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1. ВИБОРИ: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ, ТИПИ.

Вибори – це спосіб формування органів публічної влади (державна влада та 
місцеве самоврядування) за певними правилами у відповідності до виборчої 
системи. У результаті виборів відбувається наділення кандидата певними 
повноваженнями. 

Функції виборів у політичній системі: 
• висловлення волі народу;
• представництво соціальних групових інтересів;
• контроль за інститутами влади;
• легітимація політичної системи;
• політична соціалізація громадян;
• рекрутування політичної еліти;
• конструювання ефективної опозиції.

Принципи демократичних виборів: 
• загальність;
• рівність;
• таємність;
• пряме голосування;
• альтернативність кандидатів;
• змагальність;
• періодичність;
• рівність можливостей кандидатів.

Виділяють наступні типи виборів: 
За предметом обрання: 

- президентські; 
- парламентські; 
- муніципальні (місцеві). 

За причиною проведення: 
- чергові; 
- позачергові; 
- додаткові. 
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2. ВИБОРЧА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, ТИПИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Виборча система – це сукупність установлених законом правил проведення 
виборів, регламентів здійснення конкретних процедур виборчої кампанії, способів 
визначення результатів голосування. 

Виборчі системи поділяються за типом виборчих округів та порядком 
визначення результатів голосування на наступні типи: 

мажоритарна виборча система; 
пропорційна виборча система; 
змішана виборча система. 

Основні характеристики мажоритарної виборчої системи: 
• округи одномандатні;
• обраним є кандидат або список партії, що набрав більшість голосів по округу;
• голоси, віддані не за переможця, втрачаються, інтереси виборців, які

голосували н а переможця, не представлені.
Мажоритарна система поділяється на наступні типи:

мажоритарна система простої (відносної) більшості; 
мажоритарна система абсолютної більшості; 
мажоритарна система перебалотування (2-турова). 

Розглянемо приклад голосування за мажоритарною системою абсолютної 
більшості. Законом встановлена вимога, що переможець має набрати 50% +1 голос. 

В окрузі визнані дійсними 50 000 бюлетенів, приймало участь у виборах 4 
кандидати. Результати виборів наступні:  

кандидат А набрав 25002 голосів; 
кандидат В набрав 12000; 
кандидат С набрав 10000; 
кандидат Д набрав 2998. 

Результати виборів по округу 

кандидат А 

кандидат В 

кандидат С 

кандидат D 
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Переможцем стає кандидат А, який набрав 25002 голосів, що відповідає 
вимозі закону, адже це більше, ніж половина голосів. Така система вигідна крупним 
партіям, але їй притаманна значна втрата голосів (50% -1 голос). Основним 
недоліком є негарантований результат у першому турі, якщо ніхто із кандидатів не 
набирає встановлену кількість голосів, призначається другий тур виборів. 

Простішою є мажоритарна система відносної (простої) більшості, адже 
переможцю необхідно набрати більше голосів, ніж інші кандидати окремо. 

В окрузі визнані дійсними 50 000 бюлетенів, приймало участь у виборах 4 

кандидати. Результати виборів наступні: 
кандидат А набрав 19000 голосів; 
кандидат В набрав 12000 голосів; 
кандидат С набрав 10000 голосів; 
кандидат Д набрав 9000 голосів. 

Переможцем став кандидат А, адже він набрав більше голосів, ніж інші 
кандидати окремо. Але не за переможця у сукупності голосували 31 000 виборців, і 
їхні голоси втрачаються, а значить інтереси не будуть представлені.  

Для нейтралізації недоліків та посилення переваг цих двох типів мажоритарної 
системи була створена мажоритарна система перебалотування. Ця система 
передбачає, що у 1 турі для перемоги необхідно набрати абсолютну більшість 
голосів виборців; якщо жоден з кандидатів не набирає абсолютної більшості 
призначається, тоді призначається 2 тур, але до участі у ньому допускаються лише 2 
кандидати, які набрали просту більшість голосів у 1 турі. У 2 турі переможець із 2 
кандидатів визначається простою більшістю голосів. 

 Результати виборів по округу 

кандидат А 

кандидат В 

кандидат С 

кандидат D 
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Пропорційна виборча система набула поширення наприкінці 19 ст. В У країні 
використовувалася на виборах до Верховної Ради України у 2006 і 2007 роках. Для 
неї характерні наступні ознаки: 

• округи багатомандатні;
• виборці голосують за списки партій;
• виборець віддає голос за список цілком;
• пропорційна відповідність між відсотком голосів виборців і кількістю місць у
парламенті; 
• представлені інтереси багатьох соціальних груп;
• мінімальна втрата голосів виборців.

Існує дві моделі партійного представництва за пропорційною системою: 

• повне партійне представництво – коли вся країна є єдиним багатомандатним
округом і всі мандати розподіляються одразу по цьому єдиному округу; 
• обмежене – коли країна поділена на кілька багатомандатних округів і розподіл
місць відбувається окремо у кожному із них. 

В умовах пропорційної системи як правило використовується відсотковий 
бар’єр (процентне застереження) – поріг голосів, який слід подолати для отримання 
права на розподіл парламентських мандатів. Цей поріг може бути різним, так у 
Люксембурзі 0,67%, Туреччині – 10%, Україні – 5%. 

Змішана виборча система використовується з початку ХХ століття з метою 
нейтралізації недоліків та посилення переваг мажоритарної та пропорційної 
системи. Застосовується структурне змішування, коли одна палата парламенту 
обирається за мажоритарною системою, а інша – за пропорційною. Лінійне 
змішування – частина виборного органу обирається за однією виборчою системою, 
а частина – за іншою. 

Виділяють наступні етапи виборчого процесу в Україні: 
1. Складання та уточнення списків  виборців.
2. Утворення виборчих округів.
3. Утворення виборчих дільниць.
4. Утворення виборчих комісій.
5. Висування та реєстрація кандидатів.
6. Проведення передвиборної агітації.
7. Голосування.
8. Підрахунок голосів виборців.
9. Встановлення результатів виборів та їхнє офіційне оприлюднення.
10. Припинення діяльності виборчих комісій.
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3.ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ. 

Проведення президентських виборів в Україні регулювалося Законом України 
«Про вибори президента України» від 5 березня 1999 року, який втратив чинність у 
зв’язку із прийняттям 19 грудня 2019 року Виборчого кодексу України. Книга друга 
кодексу регулює проведення виборів президента України. Відповідно до п.3 ст.127 
обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав 
на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.  

