
1. Каким может быть выход из тупиковой ситуации, когда власть не хочет 
проводить выборы в Киеве до 2015 г.,  оппозиция не может ее заставить пойти на этот 
шаг, а Киев и его бюджет стали заложниками этого противостояния? Насколько в этой 
ситуации эффективно блокирование работы Киевсовета?  
Київ та його бюджет є заручником не протистояння влади та опозиції, а президента 
Януковича. Це він і тільки він винен в тому, що в столиці очолюваної ним держави нема 
законно обраного міського голови, а його функції виконує призначений президентом  
«гауляйтер».  І на двісті відсотків - його відповідальність за відсутність в Києві правочинної 
міської Ради, повноваження якої намагається привласнити незаконне збіговисько з колишніх 
депутатів.   
І перше, що треба зробити - перестати ганяти вітром тезу Банкової про те, ніби  опозиція 
блокує вирішення нагальних проблем киян. Хочу нагадати, що на останній законній сесії 
міської ради, яка відбулася 22 травня 2013 року, розглядалося лише близько 100 земельних 
питань про передачу ділянок та розробок проектів землеустрою майже на 460 га. Разом з 
тим, та сесія не приділила уваги жодному соціальному  питанню. Щойно завершилися 
повноваження Ради, як Банковій засвербіло «подбати» про простих киян, і режим взяв у 
заручники вчителів та лікарів, зігнавши замордованих без грошів’ям людей захищати 
самочинне депутатське зборище. 
Цей психологічний тиск не повинен збивати нас з дороги. Ми боролися, боремося й будемо 
боротися за призначення виборів, будемо й надалі блокувати роботу незаконної Ради, навіть 
якщо на її порядок денний Янукович накаже поставити питання про відведення ділянки  для 
побудови раю для всіх киян  на столичній землі - такого, як він вже побудував для себе на 
Київщині. Які б благі питання та ініціативи не виникали, розглядати їх мають лише законні 
органи влади чи місцевого самоврядування. Це засадничий принцип демократії! Вихід із 
кризи влади в Києві лише один – всією громадою вимагати від Януковича негайно 
призначити вибори міського голови та Київради.     
Врешті-решт, питання ж ширше, ніж про Київ. Вибори президента теж призначаються 
постановою Верховної Ради, і Янукович зараз тестує відповідну технологію, пролізе чи не 
пролізе.  
2. Планирует ли ваша партия какие-либо системные действия (юридические, 
координационные, общественные) в отношении ситуации, сложившейся с выборами в 
Киеве? Если да,  то какие это действия?  
Наша партія не планує, а давно вже робить конкретні кроки для захисту конституційного 
права киян обирати собі владу шляхом чесних демократичних виборів. Нас не пускали в 
двері – ми лізли у вікно, але як опозиція робили свою роботу.    

По-перше, через блокування ми двічі добилися голосування у Верховній Раді з питання про 
призначення виборів, і двічі ПР з подачі Януковича, за його прямої вказівки не підтримала 
цих постанов. Ще два проекти вони взагалі відмовляються поки що розглядати.  

По-друге, оскаржили в Київському апеляційному адмінсуді постанову Окружного 
адмінсуду Києва від 9 серпня, якою на два роки подовжені повноваження Київради. Ще в 
середині липня народні депутати від «Батьківщини» подали позов з вимогою визнати 
протиправною бездіяльність Верховної Ради у питанні про призначення виборів у Києві. 
Також в судовому порядку ми вимагали визнати незаконними засідання Київради. Однак, всі 
рішення судів, враховуючи повну підконтрольність судової системи владі, були винесені на 
користь Януковича. 

По-третє, «Батьківщина», УДАР та «Свобода» визначили спільну стратегію опозиції на 
гіпотетичних поки що виборах: єдиний кандидат в мери, єдиний кандидат на кожному 
окрузі, одна програма, потужна коаліція трьох в новій міській Раді.  

По-четверте, опозиційні сили зробили все, щоб не допустити проведення сесій нелегітимної 
Київради, рішення яких є незаконними. Якщо 11 липня нам це вдалося, то 19 серпня влада 
для її проведення сама себе перевершила в цинізмі, використавши для досягнення своїх 



