
КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ 
01001 м. Київ-1, а/с 25                                                    Тел./факс: (044) 337 5101, +38 094 906 0101 

E-mail: cvu@cvu.kiev.ua                                              http:\\www.cvu.org.ua 

 

Прес-реліз 

 

На виборах до ВР балотується 54 кандидатів, які голосували за диктаторські 

закони 16 січня 

 

Третина таких депутатів, 18 осіб, балотуються по списках партій. 

Найбільше депутатів, які голосували за диктаторські закони, у списку 

«Опозиційного блоку» - 11 осіб. Зокрема, Євгеній Мураєв (№1 у виборчому 

списку партії), Віталій Хомутиннік (№11), Євгеній Гєллєр (№12), Юрій Воропаєв 

(№13), Дмитро Добкін (№15), Тетяна Бахтеєва (№26), Олександр Долженков 

(№28) та ін. Ще 5 депутатів, які голосували за диктаторські закони присутні в 

списку «Опозиційної платформи – За життя». Це Сергій Дунаєв (№9), Юлій 

Іоффе (№12), Юлія Льовочкіна (№21), Віталій Борт (№28), Юрій Мірошниченко 

(№41). По 1 депутату в списку Аграрної партії України (Михайло Поплавський, 

№1 у виборчому списку) та політичної партії «Незалежність» (Іван Ступак, №2 

у виборчому списку).  

Решта, 36 осіб, балотуються по одномандатних округах (із них 27 шляхом 

самовисування, 10 – висунуті політичними партіями: 5 висунуто партією 

«Опозиційна платформа За життя», 4 – «Опозиційний блок». Найбільше 

кандидатів, які голосували за диктаторські закони балотується в Харківській, 

Одеській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях. Також такі кандидати 

балотуються в Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, 

Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській, 

Херсонській областях.  

Перелік народних депутатів, які голосували за так звані диктаторські 

закони 16 січня 2014 року і балотуються на позачергових виборах до ВР 21 липня 

2019 року: 

 

Балотуються по списках партій 

1. Поплавський Михайло 

Михайлович Аграрна партія України, №1 виборчого списку 

2. Ступак Іван Іванович ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ", №2 

3. Іоффе Юлій Якович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", №12 

4. Льовочкіна Юлія Володимирівна Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", №21 

5. Борт Віталій Петрович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", №28 

6. Мірошниченко Юрій Романович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", №41 

7. Дунаєв Сергій Володимирович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", №9 

8. Мураєв Євгеній Володимирович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №1 

9. Хомутиннік Віталій Юрійович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №11 

10. Гєллєр Євгеній Борисович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №12 

11. Воропаєв Юрій Миколайович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №13 

12. Добкін Дмитро Маркович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №15 
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13. Бахтеєва Тетяна Дмитрівна Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №26 

14. Долженков Олександр 

Валерійович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №28 

15. Ланьо Михайло Іванович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №33 

16. Мироненко Михайло Іванович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №35 

17. Фабрикант Світлана Самуілівна Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №36 

18. Труханов Геннадій Леонідович Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", №4 

Балотуються в одномандатних округах 

19. Бондаренко Олена Анатоліївна ОВО №131, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" 

20. Кацуба Володимир Михайлович ОВО №175, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" 

21. Колесніков Борис Вікторович ОВО №49, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" 

22. Новинський Вадим 

Владиславович ОВО №57, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" 

  