Фактично в Україні застосовується мажоритарна система перебалотування, за 
якою у 1 турі переможцю необхідно набрати абсолютну більшість голосів (50%+1). 
Якщо жоден із кандидатів не набрав такої кількості голосів, на третю неділю після 
виборів призначається повторне голосування. До другого туру допускаються два 
кандидати із 1 туру, що набрали просту більшість голосів, переможець визначається 
простою більшістю голосів. 

Розглянемо систему виборів президента України на прикладі президентських 
виборів 2004 року. 

1 тур відбувся 31 жовтня 2004 року, результати голосування наступні: 
В. Ющенко               39,90 % 
В. Янукович               39,26 % 
О. Мороз        5,82 % 
П. Симоненко     4,97 % 
Н. Вітренко                1,57 % 
А. Кінах               0,93 % 
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Оскільки жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, 
призначений був другий тур виборів на 21 листопада, результати, які були офіційно 
оприлюднені: 

В. Ющенко              46,61%            14 222 289 голосів 
В. Янукович            49,46%            15 093 691 голос 

Ці результати не співпадали із паралельним підрахунком голосів, який вівся 
громадськими активістами. Було прийняте політичне рішення про призначення 
повторного другого туру на 26 грудня 2004 р. Оприлюднені наступні результати: 

В. Ющенко              51,99%          15 115 712 голосів 
В. Янукович               44,20%          12 848 528 голосів 

В один тур відбулися перші вибори президента України 1 грудня 1991 року. 
Використовувалася система абсолютної більшості. У разі відсутності кандидата, що 
набрав абсолютну більшість від числа тих, що взяли участь у виборах, передбачався 
2-й тур, у якому б змагалися двоє, що набрали найбільше голосів. Але 2-й тур не 
знадобився. Леонід Кравчук посів 1-ше місце у всіх регіонах (набрав 61,59%) , за 
винятком трьох областей Галичини, де переміг В'ячеслав Чорновіл. 

Кандидат Кількість 
голосів % Висунення 

Кравчук Леонід Макарович 19 643 481 61,59 Самовисування 

Чорновіл В'ячеслав 
Максимович 

7 420 727 23,27 Народний рух України 

Лук'яненко Левко 
Григорович 

1 432 556 4,49 Республіканська партія 
України 

Гриньов Володимир 
Борисович 

1 329 758 4,17 Партія демократичного 
відродження України 

Юхновський Ігор 
Рафаїлович 

554 719 1,74 Самовисування 

Табурянський Леопольд 
Іванович 

182 713 0,57 Народна партія 

Проти всіх/недійсні 1 327 788 4,07 

Всього 31 891 742 100 

Зареєстровані виборці/явка 37 885 555 84,18 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
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Другим прикладом проведення виборів президента України в один тур стали 
вибори 2014 року. Позачергові вибори Президента України, що відбулися 25 травня 
2014 року. Спочатку були заплановані як чергові на 2015 рік, але призначені на 
раніший термін у зв'язку з самоусуненням Віктора Януковича з поста Президента 
України 22 лютого 2014 року. Результати  виборів президента  2014 року: 

Вибори Президента України 2019 року — чергові вибори Президента 
України, які відбулися 31 березня 2019 року. 

Календар виборів: 
Реєстрація кандидатів у президенти: з 31 грудня 2018 року до 4 лютого 2019 

року включно. 
Оголошення остаточного списку кандидатів: до 9 лютого 2019 року. 
Дата голосування: неділя 31 березня 2019 року. 
Офіційне оголошення результатів виборів (також ЦВК має вирішити, чи буде 

другий тур виборів): до 10 квітня 2019 року. 
Публікація результатів голосування в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі": 

до 13 квітня. 
Дата голосування, якщо жоден кандидат не набере 50% +1 голосів: 21 квітня 

2019 року. 
Оприлюднення результатів другого туру: до 1 травня 2019 року. 
Інавгурація нового президента: до 3 червня 2019 року 
Для подання своєї кандидатури у ЦВК потрібно було внести грошову заставу в 

розмірі 2,5 млн гривень. Грошова застава повертається кандидату на посаду 
президента, у двох випадках: або в разі перемоги на виборах, або в разі виходу до 
другого туру. Всім іншим учасникам виборів гроші не повертаються, вони йдуть до 
Державного бюджету. 

За даними Державного реєстру виборців, у 2019 році проголосувати на виборах 
могли 35,6 мільйонів українців. Переселенцям з Донбасу і Криму ЦВК спростила 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
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процедуру голосування. Тепер вони могли взяти паспорт і піти з ним до відділу 
ведення державного реєстру виборців за місцем проживання. Там треба було 
написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування 

3 лютого 2019 року прийом документів кандидатів було завершено. 9 лютого 
2019 року було оголошено список претендентів на пост глави держави (44 
кандидати). 

ЦВК відмовлено в реєстрації більш ніж 40 кандидатам. До 7 березня включно 5 
кандидатів скористалися правом зняти свої кандидатури. 8 березня ЦВК затвердила 
текст бюлетеня із 39 кандидатами. 

Загальна кількість територіальних виборчих округів становила 199 (із 225), 
вони охоплювали 29746 виборчих дільниць. Результати виборів президента України 
2014 року представлені у Додатку 1. 

До другого туру пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко. 
31 березня 2019 року у голосуванні в Україні і за кордоном взяли участь 63,52% 

виборців. У 2014 році явка на виборах президента була меншою - 59,48%. 
Результати другого туру 21 квітня 2019 року представлені у Додатку 2. 

У Сумській області явка виборців склала  62,85% 
Володимир Зеленський  82,12% 
Петро Порошенко            15,87% 
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4. ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ.

Верховна Рада, яка була обрана 1990 року ще у складі СРСР обиралася за 
мажоритарною системою на 4 роки , було обрано 380 депутатів – комуністів і  70 
депутатів від опозиції. 

Перші вибори до Верховної ради України в умовах незалежності відбулися 
1994 року. Це були вибори у 2 тури у 450 мажоритарних округах оскільки 
переможець мав отримати більше половини голосів виборців за умови явки не 
менше 50 %. З березня по жовтень було  обрано всього 405 депутатів із 450. 

1998 року Верховна рада України вперше обиралася за змішаною виборчою 
системою: 225 депутатів від одномандатних мажоритарних округів, 225 депутатів за 
партійними списками у загальнонаціональному виборчому окрузі із бар’єром 4%, 
приймали участь у виборах 30 політичних партій і блоків. 

