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НАРОДОВЛАДДЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ – ЦЕ ДОКОРІННІ 
ЗНАННЯ МИНУЛОГО В СУЧАСНОСТІ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ  

 

Присвячується   2 5 – річчю   публікації  
проекту Альтернативного Закону України  
про  вибори  органів  народовладдя - відрод 
женню ідеології народовладдя сучасності 
виборчим правом людини і народу України 

 

Вступ 
Публікація спецвипуску з архівними матеріалами літописних творів «AVE, 

UKRAINA! Декларація про державний суверенітет України» здійснюється з 
матеріалів  видання цієї серії книг Я. Зайка для ІV-го тому. Він запропонував мені і як 
автору Альтернативного Закону України про вибори органів народовладдя 
(публікація проекту 1989, далі - АЗ України), і як науковому редактору літопису. 
Створений розділ передано Я. Я. Зайку для літопису про ідеологію народовладдя–
правову інновацію новітнього напряму. 

Мотиви і підстави дій Зайка Я. Я. були аргументовані тим, що він у 
створеному самвидаві «Стенограма» в той же самий період у вересні 1989 року у 
редагованій ним газеті опублікував з львівської газети проект АЗ України про 
народовладдя. Тоді Я. Зайко обмежився публікацією для агітації та пропаганди. 
Виборці сприйняли ідеологію народовладдя з проекту АЗ і це принесло успіх. Ми вже 
зустрілися у Верховній Раді як народні депутати України. Разом реалізовували 
народовладдя в демократичних реформах. В 2014 році було заплановано до 25-річчя 
опублікувати з коментарем проект АЗ України. Яків Якович загинув на Майдані і ми 
не завершили публікації. 

Проте в процесі роботи з літописними творами зібрано матеріал  наукового 
та практичного значення для розкриття історичного формування змісту ідеології 
народовладдя, в центрі якої знаходиться людина та її права і свободи. У 2011-2012 
роках ми з Я. Я. Зайко, під час і в ході публікації твору «AVE, UKRAINA! (2011) та 
збору архівів для ІV- го тому обговорили публікацію проекту АЗ України про 
народовладдя з наданням коментаря статей, бо започаткована й частково 
реалізована ідеологія народовладдя вже отримала розвиток в положеннях 
Декларації про державний суверенітет України, Концепції і проекті нової 
Конституції.   

У ІV-у томі «AVE,UKRAINA!, завдяки інтелекту народу України, план публікації 
формувавсь як правова інновація та пропонувався в п’яти темах:  

1) Правологія-наука нової ідеології людини, громадянського суспільства та 
правової держави; 25-річчя проекту АЗ України про народовладдя (1989).  
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2) Розкриття сутті  ідеології народовладдя в історії започаткування  виборчого 
права, відтвореного проектом АЗ України з коментарем статей. 

3) Публікація узгоджених і переданих Я. Зайку рукописних архівних досліджень, 
які обговорені та є наслідком основних спільних поглядів про ідеологію народовладдя 
в Україні, підтриманих народом в 1989–1993 роках. Це стосувалося і способів 
реалізації ідеології  Декларації, хоча на відміну від мене, Я. Зайко ще вірив про її 
здійснення з «народною радою», членом якої був.  

4) Нова виборча система ідеології народовладдя - довіра до людини і 
громадянина, повага до їх прав і свобод та захисту в громадянському суспільстві і 
правовій державі. Так сформовано засади проекту АЗ України. 

5) Мажоритарні і пропорційні вибори: перша й основна система – етап 
первинного формування демократичних виборів; пропорційна система-це вже 
розвиток традицій демократичних партій, започаткованих і в Україні.  

Я.Зайко вручив листи з 20-ю письмовими запитаннями однакового змісту 
членам «народної ради» і мені, не повідомивши іншим  про цей захід. Просив авторів 
підготувати письмові відповіді з конкретизацією та аргументацією фактів з тим, 
щоб зробити аналіз й інших поглядів або переконань, наукових і політичних джерел. 
Приймав від усіх пропозиції та бажав порівняти їх із законотворчою  діяльністю у 
Верховній Раді України. 

Після того як я надав йому підготовлені відповіді Яків Якович повідомив, що 
багаторазово звертався до цих депутатів, але отримав лише відповіді від О. 
Сугоняки на вісім запитань і на декілька запитань у вигляді статі від В. Мельничука. 
І все! Подумавши, додав: «Це інтелектуальний багаж 17-и з 20-и депутатів - одна з 
причин зупинення реалізації Декларації в новій Конституції України». На мої відповіді 
сказав: «Більшість  Народної ради заслуговує на малу букву, лапки і діє вона без 
повноважень народу, але президенти з цим рахувались». Я запитав: «Як О.Барабаш 
в «Здобутті незалежності України 1991»? І друге. Коли ж виконають: 1) Декларацію, 
2) Концепцію і проект нової Конституції? (Ж. 2011.Т.І, с.98, 209-221, 722-724).            

