь не може брати участі навіть у 
програмах Східного партнерства, а білоруський парламент не бере участь в різних 
парламентських асамблеях спільно з ЄС та Радою Європи. 
Ярина ЛАЗЬКО: Отже, ми з’ясували, що парламентські вибори стануть таким собі 
лакмусовим папірцем з приводу подальшої інтеграції України до ЄС, з приводу поваги до 
України як демократичної держави, яка дотримується демократичних цінностей, якими є 
свобода слова, вільне волевиявлення громадян, і однозначно прийшли до висновку, що 
вибори мають пройти чесно.  
Пане Юрію, знову питання до вас як до представника влади: що конкретно влада робить, щоб 
вибори були чесними, і міжнародна спільнота визнала їх такими, які не були сфальсифіковані, 
які пройшли чесно, незалежно? 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Я хотів би ще додати до вашої оцінки, що найголовніше для нас - це 
визнання виборів демократичними з боку українського суспільства. Дуже важлива 
європейська інтеграція, дуже важливі партнери. Звісно, Україна є частиною великого світу 
цивілізованого, демократичного. Але головне завдання, яке ставить сьогодні перед собою 
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президент України і його команда, полягає в тому, щоби самі українці в своїй країні відчували 
себе захищеними, відчували, що влада і в цілому країна дає їм можливість себе реалізувати. 
Що стосується дій у цьому контексті? Звісно, от було зауваження щодо правосуддя. 
посилаючись на пана Фюле. Говоримо про три аспекти. Перше - президент став ініціатором 
двох надзвичайно важливих законів, які змінюють ситуацію у кримінальному судочинстві. 
Зокрема, це закон про гуманізацію правопорушень, пов’язаних з господарською діяльністю, і 
Кримінально-процесуальний кодекс. Що це дає для громадян? Це унеможливить в принципі 
хапати і кидати в буцегарню людей, які ще не мають вироку суду. Це та практика, яка в нас 
залишилася ще з радянських часів. І неповага до людини і дія «презумпції винуватості» - от в 
чому головна проблема нашої правової системи. Цей кодекс, зокрема, змінює ситуацію. 
Якщо ми говоримо про розвиток інститутів демократії, то тут ми згадаємо роль президента в 
ухваленні закону про доступ до публічної інформації, що дозволило і журналістам, і 
громадським діячам, і просто звичайним громадянам безпосередньо отримувати всю 
інформацію, яка дозволить нам знати, чи є там порушення, чи немає. 
Ярина ЛАЗЬКО: Тільки на практиці це складно буває зробити… 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Третє - це закони, ініційовані президентом в сфері боротьби, 
запобігання та протидії корупції, де застосовується цілий ряд механізмів, які в Україні ніколи 
не діяли.  Такі,  як конфлікт інтересів -  коли в нас сьогодні,  на жаль,  на практиці чиновник,  
сидячи на посаді, діє в інтересах фірми, де є засновником його дружина, наприклад, або де 
директором є його родич, і створює умови, щоб ця фірма вигравала тендери і т.д. 
Але що ще важливо. Я хочу сказати, що закони є, але щоб вони діяли (і президент на цьому 
наголошує) треба, щоб включилося суспільство. І ми повинні разом це питання вирішувати. 
Ігор КОГУТ: Для того, щоб вибори пройшли чесно, демократично, для того, щоб пройти цей 
тест (на жаль, кожні вибори для нас тест, але це така важка дорога до демократії) принаймні 
треба робити якісь знакові кроки. З точки зору президента України - він повинен не тільки 
робити заяви але й формувати якісь дискурси, які робочі групи, створювати якісь можливості 
для того, щоб організації спостереження могли б уже сьогодні тримати руку на пульсі. Це раз. 
Другий момент, що можна і треба вже робити - це забезпечення прозорості формування 
округів. Саме цьому присвячене недавнє звернення Консорціуму виборчих ініціатив. 
Власне, це швидше звернення до ЦВК, до всього суспільства, до всіх політиків – щоб округи 
створювалися на виду у громадських організацій та представників різних політичних партій. У 
цьому повинні брати участь усі. 
Ярина ЛАЗЬКО: Отже, українці не повинні бути байдужими й активно брати участь у 
виборчому процесі. 
Ігор КОГУТ: І третє. Треба проводити нове законодавство про корупцію. Однак часом воно 
також застосовується у специфічний спосіб. Таким способом зачищають території і 
позбавляються від неугодних чи незалежних мерів. Наприклад, справа мера у Тростянці 
Сумської області - це кричущий випадок. Будучи засновником підприємства, ця людина 
звинувачується у корупції. Слід відзначити, що він отримав 70% довіри на виборах міського 
голови. 