Вибори 2002 ріку також проводилися за змішаною виборчою системою, за 
єдиним багатомандатним виборчим округом були обрані наступні партії та блоки: 

26 партій і блоків не подолали 4% бар’єру. 

Фракція За списком В округах Самовисуванці Депутати % 
  Блок «Наша Україна» 70 42 7 119 26,6 
  Комуністична партія 
України 59 6 - 65 14,5 

  За єдину Україну! 35 86 54 175 39,2 
  Блок Юлії 
Тимошенко 22 - 1 23 5,2 

  Соціалістична партія 
України 20 2 - 22 4,9 

  Соціал-демократична 
партія України 
(об'єднана) 

19 8 4 31 6,9 

  Позафракційні - 12 - 12 2,7 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
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Вибори 30 березня 2006 рік 30 березня вперше відбулися за пропорційною 
системою із бар’єром 3% на 5 років. До Верховної Ради прийшли: 

Партії та блоки Голоси % 
Місць у 

парламенті 

Партія регіонів 

8.148.745 32,14 186 

Блок Юлії Тимошенко 

• Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина"

• Українська Соціал-демократична
партія

5.652.876 22,29 129 

Блок "Наша Україна" 

• Наша Україна
• Партія промисловців і підприємців

України
• Народний Рух України
• Християнсько-Демократичний Союз
• Українська республіканська партія

"Собор"
• Конгрес Українських Націоналістів

3.539.140 13,95 81 

Соціалістична партія України 

1.444.224 5,69 33 

Комуністична партія України 

929.591 3,66 21 

Через рік  Верховна Рада 5 скликання була достроково розпущена президентом 
В. Ющенком. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(1998)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(1998)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB_(2006)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%22%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%22%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Party_of_regions.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Logo-%D0%91%D0%AE%D0%A2.gif
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasha_Ukr.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%9F%D0%A3_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF).png
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukrainian_Communist_Party_logo.png
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Позачергові вибори відбулися 30 вересня 2007 року за пропорційною виборчою 
системою як і попередні. Результати виборів: 

Партії та блоки Голоси % +/- Місця +/- 

Партія регіонів 8,013,895 34.37 ▲ 2.23 175 / 450 ▼ 11 

Блок Юлії Тимошенко 

Батьківщина 
Українська соціал-
демократична партія 
Партія «Реформи і 
порядок» 

7,162,193 30.72 ▲ 8.42 156 / 450 ▲ 27 

Наша Україна — 
Народна самооборона

Наша Україна 
Вперед, Україно! 
Народний Рух України 
Українська народна партія 
Українська 
республіканська партія 
«Собор» 
Християнсько-
демократичний союз 
Європейська партія 
України 
Пора 
Партія захисників 
Вітчизни 

3,301,282 14.16 ▲0.20 72 / 450 ▼ 9 

Комуністична партія України 1,257,291 5.39 ▲ 1.72 27 / 450 ▲ 6 

Блок Литвина 

Народна партія 
Трудова партія України 

924,538 3.97 ▲ 1.52 20 / 450 ▲ 20 

Партія регіонів блокувалася із Комуністичною партією (202 мандати), Блок Ю. 
Тимошенко з Народним союзом «Наша Україна» (228), головою було обрано лідера 
найменшої фракції – В. Литвина. ВРУ пропрацювала 5 років. 

2012 року повернулися до змішаної система виборів до Верховної ради 
України. 225 мажоритарних одномандатних округів і один багатомандатний округ, в 
якому розподілялося 225 мандатів між списками політичних партій. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(1999)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2007)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Партія 

Багатомандатний округ Одно- 
мандатні 
округи 

Всього місць 

Голоси % +/- Місця Місця +/- 

Партія регіонів 6,116,815 30.00 ▼ 4.37 72 113 185 / 450 ▲ 10 

Батьківщина (включно із 
Об'єднаною опозицією)[a] 

5,208,390 25.55 ▼ 5.17[b] 62 39 101 / 450 ▼ 55 

Український Демократичний 
Альянс за Реформи (УДАР) 

2,847,878 13.97 Нова 34 6 40 / 450 Нова 

Комуністична партія України 2,687,246 13.18 ▲ 7.79 32 — 32 / 450 ▲ 5 

Свобода 2,129,246 10.45 ▲ 9.68 25 12 37 / 450 ▲ 37 

Не подолали відсоткового бар’єру "Україна-Вперед!" - 1,58% ; Наша Україна - 
1,11% ; Радикальна партія Олега Ляшка - 1,08%. 

У червні 2014 року президент України Петро Порошенко заявив про 
необхідність проведення дострокових парламентских виборів. 24 липня 2014 року у 
Верховній Раді відбувся розпад коаліції депутатських фракції «Європейський вибір» 
із виходом із неї фракції ВО «Свобода» і партії «УДАР». Це надало президенту 
правових підстав для проведення дострокових виборів. 24 серпня президент заявив 
про намір розпустити Верховну Раду і на наступний день достроково розпустив 
Верховну раду 7 скликання. 

Парламентські вибори в Україні 2014 року — позачергові вибори народних 
депутатів Верховної Ради України, які відбулися 26 жовтня 2014 року відповідно до 
ст. 90 Конституції України. 

Законом «Про вибори народних депутатів України» було встановлено 5%-ий 
прохідний бар'єр і змішану систему: 225 депутатів обираються в 
загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від 
політичних партій, а інші 225 — за мажоритарною системою в одномандатних 
округах. 

Відповідно частини п'ятої статті 8 закону «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» вибори на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012#cite_note-57
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012#cite_note-58
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
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території Автономної Республіки Крим (округи 1-10) і Севастополя (округи 224, 
225) не проводилися. Також не відбулися вибори в 9 округах Донецької (41-44, 51, 
54-56, 61) і 6 округах Луганської (104, 105, 108–111) областей. Результати 
парламентських виборів в Україні 2014 року представлені у Додатку 3. 

Позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради України  відбулися 21 
липня 2019 року. Чергові вибори, згідно із законодавством, були заплановані на 27 
жовтня 2019 року, але президент Зеленський під час своєї інавгурації 20 травня 
оголосив про намір розпустити парламент, а вже наступного дня підписав указ про 
дострокове припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання.  