У черговий раз я відповів Якову Зайку, що рахуюсь з «народною радою» рівно 
стільки, скільки вона, а точніше її керівництво, внесло в парламент  
законопроектів. Бо такі принципи діяльності всіх повноважних структур у 
парламентах Європи та цивілізованих країн. Будь-яка з таких структур виборює 
свої повноваження на виборах і не вправі діяти від народу без отримання на виборах 
від нього повноважень. У нас вона діє як кишенькова амбіційно вибіркова агресивна 
«народна рада» для себе на політичну догоду тодішнім президентам країни, 
спочатку Л.Кравчуку, а потім і Л. Кучмі.  

На жаль, Я. Я. Зайко не встиг завершити задумані ним напрацювання і ще в 
енергійному творчому розквіті й працьовитості, пішов з життя  у вічність як 
учасник Майдану і революції гідності. Очевидно, що вже мені доведеться 
виконувати цей узгоджений аналіз за  мого депутатського й творчого побратима. 
Це ті зобов’язання, що стосуються, перш за все, проблем реалізації ідеології 
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народовладдя, яку Яків Якович сприйняв тонким відчуттям письменника й 
журналіста, своєю силою духу і душі як справжній народний депутат України, 
білорус за родоводом, патріот і громадянин України. Зобов’язуюсь гідно виконувати 
наші творчі плани.   

 
Олександр КОЦЮБА, 
автор проекту альтернативного закону України  
про вибори народовладдя  

 

16 вересня 2014 року 
 

Частина  перша 
Правологія— наука нової ідеології людини, 

громадянського суспільства та правової держави 
 

§ 1. До 25-річчя проекту АЗ України про народовладдя: 
історичне відродження і реалізація ідеології народовладдя 

 
Про нову науку – правологію – методологічно та схематично мені вдалося 

висловити свої думки на конференціях, «круглих столах», в диспутах чи 
персоніфікованих дискусіях про об’єкт або предмет права, а також про теоретичне, а 
точніше, наукове значення співвідношення категорійних понять «право» і «держава». 
Це справді досить складні за змістом категорії і наука та освіта в боргу перед людиною 
і громадянином за те, що віками, фактично з пріоритетним становленням держави над 
людиною та суспільством, відпрацьовувалась ідеологія та відповідні теорії в 
гуманітарних науках про пріоритет держави. Ми глибоко переконані, що це 
співвідношення буде змінено,  з певними винятками (військові конфлікти, війни, 
специфіка адміністративного  регулювання, виконання покарань) на користь 
пріоритетів права над державою. 

У 1989-до 24.08.1991 роках і ще за духом ідеології народовладдя з 24.08.1991-
1993 роках в Україні перемагала правова думка про пріоритет права. В 1989 році мені 
з прогресивними науковцями (В.Грищук, В.Черняк, М.Краснов, Л.Фоміна й інші) 
вдалося здійснити публікацію проекту АЗ України і провести значну пропагандистську 
й освітню роботу завдяки зустрічам з колективами вищих й середніх спеціальних 
навчальних закладів та в науково – дослідних інститутах переважно в м. Києва та м. 
Харкова – їх історичних базах. 

В значно меншій  мірі проведено наукову діяльність про ідеологію 
народовладдя та правологію як науку. Тут діяв і діє підневільний супротив не самих 
науковців, а переважно керівників–догматиків,підпорядкованих керівним політикам 
держави. Ця зоологічна боязнь чиновників, щоб (не дай боже) не вийти за межі 
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проведення державної політики і є гальмом. Їх розуміння прав і свобод людини, 
свободи слова й академічна свобода діє лише в межах свого і начальства посадового 
статусу, уникаючи будь яких відхилень від цих кайданів. 

І не тільки цій категорії, але й державним діячам найвищого рангу з 
обслуговуючими їх вченими-юристами, поки що не представляється реальним 
розуміння, що прогресивне право, зокрема верховенство права, є однією з 
найефективніших інновацій в соціальне й суспільне середовище: захист і 
реалізація прав і свобод людини; незалежність і свобода народу; правове 
забезпечення діяльності та розвитку громадянського суспільства; визначення 
компетенції, гарантій, розвитку та захисту місцевого самоврядування тощо. За 
звичай інноваційний розвиток пов’язують лише з виробничим, економічним, технічним 
або технологічним розвитком. В дійсності ж, без правового статусу особи, 
суспільства і держави,не має гарантій реалізації інноваційних процесів, розвитку 
тенденцій і закономірностей  прогресу в глобалізованому світі.  