23. Струк Володимир Олексійович Самовисування, ОВО №113 

24. Мошенський Валерій Захарович Самовисування, ОВО №114 

25. Ківалов Сергій Васильович Самовисування, ОВО №135 

26. Клімов Леонід Михайлович Самовисування, ОВО №137 

27. Фурсін Іван Геннадійович Самовисування, ОВО №138 

28. Барвіненко Віталій Дмитрович Самовисування, ОВО №141 

29. Кіссе Антон Іванович Самовисування, ОВО №142 

30. Деркач Андрій Леонідович Самовисування, ОВО №159 

31. Молоток Ігор Федорович Самовисування, ОВО №160 

32. Мисик Володимир Юрійович Самовисування, ОВО №172 

33. Денисенко Анатолій Петрович Самовисування, ОВО №173 

34. Фельдман Олександр Борисович Самовисування, ОВО №174 

35. Гіршфельд Анатолій Мусійович Самовисування, ОВО №179 

36. Калетнік Григорій Миколайович Самовисування, ОВО №18 

37. Біловол Олександр Миколайович Самовисування, ОВО №180 

38. Лабазюк Сергій Петрович Самовисування, ОВО №188 

39. Бондар Віктор Васильович Самовисування, ОВО №191 

40. Герега Олександр Володимирович Самовисування, ОВО №192 

41. Бобов Геннадій Борисович Самовисування, ОВО №196 

42. Попеску Іван Васильович Самовисування, ОВО №203 

43. Рибаков Ігор Олександрович Самовисування, ОВО №207 

44. Івахів Степан Петрович Самовисування, ОВО №21 

45. Павлов Костянтин Юрійович Самовисування, ОВО №31 

46. Мартовицький Артур 

Володимирович Самовисування, ОВО №36 

47. Литвин Володимир Михайлович Самовисування, ОВО №65 

48. Богуслаєв Вячеслав 

Олександрович Самовисування, ОВО №77 

49. Балицький Євген Віталійович Самовисування, ОВО №80 

50. Святаш Дмитро Володимирович 
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ОВО 

№170 

51. Сальдо Володимир Васильович 
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ОВО 

№182 

52. Опанащенко Михайло 

Володимирович 
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ОВО 

№183 

53. Кальцев Сергій Федорович 
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ОВО 

№75 

54. Бандуров Володимир 

Володимирович 
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ОВО 

№79 

 



КВУ: активну агітаційну кампанію в областях проводять 7 партій  

 

За оцінкою регіональних спостерігачів КВУ найбільш помітну агітаційну 

кампанію проводять політичні партії «Європейська солідарність» (активна 

кампанія у 17 областях), Українська стратегія Гройсмана (у 13 областях) та 

«Опозиційний блок» (у 10 областях). Також активні агітаційні кампанії 

розгорнули «Опозиційна платформа – За життя» (9 областей), «Голос» (8 

областей), «Слуга Народу» (8 областей), ВО «Свобода» (8 областей).  

Меншу активність демонструють політичні партії «Батьківщина» (5 

областей) та Радикальна партія Олега Ляшка (4 області). Частина політичних 

партій ведуть активну агітаційну кампанію лише в окремих областях. Це партії 

«Самопоміч», Громадянська позиція, «Сила і честь», Аграрна партія України.  

КВУ відзначає, що 9 політичних партій, які зареєстрували виборчі списки 

в багатомандатному окрузі, що включає всю територію України, наразі фактично 

не ведуть помітної агітаційної кампанії. Це політичні партії «Патріот», «Сила 

людей», «Партія зелених України», ВО «Факел», «Соціальна справедливість», 

«Сила права», «Партія Шарія», «Незалежність», «Рух нових сил Михайла 

Саакашвілі».  

Також варто відзначити, що деякі з партій, які беруть участь у виборах 

офіційно не проводили жодної діяльності до цього, подаючи до НАЗК «нульові 

звіти». Наприклад, річний звіт партії ВО «Факел» за 2018 рік на сайті НАЗК 

відсутній, а за І квартал 2019 року не вказано жодної гривні витрат. Партія «Сила 

права» вказала 0 грн. витрат за 2018 рік і 0 грн. витрат за І квартал 2019 року. 

Звіти «Партії Шарія» на сайті НАЗК відсутні. Партія «Незалежність» за І квартал 

2019 рік вказала 0 грн. витрат.  

 

Кандидати до ВР масово змінюють суб’єкт висування 

 

На виборах 21 липня кандидати в народні депутати масово балотуються від 

інших суб’єктів висування, аніж ті, від яких вони балотувалися на виборах до ВР 

2014 року.  