Ярина ЛАЗЬКО: От якщо ми вже заговорили про регіони, то давайте будемо до нашої 
розмови підключати і регіони. Ми зараз подзвонили у Чернігів, і з нами на телефонному 
зв’язку Геннадій Максак, керівник "Поліського фонду міжнародних та регіональних 
досліджень". Пане Геннадію, доброго дня. 
Геннадій МАКСАК: Вітаю вас. 
Ярина ЛАЗЬКО: Хотілося б запитати у вас про специфіку у вашому регіоні передвиборчих 
перегонів, які вже де-факто розпочалися. 
Геннадій МАКСАК:  Я почну трішки з того,  про що йшла дискусія у першій частині -  про 
парламентські вибори і європейський вибір. Дійсно, цей рік буде не тільки вирішальним - я б 
сказав, він буде останнім шансом на нормальні відносини з ЄС. Але я все ж вважаю, що ця 
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пауза стосовно Євросоюзу затягнулася. І буде важливо, щоб ми зрозуміли, як саме бачать цю 
проблему у ЄС.  
Я погоджуюся з паном Ігорем і представниками Консорціуму в тому, що відсутність чіткості і 
ясності щодо правил гри нам як експертам і політикам,  які намагаються робити тут свою 
політичну кар’єру, переконує у тому, що дійсно незрозуміло, яким чином будуть формуватися 
округи. Це питання є дуже важливим. Яким чином працювати з тими чи іншими виборцями? 
Які є інструменти? 
Інше питання - наскільки цей закон, який наразі прийнятий і який був позитивно сприйнятий на 
рівні європейських інституцій, може бути сталим. Чи не буде практики змін в останні місяці, як 
це було під час місцевих виборів і попередніх кампаній? 
Це все впливає на ситуацію в нашому реґіоні. Сказати, що відбувається підготовка досить 
активна до виборів, то це буде дуже велика натяжка. Немає великої активності. Ми бачимо 
лише активність у медіа, і здебільшого проявляють її представники провладної партії. 
Ярина ЛАЗЬКО: Пане Геннадію, Ігор Когут сказав, що в деяких регіонах відбуваються так 
звані зачистки керівників, мерів міст. Їх звинувачують у корупційних діях, а вони свого часу 
набрали дуже великий відсоток голосів своїх виборців і були чесно і законно обрані. На 
Чернігівщині такі моменти існують? Чи можете назвати приклади? 
Геннадій МАКСАК: Я назву інший приклад, але також з позиції місцевого самоврядування по 
відношенню до політичної партії. В Чернігові є досить потужний сектор підтримки міського 
голови Олександра Соколова. Свого часу він мав певні пропозиції від Партії регіонів щодо 
вступу у її лави перед місцевими виборами. Не знаю, якими були ті пропозиції, але до партії 
він вступив.  Наразі ж піднімається питання,  чи може пан Сколов балотуватися від Партії 
регіонів по округу міста Чернігова на парламентських виборах. Він дійсно має високий рейтинг 
і підтримку населення, хоча намірів йти в депутати поки не проявляв. Всі інші кандидати від 
Партії регіонів у Чернігові за цим показником йому дуже поступаються. Тому існує питання – 
чи пан Соколов вирішить йти на вибором під прапором Партії регіонів чи є певні пропозиції,  
від яких він не може відмовитися на рівні комунікації з Партією регіонів. 
Ярина ЛАЗЬКО: Дякую, пане Геннадію. Пане Юрію, до вас запитання. Бачите, пан Геннадій 
не виключив можливості, і дуже багато експертів, до речі, про це говорять, що виборче 
законодавство може бути змінено, зокрема, у частині одночасного балотування за 
мажоритарними округами і за партійними списками. Як ви оцінюєте такі можливості? Що чути 
у владі? Що про це говорять? Можливо, вже готують новий проект закону? 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Давайте розберемося. Спершу щодо тексту закону. Є побоювання, і 
представники опозиції, зокрема, Арсеній Яценюк, здається, говорив про те, що готуються 
зміни до цього закону у парламенті. І ми чули заяви лідера фракції Партії регіонів Олександра 
Єфремова про те, що це не буде робитися. Аргумент тут такий, що цей закон став, хоч і не 
ідеальним, але консенсусом між владою і опозицією. Підписуючи його президент 
неодноразово підкреслював, що закон, по-перше, унеможливлює фальсифікації, а також є 
об’єднуючим у парламенті, що дозволить нам отримати довіру з боку громадян України та 
міжнародних організацій до виборів. Тому в парламенті я не бачу можливостей для внесення 
змін до виборчого закону. 
Ярина ЛАЗЬКО: Пане Юрію, пообіцяйте, що напередодні виборів ви прийдете до нашої 
студії, я обов’язково запам’ятаю цей ефір, коли ви сказали про неможливість зміни виборчого 
законодавства напередодні виборів, і тоді ми з вами про це поговоримо. Добре? 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО:  Так.  Тепер щодо тієї норми,  про яку ви сказали.  Ця норма в 
попередній редакції закону Конституційним судом України була визнана неконституційною. 