Тому публікація проекту АЗ України про народовладдя здійснювалася складно і 
в не простих умовах у зв’язку з політичною перенапруженою обстановкою як в СРСР, 
так і міжнародних відносинах протистояння військових блоків з атомним озброєнням, 
між яким вже відбулися локальні сутички з висновками зверх держав, які фактично 
очолювали ці блоки і вперто конкурували між собою. Звідси й відповідна ситуація в 
суспільствах і державах. 

Пропаганда за Київську Русь та Україну, а тим більше про Козацтво України, 
політично і, навіть, юридично дозувалась (твори Т.Г. Шевченка, М.С. Грушевського). 
Але фактично та історично Київська Русь і Україна завжди знаходилися в епіцентрі 
світових подій. Станом на 1989 рік на Україні лежав ядерний зашморг, створений 
блоком зусиль СРСР і цей блок був другим поясом «оборона-наступ». Реальне 
управлінням атомними і військовими і цивільними системами знаходилося поза 
межами України. Вони паралізували життя і могли зробити смертниками всіх як тих, 
хто власним тілом міг закрити амбразуру доту як у Великій Вітчизняній війні. Народ 
України перебував у цій самій ситуації. 

Публікація проекту АЗ України про народовладдя 25 років тому не стільки 
ускладнена знаменним днем його публікації з 6-го на 7 вересня 1989 року, скільки  
фактом відкритого публічного впливу на правосвідомість людини та участі 
народу України в тих історичних процесах, бо лише громадяни, народ і їх 
громадянське суспільство могли зупинити очманілих від влади й 
вседозволеності політиканів та ідеологію більшовицької класової політики. 
Тоді – це були жорстокі гонки озброєнь держав, очолюваних мілітаристськими 
політиками. Тому треба було перевести діяльність людей і суспільств на інший шлях – 
битий шлях історії та змінювати реваншизм на мирний розвиток влади. 

Правологічна ідеологія або ідеологія народовладдя, в якій центральною 
фігурою або суб’єктом права є людина, народ і їх громадянське суспільство з 
правовою державою отримала перемогу. Народ підтримав правову ідеологію 
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народовладдя і ставало все повніше зрозумілим, що наука правології – це в дійсності 
наука про права та свободи людини і громадянина, їх народу й громадянського 
суспільства. Без людини, сім’ї і народу немає суспільства та його в ньому держави. 
Це соціальний закон розвитку історії прав і свобод людини, формування статусу 
громадянського суспільства і правової держави.  

Як правило, після розвитку рабовласницьких і феодальних держав та їх 
діяльності в історії людства аж до цивілізованої європейської та світової систем 
пізнання і розуміння  основ сучасної історії, це ні що інше як влада держави над 
людиною, народом і громадянським суспільством. Такі функції дійсно мають місце в 
певних визначених деклараціями і конституціями межах…Завдання - перетворити 
державу в правову, яка буде функціонувати для людини і народу. 

 
§ 2. Правова реалізація народовладдя в діяльності 
справжніх демократів України в 1989-1990 роках  до 

24.08.1991 і після 24.08.1991 по червень 1994 років 
 

Що саме здійснили народні депутати України в 1989-1990 роках? Факти 
засвідчують і відображають не про титули і назву «демократів», які кричать, що лише 
вони є демократами, а про правову діяльність тих народних депутатів, які своїм 
інтелектом і діями доказали  розвиток демократії в суспільстві України: 

1) Науково-практичні дослідження, апробація та здійснення публікації  
проекту АЗ України як нової правової ідеології – народовладдя; проведення 
освітньої пропагандистської діяльності для формування  правової свідомості 
громадян, народу і суспільства з метою змін в освіті та науковій діяльності;  

2) Ініціювання та сприяння внесенню змін і доповнень до виборчого 
законодавства Верховною Радою ХІ скликання в листопаді 1989 року, відкривши 
шлях для проведення демократичних виборів в Україні депутатському корпусу всіх 
рівнів від місцевих до Верховної Ради України;  

3) Проведення з методичною допомогою народних депутатів ХІ скликання 
Верховної Ради України та народних депутатів СРСР від України Верховної Ради 
СРСР на нових умовах і засадах (альтернатива, трьохступеневий відбір 
претендентів і кандидатів) у створеній системі виборів в мажоритарних округах дала 
абсолютно позитивні результати. Не встановлено корупції, хабарництва, 
адміністративного впливу, підкупу виборців та інших суттєвих правопорушень. За 
оцінками виборців, працівників апарату Верховної Ради України і досліджень це було, 
у порівнянні з усіма послідуючими скликаннями, найбільш інтелектуальний 
депутатський корпус з правосвідомістю представників народу. 