політичних цілей «Беркут» та бюджетників, запевняючи останніх, ніби опозиція нібито 
позбавляє їх грошей. В понеділок мене тягнуть до прокуратури з приводу подій під 
Київрадою 19 серпня – мабуть, ще будемо й винуватими.     
По-п’яте, ми добилися, що питання про перевибори в Києві стало на порядок денний 
стосунків України з ЄС.    
Словом, не сиділи, склавши руки. Нема проблеми скласти багатосторінковий звіт та 
накидати не менш об’ємний план, але все упирається у брак кількох речей. В країні відсутня 
судова система, тому і так званий Конституційний суд, і звичайні суди стали не на бік 
закону, а на сторону узурпаторів влади в столиці. Це раз. Так званий гарант Конституції є 
головним її порушником, і саме політична воля Януковича не призначати вибори спонукає 
Партію регіонів не виконувати свій прямий обов’язок щодо призначення дати обрання 
міського голови та Київради.  Це два. І три: ми дуже цінуємо активність і я б навіть 
сказав пасіонарність громадських діячів. Знімаю капелюха на знак глибокої поваги до 
Тетяни Чорновол, Єгора Соболєва, Ігоря Луценка та інших. Але давайте будемо чесними 
і відвертими: питання виборів турбує незначну меншість киян, переважна ж більшість до 
цього байдужа, чим і користається влада. А ще частина столичної громади, в чому ми 
переконалися буквально пару тижнів тому, добровільно, або вимушено захищає узурпаторів.   
Але, очевидно, люди вважають, що вони найняли нас як опозицію, ми повинні робити свій 
job, робимо і будемо робити. Є певні ознаки,  що наразі влада розглядає можливість  
паліативного рішення – обрати голову, але залишити прострочену Київраду.  
Словом, наша стратегія, думаю, зрозуміла, але покрокові деталі нашого плану я з вашого 
дозволу залишив би поза кадром, адже «Дзеркало тижня» читають не лише в опозиції, але й 
ті, хто при владі.      
Резюме. Банкова всіма силами блокує вибори в Києві, а ми робимо все можливе і навіть 
неможливе, щоб ці вибори призначити всіма доступними нам методами.  Мені більше до 
вподоби інтелектуальна робота, але життя навчило, що добро має бути з кулаками. Але 
маємо визнати чесно: шанси на одночасне проведення виборів міського голови та Ради Києва 
в цьому році – незначні. Це гірка правда, але солодкі ілюзії ніколи справі ще не допомагали. 
 
3. Насколько скоординирована столичная стратегия вашей партии с планами 
партнеров по оппозиции – партиями «УДАР» и «Свобода»? В чем вообще заключается 
совместная стратегия оппозиционных партий в столице? 
Між партіями «Батьківщина», «Свобода» та «Удар» є чітке усвідомлення, що в Києві та й по 
всій країні маємо боротися спільно. Якщо будуть призначені вибори міського голови столиці 
і столичної Ради, то від опозиційних сил буде єдиний кандидат в мери з єдиною програмою. 
На кожному мажоритарному окрузі по виборах до Київради  висунемо одного-єдиного 
узгодженого  кандидата від трьох опозиційних парламентських партій. При розподілі округів 
обов’язково врахуємо громадських активістів, які виявляють бажання балотуватися й 
доводять це бажання своєю активною позицією. Конкуренція списків відбуватиметься  на 
засадах взаємного непоборювання через позитивне змагання команд та кандидатів. В новій 
Київраді буде створено потужну коаліцію з трьох політичних сил.    
 
 
4. Кто, по-вашему, все-таки может стать единым кандидатом на пост мэра от 
оппозиции?  
«Свято место пусто не бывает»,  так що не хвилюйтеся. Призначили б вибори, кандидатів не 
бракуватиме.  А те, що ПІБ й досі не номіновано,  не привід не призначати вибори. Можу вас 
запевнити, що від «Батьківщини»,  «Свободи» та УДАРу буде один кандидат, і він виграє.  
Навіть влада вірить в те, що у нас буде єдиний кандидат – інакше б вона вже давно 
погодилася на вибори!  
Щодо персоналій. Це питання стало настільки вже провокативним, що спробую відповісти 
на нього максимально відверто. У киян є своя стала думка, і соціологічні опитування чітко 
показують, кого більшість з них вважає найсильнішим та оптимальним кандидатом в мери. 
Такий вже в людини бекграунд, така в нього політична історія. Мабуть, через те, що вибори 



не призначено, чи з якихось інших міркувань, ця людина не прийняла рішення кандидувати в 
мери.  Він не сказав «так», але й «ні» ми теж не почули – оце причина невизначеності.  Буде  

«так» - підтримаємо цю шановну людину як самих себе. Пролунає «ні», «Батьківщина» з 
повагою поставиться і до такого рішення, і тоді, вже, будучи впевненими в наявності  

вакансії єдиного кандидата, назвемо своє прізвище. Сипати ж іменами вже тепер – значить 
не просто метушитися, а давати підстави для пліток про нібито відсутність єдності серед 

трьох опозиційних сил. Але перемагати в Києві ми будемо лише разом. Кандидат буде один. 
Прізвище називати зарано, але в дотриманні погодженого принципу я особисто впевнений. 

 
5.  Согласован ли единый кандидат от оппозиции на перевыборах в ВР по 223 
округу Киева? Если да, то существует ли скоординированный план победы такого 
кандидата на перевыборах, в случае их проведения?   
Наші принципи щодо перевиборів в проблемних округах задекларовані публічно. В разі їх 
проведення - а Верховна Рада щойно прийняла відповідне рішення і призначила голосування 
на 15 грудня - єдиним кандидатом від опозиції у відповідному окрузі стане той самий 
кандидат від тієї ж партії, який вже виграв вибори 2012 року. На  крузі 223 таким кандидатом 
є Юрій Левченко, і ми підтримаємо його так, неначе Юрія висунула не «Свобода», а сама   
«Батьківщина». 
 
 