Саме тому, на етапі, коли працювала робоча група і тимчасова спеціальна комісія, це питання 
ставилося. Це питання ставилося експертами, у тому числі, мені здається, і Лабораторія 
законодавчих ініціатив звертала увагу, що норма не є конституційною за рішенням нашого 
Конституційного Суду. 
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І сьогодні є в КС звернення щодо конституційності цієї норми. Я не можу передбачати рішення 
суду, але якщо виходити з логіки, що він залишиться послідовним у своїй правовій позиції, то 
ця норма цілком може бути визнана неконституційною, і вона автоматично втратить чинність. 
Це не є внесенням змін до закону.  Але така процедура існує,  коли у є сумніви щодо 
конституційності тієї чи іншої норми закону. 
Ярина ЛАЗЬКО: Тоді виникає логічне запитання: навіщо такі норми вписувати, які суперечать 
рішенню КС?  
Ігор КОГУТ: Це дуже важливо, що ви підняли це питання. Тут є великий рівень підозри до 
цілого законодавчого процесу. Коли парламент ухвалює рішення, наперед знаючи, що в тій чи 
іншій мірі воно може суперечити... 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Дозвольте я прокоментую, оскільки я був учасником цього процесу і 
брав участь активну у засіданнях тимчасової спеціальної комісії. Це питання дійсно 
ставилося. Але політика є мистецтвом можливого. І наші колеги, які були представлені 
спочатку в цій робочій групі, а потім і коли голосували за цей закон у залі Верховної Ради, - 
для них ця норма була принциповою, і вони казали, що не можна говорити про 
неконституційність до того моменту, як з’явиться рішення суду. А те, що стосувалося 
попереднього закону не поширюється на новий. 
Ярина ЛАЗЬКО: Ви закрутили так, що навряд чи хто зрозуміє. 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Я завершу. Я ще раз наголошую - це не була позиція Юрія 
Мірошниченка. Мало того, моя позиція якраз і полягала в тому, що ця норма є 
неконституційною. Якщо ви хочете знати правду, чому це потрапило туди, я вам пояснюю - 
наші колеги, які представляли фракції у парламенті, наполягли на цій нормі, і президент 
підписав закон, якраз з огляду на те, що це політичний компроміс між політиками. 
Ярина ЛАЗЬКО: Я правильно розумію: для того, щоб опозиція проголосувала за цей закон, 
цей пункт і було внесено? 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Ні, не тому. Я не можу сказати, що всі фракції опозиції на цьому 
наполягали, але в тому числі і опозиція. Я зараз не хотів би на когось показувати пальцем з 
етичних міркувань, в першу чергу. Але що стосується позиції Партії регіонів, то вона полягала 
в тому, що ця норма не повинна бути у законі. 
Ігор КОГУТ: У мене є всього одна ремарка, і ми завершимо цю тему. Питання сьогодні в 
довірі до Конституційного Сужу - коли нам чекати рішення. Бо це матиме вплив на виборчий 
процес. Якщо рішення КС винесе вже в процесі виборчої кампанії, може і таке трапитися, то 
ми отримаємо певний момент маніпуляції. 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Ми теж на це сподіваємося - що рішення буде найближчим часом. 
СЛУХАЧ: Здравствуйте. Юрий Мирошниченко. Я хочу задать вопрос. Меня удивляет, что ты 
народ Украины считают за непонятливых чи нерозумних. Я постійно чую, що люди вибирають 
когось. Невже ви не знаєте, що люди нікого не вибирають? Головне - порахувати. Так було і 
на місцевих виборах. Люди Київської, Чернігівської, Житомирської областей сказали, що 
можна було на вибори не йти. 
Юрій МІРОШНИЧЕНКО: Дякую вам за дзвінок. В цій емоційній репліці фактично 
віддзеркалюється та проблема, яка постала перед парламентом, коли ми розглядали цей 
закон. Унеможливити, в принципі не допустити механізмів, які би дозволили якось особливо 
рахувати, чи зняти незручного кандидата, який може бути переможцем, або ще в якийсь 
спосіб створити комісії, де б не можна було прозоро порахувати голоси. От над цим і 
працювала ця тимчасова спеціальна комісія, і всі ці зачіпки або ризики і були у фокусі уваги і 
знімалися. 
Ігор КОГУТ: Я би хотів тільки на одному наголосити. У дзвінку прозвучала теза про вибори 
2010 року. Оце справді стало таким тріґером, таким гачком, який запустив процес недовір’я. 
Знову ми повернулися в систему недемократичних, нечесних виборів. І з моменту ухвалення 
закону про місцеві вибори, ми пам’ятаємо, була приблизно та сама історія, та сама виборча 
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система, і сьогоднішня історія багато в чому нагадує його. Власне через це у людей є певний 
рівень отакої настороженості. 
 