Указ Президента набирав чинності з дня його опублікування в офіційних 
виданнях — «Голос України» та «Урядовий кур'єр». 24 травня до Конституційного 
суду надійшло конституційне подання від 62 депутатів Верховної Ради щодо 
визнання цього указу неконституційним. Конституційний суд почав розгляд 
депутатського запиту 11 червня і 19 червня підтвердив чинність указу про розпуск 
парламенту. У Конституційному суді зазначили, що між президентом і парламентом 
виник «конституційний конфлікт» навколо розпуску парламенту. У цього 
конфлікту, на думку Конституційного суду, немає правового вирішення. Тому суд 
постановив, що вирішення конфлікту народом України «шляхом проведення 
позачергових виборів відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції 
України». 

Законом «Про вибори народних депутатів України» було встановлено 5%-й 
прохідний бар'єр і змішану виборчу систему: 225 депутатів обираються в 
загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від 
політичних партій, а інші 199 — за мажоритарною системою в одномандатних 
округах (ще 26 округів розташовані на окупованих територіях). 

У цих виборах військові голосували на звичайних дільницях, а не на 
спецдільницях, як раніше. Більше 280 тис. виборців змінили місце голосування, 
всього було зареєстровано 5966 кандидатів, зокрема, 2746 — від партій та 3220 
мажоритарники. Результати виборів до Верховної ради України 21липня 2019 року 
представлені у Додатку 4. 

Проєкт оновленого Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки, 
запропонував Андрій Парубій. Документ було ухвалено у першому читанні 7 
листопада 2017 року. 11 липня 2019 року новообрана Верховна Рада ухвалила у 
другому читанні проєкт Виборчого кодексу. Проте 13 вересня президент Володимир 
Зеленський ветував законопроєкт, повернувши його Раді на повторний розгляд з 
внесеними 17-ма пропозиціями. Народні депутати Верховної Ради нинішнього 
скликання ухвалили кодекс із пропозиціями президента 19 грудня. За це 
проголосували 330 парламентарів. Президент України Володимир Зеленський 
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підписав документ 27 грудня. Набув чинності з 01.01.2020 крім окремих положень, 
що регулюють проведення перших місцевих виборів з 01.07.2020 р. 

Вибори до Верховної Ради України регулюються 3 книгою Виборчого 
кодексу.Передбачена пропорційна система з відкритими списками, коли виборці 
можуть голосувати за партію та за конкретного кандидата. Відповідно до Виборчого 
кодексу, парламентські вибори будуть проводити в єдиному загальнодержавному 
багатомандатному окрузі. 

Голосуватимуть у 27 виборчих регіонах, які переважно збігаються із областями. 
У Дніпропетровській області і Києві передбачено створити по два виборчі округи. 
Разом з тим Херсонська область та Автономна Республіка Крим об'єднані в один 
виборчий регіон. Закордонний виборчий округ належить до Києва. 

П'ятивідсотковий прохідний бар'єр до Верховної Ради залишився. Прохідне 
місце гарантовано лише для першої особи у списку партії. 

На тимчасово окупованих територіях голосування може не проводитися. 
Мешканці цих регіонів, які є внутрішньо переміщеними особами, зможуть 
проголосувати, пройшовши через процедуру зміни місця голосування. Те саме 
стосується і трудових мігрантів, які зможуть змінити свою виборчу адресу за 
спрощеною процедурою. 

Сумський виборчий регіон № 21. 
Вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної 

системи за єдиними списками кандидатів у депутати у загальнодержавному 
виборчому окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у 
депутати від партій. 

Висування кандидатів у депутати партіями розпочинається за дев’яносто і 
закінчується за сімдесят дев’ять днів до дня голосування. Висування кандидатів у 
депутати партією, формування та затвердження загальнодержавного виборчого 
списку та регіональних виборчих списків здійснюються на її з’їзді (зборах, 
конференції) у порядку, встановленому статутом партії. 

Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю 
жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. 

Систему територіальної організації виборів депутатів складають: 
1) єдиний загальнодержавний багатомандатний округ;
2) виборчі регіони;
3) територіальні округи;
4) виборчі дільниці.
Партія може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії, 

або безпартійну особу. Загальнодержавний виборчий список партії повинен 
складатися не більше ніж із 450 кандидатів у депутати. Із числа кандидатів, 
включених до загальнодержавного виборчого списку, окрім кандидатів, включених 
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під першими дев’ятьма номерами до загальнодержавного виборчого списку, партія 
на тому самому з’їзді формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати 
у кожному виборчому регіоні. 

Регіональний виборчий список партії повинен включати не менше п’яти та не 
більше сімнадцяти кандидатів. Під час формування загальнодержавного та 
регіональних виборчих списків партія повинна забезпечити присутність у кожній 
п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного 
виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі). 

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії, на 
підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах 
загальнодержавного округу подано 5 і більше відсотків загальної кількості голосів 
виборців 

У загальнодержавному виборчому списку щодо кожного кандидата 
зазначаються: 

1) порядковий номер кандидата у загальнодержавному виборчому списку;

2) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові  (за наявності)
кандидата; 

3) число, місяць і рік народження;
4) громадянство із зазначенням часу проживання на території України;
5) відомості про освіту;
6) посада (заняття), місце роботи;
7) адреса місця проживання;
8) партійність;
9) відомості про наявність чи відсутність судимості;
10) відомості про наявність чи відсутність представницького мандата;
11) номер та назва виборчого регіону, до якого віднесено кандидата;
12) порядковий номер кандидата у відповідному регіональному виборчому

списку. 
Виборець, визначивши партію, за яку він голосує, у квадраті, розміщеному 

навпроти назви цієї партії, робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує 
його волевиявлення, а у прямокутнику для написання номера кандидата в депутати 
біля тексту "Від політичної партії, за яку я проголосував (проголосувала), 
підтримую кандидата у депутати" вписує порядковий номер кандидата у депутати, 
якого він підтримує, зазначений у регіональному списку партії, що розміщується на 
інформаційному плакаті цієї партії. 

Якщо виборець у відповідному прямокутнику для написання номера кандидата 
в депутати біля тексту "Від політичної партії, за яку я проголосував (проголосувала), 
підтримую кандидата у депутати" вписав цифри, що позначають неіснуючий 
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порядковий номер кандидата в депутати або не дають можливості однозначно 
встановити, який саме порядковий номер позначено, або не зазначив жодного 
номера або позначки, але при цьому зробив будь-яку позначку напроти назви партії, 
що засвідчує його волевиявлення, вважається, що виборець підтримує весь 
регіональний список кандидатів у депутати від відповідної партії без надання 
підтримки будь-якому окремому кандидату з цього списку 

Систему територіальної організації виборів депутатів складають: 
1) єдиний загальнодержавний багатомандатний округ;
2) виборчі регіони;
3) територіальні округи;
4) виборчі дільниці.
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5. МІСЦЕВІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ.