Така висока оцінка діяльності ХІІ (І)–го  скликання залишилася незмінною і 
станом на кінець 2013 року. Тобто, включаючи всю діяльність парламентів з другого по 
восьме скликання (за встановленим новим відліком парламентських скликань) не було 
піддано сумніву інтелектуальна і демократична діяльність Верховної Ради України 
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1990-1994 років. Проте жодного разу телепрограми, висвітлюючи законотворчу 
діяльність парламенту, не провели таких порівнянь.  

4) Саме народні депутати України ХІІ (І)-го скликання підготували разом з 
науковцями освітніх та наукових установ і обговорили на мажоритарних округах проект 
Декларації про (народний державний) суверенітет України. 16 липня 1990 року 
Верховна Рада України абсолютною більшістю - 357 голосів народних депутатів 
України (з письмовими заявами - 374) прийняла Декларацію  про державний 
суверенітет України - основу нової Конституції.  

5) 16 липня 1990 року Верховна Рада України, при підтримці народу України, 
встановила Всенародне свято України – Проголошення Дня незалежності України, 
яке було відзначено двічі – 16 липня 1990 і 1991 років.  

6) 19 червня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову про 
затвердження Концепції нової Конституції України і на основі Декларації та 
затвердженої Концепції відповідні структури приступили до законотворчої роботи над 
проектом нової Конституції України, яка успішно здійснювалась.   

7) 1 липня 1992 року винесла проект нової Конституції України на 
всенародне обговорення (постанова №2525-ХІІ). Станом на 1993 рік цей процес був 
завершений з публікаціями. Його обговорення здійснилося в усіх регіонах України з 
участю виборців, представників місцевих громад і науковців. У цілому проект нової 
Конституції України отримав повне схвалення з поданням зауважень та пропозицій, які 
були проаналізовані Конституційною комісією України і підготовлені для обговорення і 
прийняття Верховною Радою України. 

 
§ 3. Оцінка І.С. Плюща подій парламенту періоду під час 

прийняття Декларації  про державний суверенітет України 
 
Івану Степановичу Плющу довелося здійснювати керівництво всіма процесами 

розгляду матеріалів і представлених Президії Верховної Ради України різних проектів 
Декларації про незалежність України, яка передала ці проекти для обговорення в по-
стійних Комісіях Верховної Ради України. Кожний народний депутат України мав мож-
ливість обговорити проект Декларації на мажоритарному окрузі і в постійній Комісії Вер-
ховної Ради України, в яку народний депутат добровільно записався і працював у ній.  

Про це документально опубліковано в частині другій «Мовою документів» 
опублікованого твору Асоціацією народних депутатів України (Декларація про 
державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення. Житомир. 
«Рута». 2010. – С. 169 – 721). Поважаючи творчу працю всіх народних депутатів 
України, зобов’язаний розкрити і мету завдання, яке я оголосив у Верховній Раді в 
сесійній залі парламенту 9 липня 1990 року: «Але я звертаюсь до всіх – не 
відхилятися від нашого основного завдання. Нам потрібно прийняти 
Декларацію про суверенітет і не просто декларацію – від декларації потрібно 
перейти до концепції нової Конституції» (там же, с.393).  
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«Я в порядку депутатської законодавчої ініціативи вношу декларацію. Оскільки 
їх було багато, вони опрацьовані, але не досить якісно опрацьовані, тому що не всі 
Комісії дали свої висновки (фактично у Комісії по законодавству і законності  не дано 
жодного висновку заключного, крім того, остаточного варіанта). Але там дуже багато є 
хороших положень, давайте з’єднаємо такі розділи.З однієї сторони, в другому розділі 
ми пишемо «народовладдя», а з другої сторони, в третьому розділі пишемо 
«повновладдя держави» (там само, с.393). «Якби науково нам хтось дав висновок, що 
таке «повновладдя держави», то ми повинні були б з гіркотою повернутись в те минуле, 
що зробила держава з конкретною людиною, з сім’ями і в цілому з народами, в тому 
числі і з українським народом і народами, які проживають на території України» (с. 393). 