До прикладу, Максим Бурбак, обраний в 2014 році в ОВО №204 

(Чернівецька обл.) від партії «Народний Фронт», голова фракції «Народний 

фронт» у ВР 8 скликання, наразі балотується шляхом самовисування. У 

Вінницькій області кандидат в народні депутати Сергій Кудлаєнко балотувався 

в 2014 році по виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

(№63, в результаті виборів обрано народним депутатом), натомість, на виборах 

21 липня 2019 року він балотується шляхом самовисування в ОВО №11. Андрій 

Ковальов, депутат Вінницької обласної ради від «Самопомочі», на виборах 21 

липня 2019 року балотується в ОВО №11 від партії «Сила і честь». Народний 

депутат України Іван Спориш балотувався в 2014 році в ОВО №15 від партії 

«Блок Петра Порошенка «Солідарність», натомість, на виборах 2019 року 

балотується в ОВО №15 шляхом самовисування. Народний депутат України 

Оксана Продан у 2014 році була обрана по виборчому списку партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» (№15), наразі балотується шляхом самовисування в 

ОВО №201 (Чернівецька обл.).  

КВУ: передвиборчі концерти та шоу мають бути оплачені з виборчих фондів 



За даними моніторингу КВУ проведення агітаційних концертів та розважальних 

шоу набувають масового явища та широко використовуються у більшості 

одномандатних округів. У значній кількості випадків кандидати та представники 

штабів прямо вказують, що концерти та розважальні шоу використовуються як 

агітація.  

Зокрема, на офіційному веб-сайті Аграрної партії України спільні концерти 

виконавців Михайла Поплавського та Олега Винника вказані як «передвиборчий 

тур».  

1 та 3 липня відбулися безкоштовні концерти С. Вакарчука у Полтаві та 

Кременчуці, під час яких виступали кандидати в одномандатних округах від 

партії «Голос» та демонструвалася символіка і назва політичної партії.  

Також з 29 червня по 16 липня відбуваються 19 фестивалів «Квартал фест», 

участь в яких беруть кандидати в народні депутати України, що балотуються від 

політичної партії «Слуга Народу». 

КВУ наголошує, що відповідно до ч. 2 ст. 68 Закону проведення концертів є 

однією з форм передвиборчої агітації. Згідно із ч. 1 ст. 68 Закону передвиборна 

агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців 

голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію - 

суб'єкта виборчого процесу. Таким чином, наявність під час проведення 

концерту політичної символіки партії чи кандидата, обговорення положень їх 

передвиборчих програм або ж прямі заклики голосувати за чи проти мають 

розглядатися як діяльність, що спонукає виборців голосувати за певного 

кандидата, а, отже, є агітацією.  

З огляду на це така концертна діяльність має відбуватися з урахуванням 

обмежень виборчого законодавства. Зокрема, фінансуватися із виборчого фонду 

партії чи кандидата. Відповідно до ч. 6 ст. 68 Закону передвиборна агітація 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на 

забезпечення ведення передвиборної агітації, коштів виборчих фондів партій, 

кандидатів у депутати в одномандатних округах. Використання власних коштів 

партій, кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення 

передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється. 

У разі, якщо ця інформація не буде відображена у фінансовому звіті партії чи 

кандидата і буде встановлено факт подання завідомо недостовірних відомостей 

у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду 

партії, кандидата на виборах, за такі дії може бути застосовано кримінальну 

відповідальність. Так, відповідно до статті 159-1 Кримінального Кодексу 

України подання завідомо недостовірних відомостей у звіті карається штрафом 

від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий 



строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

Також варто враховувати, що проведення концертів є досить дорогим видом 

діяльності. Так, ринкова ціна оренди сценічних конструкцій, світлового та 

звукового обладнання може коштувати від 500 тис. грн. за один захід.  

 

КВУ назвав найбільш дивні форми агітації  

Спостерігачі КВУ фіксують низку дивних і абсурдних форм ведення виборчої 

агітації в регіонах України. 

Зокрема, в м. Дніпрі (ОВО №26) від імені благодійної програми кандидата 

Геннадія Гуфмана «Соціальна реконструкція» в мікрорайонах міста регулярно 

відбуваються так звані «дворові кінопокази», в ході яких виборців округу 

забезпечують відповідним обладнанням для перегляду кінофільмів у дворах, де 

вони проживають.  

На території виборчого округу в ОВО №40 під час святкування Дня Конституції 

відбулося авіашоу, в ході якого парашутист здійснив стрибок із прапором 

політичної партії «Слуга народу».  