Місцеві вибори на Сумщині 2015 року. 
Останні чергові місцеві вибори в Україні (вибори депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів) відбулися 25 жовтня 2015 року. На цих виборах 
були заново сформовані органи місцевого самоврядування, обрані на попередніх 
чергових виборах 2010 року з урахуванням позачергових виборів, що відбулися у 
2014 році. 

На тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, Севастополь, 
окремі райони Донецької та Луганської областей) місцеві вибори не відбувалися. Це 
прямо передбачено ч. 5 ст. 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Вибори 
також не відбувалися в окремих підконтрольних українській владі населених 
пунктах Донбасу, де голосування могло бути небезпечним для життя громадян через 
наближеність до військових дій. 

Вибори депутатів районних у місті Києві рад також мали відбутися окремо. 
Правовою основою виборів став новий Закон «Про місцеві вибори» від 14 

липня 2015 року. Особливості цієї виборчої кампанії: 
• Вибори до районних рад, міських рад та обласних рад проходили за
пропорційною системою. 
• Міських голів населених пунктів з населенням більше 90 тисяч вперше
обирали абсолютною більшістю (50 %+1 голос). Передбачена можливість 
проведення другого туру. 
• Блоки партій у виборах участі не брали.
• Якщо партія набрала 5 % голосів, кількість кандидатів від неї які пройшли,
визначалася відповідно до кількості голосів, поданих безпосередньо за депутата в 
окремому окрузі. 
• Дата реєстрації партії для участі у виборах не мала значення.
• Обов'язковість присутності у списку партії не менше 30 % представників
однієї статі. 

Крім того, Закон уперше передбачив обрання старост — нових посадових осіб 
місцевого самоврядування в об'єднаних територіальних громадах. Для 159 
об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських 
голів ці вибори стали першими.  

Загалом виборцям належало обрати 10721 місцевих рад зі 162-ма тисячами 
депутатів. Також 10210 кандидатів балотувалися на посади сільських, селищних і 
міських голів. Що стосується гендерного представництва, загальне число жінок-
кандидатів у ради становило близько 35 %, тоді як частка жінок, які балотувалися на 
посаду голови — 13 %. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0


21 

У перегонах узяли участь місцеві осередки 132-х партій. Початковий бюджет 
виборів — 1,18 млрд. На проведення повторного голосування 15 листопада 
додатково було виділено 26,99 млн. грн. 

У Сумській області із 902 340 виборців бюлетені отримали 415361, що склало 
46,03 %. На другий тур виборів 15 листопада із 235565 виборців бюлетені отримали 
73279 особи, що склало 31.11%. Результати виборів до Сумської обласної ради 
представлені у Додатку 5, до Сумської міської ради у Додатку 6, виборів Сумського 
міського голови у Додатках 7 та 8. 

Місцеві вибори за Виборчим кодексом. 

Проведення останніх місцевих виборів в Україні у жовтні 2015 року 
регулювалося Законом України «Про місцеві вибори» 2015 р. [2]. У грудні 2019 
року був прийнятий Виборчий кодекс [3], яким з 1 січня 2020 року регулюється 
проведення всіх видів виборів в Україні. Таким чином, наступні чергові місцеві 
вибори, які припадають на жовтень 2020 року мають регулюватися вже нормами 
виборчого кодексу. Розглянемо основні зміни, що впроваджені новим виборчим 
законом. У Виборчому кодексі України місцевим виборам присвячена книга 4, а 
Розділ XXXII – загальним положенням місцевих виборів. Відповідно до п.1. ст.194 
місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними, 
додатковими або першими, як це передбачалося і ст.14. Закону України «Про 
місцеві вибори». Ст.195 визначає строки призначення місцевих виборів та 
оголошення виборчого процесу, а також правила обчислення строків. Відповідно до 
п.6 ст.195 збережено норму, відповідно до якої місцеві вибори призначаються на 
неділю. 

Виборчий процес місцевих виборів відповідно до ст. 196 Виборчого кодексу, як 
і п.3 ст.11 Закону України «Про місцеві вибори» включає наступні етапи: утворення 
багатомандатних виборчих округів; утворення (у разі необхідності), формування 
складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій; 
складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; висування та реєстрація 
кандидатів; проведення передвиборної агітації; голосування у день виборів; 
підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів 
місцевих виборів. Виборчий процес завершується через 15 днів після офіційного 
оприлюднення результатів місцевих виборів, ця норма також відповідає нормі 
попереднього закону. Усі місцеві вибори, крім чергових, можуть проводитися 
одночасно з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, 
референдумом – ця норма тотожна нормі закону 2015 року. 

Стаття 197 визначає загальний склад Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим і всіх видів місцевих рад залежно від чисельності виборців, що відповідає п.3 
ст.16 попереднього закону. Так, кількість депутатів Сумської міської ради 
визначається п.7 (від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - 42 депутати), а Сумської 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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обласної ради п.9 (від 500 тисяч до 1 мільйона виборців - 64 депутати). Збережена 
також і норма, передбачена п.5, що регулює збільшення загального складу сільської, 
селищної ради об’єднаної територіальної громади (впроваджена п.5 ст.16 Закону 
України «Про місцеві вибори»). 

Але виборчим кодексом передбачені і принципові новації у проведенні 
місцевих виборів, насамперед змінена пропорційна система виборів до міської 
(міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті та районної ради (п.1. 
ст.192). Так, вибори депутатів сільської, селищної ради, міської ради (міста з 
кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної у місті ради та депутатів районної 
ради проводяться за системою відносної більшості в багатомандатних виборчих 
округах, у кожному окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох 
депутатів. 

Наступною новацією є те, що вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласних, міських (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше 
осіб) рад проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими 
виборчими списками кандидатів у депутати у багатомандатних виборчих округах 
від регіональних (республіканських в Автономній Республіці Крим, обласних, 
міських) організацій політичних партій (п.2. ст.192). 

