
1. Яким може бути вихід з тупикової ситуації, коли влада не хоче проводити вибори 
в Києві до 2015 р.,  опозиція не може її змусити піти на цей крок, а Київ і його 
бюджет стали заручниками цього протистояння? Наскільки в цій ситуації 
ефективне блокування роботи Київради? 

 
Я вже сказав, що треба апелювати до народу. Без активної позиції киян сьогодні дуже 
проблематично вирішити питання щодо проведення виборів у Києві. Але ми не 
можемо відмовитися від боротьби з узурпаторами. І боротьба з узурпаторами, яку 
помилково називають «блокуванням діяльності Київради» (наголошую – рада 
нелегітимна, бо її повноваження спливли 2 червня!), має показувати людям, що 
опозиційні політики борються за їхнє право обирати собі владу. Не можна 
виправдовувати скасування виборів, тобто брутальне порушення закону, будь-якими 
господарськими чи бюджетними потребами. Бо це маніпуляція, завдяки якій в Україні 
врешті-решт скасують усі вибори без винятку, включно з президентськими. 
 

2. Чи планує ваша партія які-небудь системні дії (юридичні, координаційні, 
суспільні) відносно ситуації, що склалася з виборами в Києві? Якщо так,  то 
які це дії? 

 
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» системно і на всіх рівнях веде боротьбу за те, 
щоби зберегти і забезпечити право киян на самоврядування. Водночас ми 
усвідомлюємо, що визначальний чинник, який змусить владу призначити вибори 
Київради, – це активна позиція киян, українців. Коли під стіни КМДА чи Верховної 
Ради вийдуть десятки тисяч громадян і вимагатимуть від режиму припинити 
нехтувати їхнім правом обирати свою владу – тільки тоді режим відреагує. На жаль, 
поки що такої мобілізації немає, й наше завдання як раз і полягає в тому, щоби 
піднімати людей на захист своїх основоположних прав. І тут потрібна не лише 
агітація й пропаганда, не лише роз'яснювальна робота, тут потрібний і особистий 
приклад. Тому «Свобода» буде й надалі робити все можливе, аби не допустити жодної 
нелегітимної «сесії» узурпаторів. Вічно ховатися за «Беркутом» і «тітушками» вони 
не зможуть. 

 
3. Наскільки скоординована столична стратегія вашої партії з планами партнерів 

по опозиції – партіями «УДАР» і «Батьківщина»? У чому взагалі полягає 
спільна стратегія опозиційних партій в столиці? 

 
Як показали всі минулі події навколо Київради, опозиція спільно, єдиним фронтом 
бореться проти узурпації влади в Києві. Ми разом із нашими партнерами по опозиції 
виступаємо за негайні вибори Київради й міського голови Києва і не визнаємо 
депутатами міськради тих, чиї повноваження закінчилися 2 червня 2013 року. Не бачу 
передумов, щоб ця наша позиція змінювалася. 
Очевидно, що коли мова йде про стратегічну співпрацю, треба робити все можливе, 
щоби громада якнайшвидше відновила своє право на самоврядування шляхом вільних 
і несфальшованих виборів Київради та столичного міського голови. Важливо, щоб 
опозиція узгодила кандидатів у мажоритарних округах та скоординувала свою роботу 
щодо захисту результатів волевиявлення. Але якщо вести мову про стратегію, то ми 
не лише маємо спільно діяти перед та під час виборів і при відстоюванні їхніх 
результатів; важливо, щоби ми йшли на вибори з узгодженою програмою дій у 
наступній міській раді та із чітко визначеними царинами відповідальності. 
Оскільки опозиційні міська рада та міський голова будуть більмом в оці режиму аж до 
президентських виборів, лише опертя на київську громаду, залучення громади до 
напрацювання і ухвалення рішень та контролю за їх виконанням, застосування 
механізмів прямої демократії, поширення практики діяльності органів самоорганізації 



населення стануть запорукою успішної роботи майбутньої Київради. Очевидно, без 
ухвалення стратегічного плану розвитку міста дуже важко буде припинити практику 
ганебних «точкових» забудов, знищення міських зелених зон та історичного обличчя 
Києва. Ключовий момент – міська влада має працювати на користь громади і в 
інтересах громади, а не обслуговувати забаганки центральної влади.  
 
 

4. Хто, по-вашому, все-таки може стати єдиним кандидатом на пост мера від 
опозиції? 

 
ВО «Свобода» має багато гідних кандидатів на посаду Київського міського голови. 
Свої кандидатури мають і наші партнери. Проте вибори Київського міського голови 
без одночасних виборів Київської міської ради перетворюють такого голову на 
весільного генерала. Бо діяльність новообраного міського голови буде паралізована 
нелегітимною міською радою, яку повністю контролює режим. Повторю ще раз: 
важливо не лише визначити спільну кандидатуру, що є предметом наших внутрішніх 
переговорів, але й ухвалити план дій для проведення докорінних змін у системі 
самоврядування Києва. Насправді в опозиції не буде проблем із визначенням свого 
кандидата, така проблема є у влади – жоден її ставленик не має ані найменшого шансу 
здобути підтримку громади. Тому й вибори не призначають. 
 

5. Чи погоджений єдиний кандидат від опозиції на перевиборах у ВР по 223 округу 
Києва? Якщо так, то чи існує скоординований план перемоги такого 
кандидата на перевиборах, в разі їх проведення? 

 
Усі опозиційні сили неодноразово заявляли, що будуть підтримувати того, хто 
переміг 28 жовтня 2012 року. І йдеться не лише про 223-й округ, але й про решту 
чотири проблемні округи. Мені складно уявити, як хтось би пояснив зміну своєї 
позиції з цього питання. Очевидно, що єдиний кандидат від об’єднаних сил опозиції у 
223-му окрузі залишається незмінним – переможець виборів свободівець Юрій 
Левченко. А план перемоги простий – захистити волевиявлення киян, яке є 
очевидним. 