У Херсонській області в ОВО №184 від імені благодійного фонду кандидата 

Ігоря Колихаєва в місті Берислав і населених пунктах Бериславського району, 

що входять до 184 округу, протягом останніх півроку встановлюються на 

парканах і стінах будинків таблиці з назвами вулиць і номерами будинків. При 

цьому також вказується прізвище місцевого політика.  

15 червня у Козовій Тернопільської області за сприяння кандидата Івана 

Чайківського відбулося відкриття 10-метрової фігури Ісуса Христа. Цей 

пам’ятник є зменшеним прототипом Христа-Спасителя з Ріо-де-Жанейро. На 

стелі статуї Христа вказано, що вона встановлена на честь 20-тиліття компанії 

«Агропром сервіс», яку очолює кандидат.  

В місті Умані Черкаської області функціонують світломузичні фонтани, на яких 

за допомогою світлових елементів вказано, що їх було відкрито за підтримки 

кандидата Антона Яценка.  

Кандидат в народні депутати Олесь Довгий в ОВО №102 28 червня у м. 

Світловодськ спільно з місцевою владою урочисто відкрив пам’ятник борцям за 

волю та незалежність України, сертифікат на спорудження якого раніше був 

переданий представником політика.   



  

 

КВУ фіксує масову роздачу товарів і послуг в регіонах  

До спостерігачів КВУ надходить низка повідомлень про масові факти роздачі 

товарів і послуг, що може бути порушенням виборчого законодавства в частині 

підкупу виборців. 

Переважна більшість фактів роздачі товарів і послуг здійснюється від імені 

благодійних фондів та громадських організацій, які містять імена та прізвища 

кандидатів у народні депутати України.  

Зокрема, у Миколаївській області роздача товарів для громадян здійснювалася 

від імені благодійних фондів, пов’язаних із кандидатами в народні депутати 

Борисом Козирем (ОВО №127) та Ігорем Бриченком (ОВО №130).  

В Одеській області до агітаційної діяльності на користь кандидатів залучені 

благодійні фонди «За Одессу!» (пов’язаний із Віктором Баранським, ОВО №133) 

і «Милосердя» (пов’язаний із Геннадією Чекітою, ОВО №134).  

У Вінницькій області (ОВО №18) роздача продуктивних наборів для громадян 

здійснювалася представниками громадської організації «Соціальні ініціативи 

Мейдича Олега». Олег Мейдич є кандидатом в народні депутати від ВО 

«Батьківщина».  

У Рівненській області (ОВО №152) за ініціативи кандидата Святослава 

Євтушенка відбувається організація конкурсів, розваг та виступів місцевих 

виконавців в рамках програми «свято в кожен двір». Для охочих організувати 

дитяче свято пропонують звертатися у громадську приймальню кандидата або ж 



за телефоном. Від імені іншого кандидата, Олександра Курсика, організовано 

безкоштовні екскурсійні поїздки для літніх людей-жителів Рівного. Проведення 

екскурсій заплановано до кінця літа.  

У Рівному  (ОВО №153) 22 червня відбулася святкова подія «Мануфактура - 2019 

- Свято вулиці Фабрична». Організаторами виступили міська влада Рівного, 

Фабрика нетканих матеріалів та депутат Рівненської міської ради Богдан Гапяк. 

Однак на афішах також вказувалося, що захід проведено «за сприяння народного 

депутата України Юрія Вознюка». На цій події Юрій Вознюк вручив міському 

голові Рівного сертифікат на встановлення дитячого майданчика.  

У Харкові 22 червня в житловому масиві «Салтівка» було організовано перегляд 

кінофільму «У гонитві за щастям», під час якого виборцям роздавали 

безкоштовну солодку вату та попкорн. Захід відбувся за підтримки кандидата 

Костянтина Немічева.  

В Миколаївській області від імені кандидата від партії «Голос» (ОВО №127) 

Ольги Покровської громадянам пропонувалися безкоштовні поїздки на море та 

на концерт С. Вакарчука в м. Одесу. 

У Тернопільській області від імені кандидата від партії «Слуга народу» в ОВО 

№163 Андрія Богданця особам з інвалідністю було організовано роздачу яєць. 

Кандидат є заступником генерального директора ПраТ «Птахофабрика 

Тернопільська».  

 