Система виборів сільських, селищних, міських голів і старост збережена. Так, 
вибори сільського, селищного, міського (міста з кількістю виборців до 90 тисяч 
осіб) голови проводяться за виборчою системою відносної більшості в єдиному 
сільському, селищному, міському виборчому окрузі, (п.3. ст.192), а вибори міського 
(міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) голови проводяться за 
мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному міському виборчому 
окрузі (п.4. ст.192). Вибори старости села, селища проводяться за виборчою 
системою відносної більшості (п.5. ст.192). 

Розділ XXXIII Виборчого кодексу регулює територіальну організацію місцевих 
виборів. Стаття 198 регулює територіальну організацію виборів депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим і зазначає, що систему територіальної організації 
виборів депутатів складають: єдиний республіканський виборчий округ; 
багатомандатні виборчі округи; виборчі дільниці. 

Стаття 199 [3] визначає систему територіальної організації виборів депутатів 
сільських, селищних, міських (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), 
районних у містах рад, її складають: багатомандатні виборчі округи та виборчі 
дільниці. Відповідно до п.2 середня орієнтовна кількість таких багатомандатних 
округів визначається як ціла частка від ділення кількісного складу відповідної ради 
на три, а п.3 визначає, що багатомандатні виборчі округи включають приблизно 
однакову кількість виборців. 
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Стаття 200 [3] регулює територіальну організацію виборів сільського, 
селищного, міського голови, старости села, селища і зазначає, що систему 
територіальної організації виборів голови громади, старости села, селища 
складають: єдиний сільський, селищний, міський виборчий округ, який охоплює 
всю територію відповідної територіальної громади чи села, селища, що входить до 
складу об’єднаної територіальної громади; виборчі дільниці. 

Стаття 201 [3] передбачає систему територіальної організації виборів депутатів 
міських (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб), обласних рад: єдиний 
міський (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) або обласний виборчий 
округ відповідно; багатомандатні виборчі округи; виборчі дільниці. Орієнтовна 
кількість багатомандатних округів визначається як ціла частка від ділення 
кількісного складу відповідної ради на 10. Так, для виборів до Сумської обласної 
ради (64 депутати) має бути утворено 6 багатомандатних округів, а Сумської міської 
ради (42) – 4. 

Новацією є підхід виборчого кодексу до представництва за гендерною ознакою, 
так під час формування єдиного та регіональних виборчих списків організація партії 
повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з 
шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше 
двох кандидатів кожної статі) (п.9. ст. 219). А під час формування списку кандидатів 
до відповідної ради організація партії повинна забезпечити представництво не 
менше 30 відсотків осіб однієї статі у загальній кількості кандидатів до відповідної 
ради (п.7. ст.220). 

Звертає на себе увагу і розмір застави, яка сама по собі не є новацією, але її 
розмір є значно більшим порівняно із тим, що передбачався законом 2015 р. 
Організація партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати обласної, 
міської (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) ради, на посаду міського 
голови (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб), а також особа, яка 
висувається кандидатом на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 90 
тисяч і більше осіб) шляхом самовисування, після початку виборчого процесу та до 
подання документів до обласної, міської виборчої комісії для реєстрації кандидатів 
у депутати та на посаду міського голови вносить у безготівковому порядку на 
спеціальний рахунок виборчої комісії грошову заставу з розрахунку чотири розміри 
мінімальної заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу, на 
кожні 10 тисяч виборців відповідного єдиного обласного, міського виборчого 
округу для кожного виду виборів окремо (ст. 225), у той час як законом 2015 року 
передбачалася застава у розмірі чотири розміри мінімальної заробітної плати на 
кожні 100 тисяч виборців (ст.44). Тобто розмір застави збільшений у 10 разів. 

Відповідно до ст. 193 право бути кандидатом на місцевих виборах мають 
громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4394
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України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, 
селища не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення 
тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи 
корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому 
законом порядку. 

Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, 
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських 
голів, старост села, селища приймається Верховною Радою України. 

Рішення про проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим приймається Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим відповідно до Конституції України. 

Повторні вибори проводяться у разі: 
1) визнання проведених виборів в окремому виборчому окрузі недійсними;
2) визнання проведених виборів у цілому або в окремому виборчому окрузі

такими, що не відбулися; 
3) визнання особи, обраної депутатом сільської, селищної, міської, районної у

місті (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної ради в 
багатомандатному окрузі, сільським, селищним, міським головою, старостою села, 
селища, такою, що відмовилася від мандата чи не набула мандата; 

4) обрання у багатомандатному окрузі з виборів депутатів сільської, селищної,
міської, районної у місті (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної ради 
депутатів у кількості, меншій за кількість мандатів у цьому окрузі. 

Розділ XXXIV присвячений виборчим комісіям з місцевих виборів. Ст. 202 
регламентує систему виборчих комісій з місцевих виборів, яка становить : 

1) Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх
виборчих комісій з усіх місцевих виборів; 

2) територіальні виборчі комісії:
а) виборча комісія Автономної Республіки Крим; 
б) обласні виборчі комісії; 
в) районні виборчі комісії; 
г) міські виборчі комісії; 
ґ) районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом); 
д) селищні, сільські виборчі комісії; 
3) дільничні виборчі комісії.
Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені 

районні у місті ради, утворюються для здійснення передбачених Виборчим 
Кодексом повноважень у відповідному виборчому окрузі щодо виборів депутатів 
міських рад та міських голів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4394
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Повноваження територіальної виборчої комісії територіальної громади, що 
приєднується до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту 
прийняття сільською, селищною радою рішення про приєднання до об’єднаної 
територіальної громади. Повноваження щодо проведення додаткових виборів 
здійснюються територіальною виборчою комісією, створеною на території 
об’єднаної територіальної громади, до якої приєднується територіальна громада. 

Стаття 203 визначає порядок формування складу територіальних виборчих 
комісій. Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями 
зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій у 
кількості не менше дев’яти і не більше вісімнадцяти осіб. Право подання кандидатур 
до складу територіальних виборчих комісій мають: 

1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої
оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; 
2) зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-
територіальній одиниці місцева організація політичної партії. 

Суб’єкти подання кандидатур можуть запропонувати до складу відповідної 
територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі. 

Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в 
Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва, 
Севастополя), районних у містах Києві, Севастополі виборчих комісій не пізніш як 
за сорок вісім днів до дня виборів. 

Районні виборчі комісії формують склад міських (крім міст обласного значення, 
міст Києва, Севастополя, міст республіканського в Автономній Республіці Крим 
значення, міст, до складу яких входить інше місто, селище, село), сільських, 
селищних виборчих комісій у відповідному районі не пізніш як за сорок два дні до 
дня виборів. 

Міські виборчі комісії (у містах з районним поділом, крім міст Києва та 
Севастополя) формують склад районних у місті виборчих комісій не пізніш як за 
сорок два дні до дня виборів. 

До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, 
які відповідають вимогам статті 34 Виборчого Кодексу. Виборчі комісії, зазначені у 
частинах четвертій-дев’ятій цієї статті, одночасно з формуванням складу 
територіальної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря 
такої виборчої комісії. Голова, заступник голови та секретар територіальної 
виборчої комісії мають призначатися від різних суб’єктів подання. 

Стаття 204 регулює порядок утворення дільничної виборчої комісії. Так, 
дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста 
обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без 
районного поділу), районною у місті територіальною виборчою комісією не пізніш 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n248
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n2640
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n2640
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як за п’ятнадцять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря 
та інших членів комісії. 

Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають: 

1) місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій
яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного 
скликання; 

2) місцеві організації політичних партій, кандидатів у депутати від яких
зареєстровано в багатомандатних виборчих округах; 

3) кандидати у депутати (крім кандидатів у депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міста з кількістю виборців 90 
тисяч і більше осіб) рад; 

4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села,
селища. 

Дільнична виборча комісія утворюється у складі: 
1) для малих дільниць - 10-14 осіб;
2) для середніх дільниць - 12-16 осіб;
3) для великих дільниць - 14-18 осіб.
На виборчих дільницях, на яких кількість виборців не перевищує 50 осіб, 

дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - 
чотирьох членів комісії. 

Стаття 205 встановлює повноваження Центральної виборчої комісії щодо 
організації і проведення місцевих виборів, а стаття 205 повноваження Центральної 
виборчої комісії щодо організації і проведення місцевих виборів. Повноваження 
дільничної виборчої комісії регулюється ст. 207. 

Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена виборчої комісії 
встановлюються ст. 208. 

Розділ XXXV Виборчого кодексу регулює фінансове і матеріально-технічне 
забезпечення підготовки та проведення місцевих виборів. 

Бюджетні витрати на підготовку і проведення місцевих виборів здійснюються за 
рахунок коштів державного бюджету, передбачених на здійснення Центральною 
виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та 
референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова 
субвенція з Державного бюджету України, коштів відповідних місцевих. 

Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових, додаткових та 
перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів здійснюються за 
рахунок коштів державного бюджету, передбачених на здійснення Центральною 
виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та 
референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова 
субвенція з Державного бюджету України, а також коштів власних виборчих фондів 
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організацій партій, які висунули виборчі списки, кандидатів у депутати в 
багатомандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, 
міського голови, старости села, селища. 

Усі інші види місцевих виборів проводяться за рахунок коштів відповідних 
місцевих бюджетів та коштів власних виборчих фондів організацій партій, які 
висунули виборчі списки, кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих 
округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости 
села, селища. 

Організація партії, яка висунула виборчий список, кандидати у депутати в 
багатомандатних виборчих округах, кандидати на посаду сільського, селищного, 
міського голови, старости села, селища для фінансування своєї передвиборної 
агітації можуть утворити власний виборчий фонд. 

Відповідно до ст.211 органи державної влади, органи влади Автономної 
Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові 
особи в межах своїх повноважень зобов’язані сприяти виборчим комісіям у 
реалізації їхніх повноважень, зокрема: 

1) надавати необхідні приміщення для виборчих комісій та повідомляти про їх
місцезнаходження (адреси) виборчу комісію, що формує (утворює) відповідну 
виборчу комісію, не пізніш як за один день до її формування (утворення), 
забезпечувати охорону цих приміщень; 

2) забезпечувати охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації;
3) надавати згідно з установленими Центральною виборчою комісією нормами

та переліком транспортні засоби і засоби зв’язку (з оплатою послуг щодо їх 
підключення), обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після 
припинення повноважень виборчих комісій. 

Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

Органи Національної поліції України зобов’язані за зверненням територіальної 
виборчої комісії забезпечити цілодобову охорону приміщення відповідної виборчої 
комісії, а також у разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - 
органів ведення Державного реєстру виборців. 

Стаття 212 регулює оплату праці членів виборчих комісій та осіб, які 
залучаються до роботи у виборчій комісії. 

Розділ XXXVI встановлює порядок формування та функціонування виборчих 
фондів організацій партій, кандидатів.  

Розділ XXXVII регулює висування та реєстрацію кандидатів на місцевих 
виборах. Передбачено два типи висування кандидатів: від партій та самовисування. 
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Особливості інформаційного забезпечення місцевих виборів регулюються 
Розділом XXXVIII, а гарантії діяльності суб’єктів виборчого процесу, офіційних 
спостерігачів на місцевих виборах Розділом XXXIX. 

Розділ XXXX регулює проведення голосування, визначення результатів 
місцевих виборів. Стаття 240 прописує загальні вимоги до виборчого бюлетеня з 
місцевих виборів, а ст. 242 порядок їх виготовлення. Облаштування приміщення для 
голосування регулюється ст. 246, організація і порядок голосування ст. 248, порядок 
підрахунку голосів ст. 250. 

Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці 
недійсним встановлюється ст. 252, порядок транспортування і передачі виборчих 
документів до територіальної виборчої комісії ст. 253. 

Офіційне опублікування результатів виборів територіальною виборчою 
комісією передбачене ст. 271, реєстрація обраних депутатів ст. 272, встановлення 
підсумків голосування. 

Розділ XXXXI регулює заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні, 
додаткові та перші місцеві вибори. 

Відповідно до основних новацій Виборчого кодексу, перспектива правил, за 
якими проводитимуться наступні місцеві вибори, є зрозумілою. Але в Україні існує 
практика внесення змін до виборчого законодавства на потребу провладної 
політичної партії. 

Аналізуючи виступи політиків можна зробити висновок, що нас очікують 
поправки до Виборчого кодексу. Першою має стати зниження порогу введення 
пропорційної системи для міст із кількістю виборців 30 тисяч (а не 90, як у чинному 
Законі). Другою поправкою має стати введення до кодексу у якості обов’язкової 
умови допуску партії до участі у місцевих виборах висування нею списків мінімум у 
2/3 обласних рад України. Це обмеження суттєво вдарить по регіональних партіях, 
але збільшить шанси пропрезедентської та інших парламентських партій. Політичні 
партії зі свого боку активно виступають за зниження розміру застави на виборах до 
обласних рад, міських рад і голів міст із кількістю виборців більше 90 тисяч. 
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Додаток 1. 

Результати першого туру президентських виборів 
31 березня 2019 року 

Кандидат % голосів Кількість голосів 

Петро Порошенко 54,70 9 857 308 

Юлія Тимошенко 12,81 2 310 050 

Олег Ляшко 8,32 1 500 377 

Анатолій Гриценко 5,48 989 029 

Сергій Тігіпко 5,23 943 430 

Михайло Добкін 3,03 546 138 

Вадим Рабинович 2,25 406 301 

Ольга Богомолець 1,91 345 384 

Петро Симоненко 1,51 272 723 

Олег Тягнибок 1,16 210 476 

Дмитро Ярош 0,70 127 772 

Андрій Гриненко 0,40 73 277 

Валерій Коновалюк 0,38 69 572 

Юрій Бойко 0,19 35 928 

Микола Маломуж 0,13 23 771 

Ренат Кузьмін 0,10 18 689 

Василь Куйбіда 0,06 12 391 

Олександр Клименко 0,05 10 542 

Василь Цушко 0,05 10 434 

Володимир Саранов 0,03 6232 

Зорян Шкіряк 0,02 5021 

визнані недійсними 1,35 244 659 

Всього 100 18 019 504 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B6_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%8F%D0%BA_%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Додаток 2. 

Результати другого туру президентських виборів 
21 квітня 2019 року 

Кандидат % голосів Кількість голосів 
Володимир 
Зеленський 

73,22 13 541 528 

Петро Порошенко 24,45 4 522 450 
визнані недійсними 2,31 427 841 

Всього 100 18 491 837 

Явка / всього виборців 61,42 105 004[61] 

Додаток 3. 

Результати виборів до Верховної Ради України 
26 жовтня 2014 року 

№ Партія  % голосів 
місць за 

пропорційно
ю системою 

місць за 1-
мандатним
и округами 

загальна 
кількість 

місць 

1 Народний фронт 22.14 3 487 766 64 18 82 

2 Блок Петра 
Порошенка 

21.81 3 437 078 63 69 132 

3 Об'єднання 
«Самопоміч» 

10.97 1 729 131 32 1 33 

4 Опозиційний блок 9.43 1 486 195 27 2 29 

5 Радикальна партія 
Олега Ляшка 

7.44 1 173 060 22 0 22 

6 
Всеукраїнське 
об'єднання 
«Батьківщина» 

5.68 894 757 17 2 19 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019#cite_note-164
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
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Додаток 4. 

Результати виборів до Верховної Ради України 
21 липня 2019 року 

ПАРТІЯ 
Багатомандатний округ Одно- 

мандатні 
округи 

Всього місць 

Голоси % +/- Місця Місця +/- 

Слуга народу 6307793 43.16 Нова 124 130 254 / 450 Нова 

Опозиційна платформа — 
За життя

1908111 13.05 Нова 37 6 43 / 450 Нова 

Батьківщина 1196303 8.18 ▲ 24 2 26 / 450 ▲ 5 

Європейська Солідарність  
1184620 8.10 ▼ 23 2 25 / 450 ▼ 102 

Голос 851 722 5.82 Нова 17 3 20 / 450 Нова 

Радикальна партія Олега 
Ляшка 

586 384 4.01 ▼ — — — ▼ 21 

Сила і честь 558 652 3.82 ▲ — — — — 

Опозиційний блок 
443 195 3.03 ▼ — 6 6 / 450 ▼ 33 

Українська Стратегія 
Гройсмана

352 934 2.41 — — — — — 

Партія Шарія 327 152 2.23 — — — — — 

Свобода 315 568 2.15 ▼ — 1 1 / 450 ▼ 5 

Громадянська позиція 153 225 1.04 ▼ — — — — 

Партія зелених України 96 659 0.66 ▲ — — — — 

Самопоміч 91 596 0.62 ▼ — 1 1 / 450 ▼ 24 

Аграрна партія України 75 509 0.51 — — — — — 

Рух нових сил Михайла 
Саакашвілі

67 740 0.46 — — — — — 

Сила людей 27 984 0.19 ▲ — — — — 

Сила права 20 340 0.13 — — — — — 

Патріот 16 123 0.11 — — — — — 

Соціальна справедливість  
15 967 0.10 — — — — — 

Незалежність 7 970 0.05 — — — — — 

Факел 7 739 0.05 — — — — — 

Самовисуванці — — — — 46 46 / 450 ▼ 22 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%96_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%9B%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Додаток 5. 
Результати виборів до Сумської обласної ради 

25 жовтня 2015 року 

Партія Голосів К-сть депутатів % у раді 

1. БПП «Солідарність» 70777 14 21.88 

2. ВО «Батьківщина» 69229 14 21.88 

3. Партія «Відродження» 42576 8 12.50 

4. Радикальна партія Олега
Ляшка 

34805 7 10.94 

5. «Воля народу» 30027 6 9.38 

6. «УКРОП» 25522 5 7.81 

7. «Опозиційний блок» 24788 5 7.81 

8. ВО «Свобода» 22862 5 7.81 

Додаток 6. 
Результати виборів до Сумської міської ради 

25 жовтня 2015 року 

Партія % Голосів К-сть 
депутатів % у раді 

ВО «Батьківщина» 25.77 % 24 493 18 42.86 % 

БПП «Солідарність» 13.44 % 12 774 9 21.43 % 

Об'єднання 
«Самопоміч» 

6.54 % 6 216 4 9.52 % 

«За Україну» 5.63 % 5 349 4 9.52 % 

«Опозиційний блок» 5.15 % 4 894 4 9.52 % 

ВО «Свобода» 5.14 % 4 882 3 7.15 % 
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Додаток 7. 
Результати виборів Сумського міського голови 

у І турі 25 жовтня 2015 року 

Кандидат % Голосів 

1. Олександр Лисенко («Батьківщина») 45.7 % 43664 

2. Анатолій Єпіфанов («Воля народу») 13.6 % 12970 

3. Андрій Крамченков («За Україну») 7.7 % 7374 

4. Дмитро Лантушенко (БПП «Солідарність») 7.5 % 7151 

Додаток 8. 

Результати виборів Сумського міського голови 
у ІІ турі 15 листопада 2015 року 

Кандидат % Голосів 

Олександр Лисенко («Батьківщина») 68.54 49752 

Анатолій Єпіфанов («Воля народу») 29.47 21393 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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