У підсумку основний тягар опрацювання матеріалів законотворчої роботи 
припав на дві постійні Комісії Верховної Ради України: постійну Комісію з питань 
державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин 
(М.О. Шульга) та Комісію з питань законодавства і законності  (О.П. Коцюба), 
об’єднавши напрацювання народних депутатів України в комісіях. Була сформована 
таблиця «Порівняльний аналіз текстів проектів Декларації  про державний 
суверенітет Української РСР» (там же, с.416-423). 

Вклад Плюща І. С. Він головував у парламенті протягом усього періоду  
прийняття Декларації. Тоді він проявив свої кращі риси як державний діяч. Іван 
Степанович увійшов в історію України і як непримиренний до застосування насилля 
керівник держави, близький народу України по духу мислення і гумору. Як політик він 
мав суперечності і нерідко попадав під вплив через недостатні гуманітарні знання і 
нерідко звертався до мене як голови Комісії Верховної Ради України і члена Президії 
Верховної Ради України надати ту або іншу консультацію чи висновки, запрошував на 
виступи і переговори з делегаціями.  

Івану Степановичу була властива далекоглядність встановлення відносин з 
провідними країнами світу. Він запрошував готуватися до таких поїздок. Коли я надав 
йому аналіз по Австрії, Німеччині і Росії, то він доручив мені в 1993 році очолити першу 
справді офіційну делегацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки2. Тоді  ж під час 
перебування в Конгресі я повідомив Плющу І. С. про можливість укладення договору 
про співробітництво3 і він зразу дав згоду. 
                                                      
2 Іван Степанович уважно ставився до мене в парламенті як науковця і професійно 
підготовленого юриста з досвідом роботи в народному господарстві (наші шляхи 
перетиналися на практичній роботі, коли він займав посаду директора Київського 
тресту овоче-молочних радгоспів і він нерідко цікавився моїми висновками), 
прокуратурі, на слідчій, суддівській роботі та як науково-педагогічного працівника 
вищих навчальних закладів.   
3 Такий договір було укладено з моїм підписом як керівника делегації в лютому 1993 
року між Президією Верховної Ради України і Дослідницькою службою Конгресу 
США для обміну досвідом і з наданням Конгресом США допомоги на технічне 
обладнання комп’ютерами роботи Верховної Ради України на 3 мільйони доларів 
США. Комп’ютери, принтери й інше обладнання отримали і, окрім цього, було 
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На жаль, після підготовки та укладення договору між Президією Верховної Ради 
України і Дослідницькою службою Конгресу США,  співробітництво не отримало тих 
масштабів, які були оговорені та не продовжено належним чином через 
неконституційний розпуск Верховної Ради України ХІІ-го скликання в 1994 році. А 
співпраця набрала переважно чисто інформаційного характеру, отримання 
другорядних замовлень замість творчої наукової співпраці з США.  

Щодо оцінок діяльності народних депутатів України та особисто до своїх дій І. 
С. Плющ залишається бути оригінальним політиком і таким же державним діячем зі 
своїм баченням подій і становлення незалежності України. Ось яким чином він 
висловлювався з приводу відзначення 10-річчя прийняття Декларації про державний 
суверенітет України в статті та інтерв’ю, наданих Я.Я. Зайку: 

-«Декларацію  про державний суверенітет України, цей вікопомний 
документ… прийняли після дебатів і гарячого обговорення без конфронтаційного 
протистояння різних політичних сил у Верховній Раді»; 

-«Комуністів у травні 1990-го було більше 370, і я тоді ще до них належав, у 
липні – близько 300. Ставка тоді робилася в основному на авторитети, тобто на 
тих людей, яких знали і до яких прислухалися».Така була партсистема;  

-«16 липня зранку, до відкриття сесії, знову розпочалися дебати: 
продовжувати обговорення чи ні. До мене заходили не менш як двадцять впливових 
депутатів, і кожен просив дати можливість виступити. Я звертався до них із 
одним і тим же: вже нікого ні в чому не переконаємо»; 

-Тому, відкривши сесію, відразу поставив обговорений постатейно проект 
Декларації на голосування… За Декларацію  про державний суверенітет України 
проголосувало 357 депутатів, три проти, тих, які утримались не було, двадцять 
шість не голосувало». Поступило ще 17 письмових заяв зарахувати їх голоси «за», 
що складає 374.  Серед них і Павличко Д.В., який був на сесії;  

-«У Верховній Раді того скликання, незважаючи на те, що вона обиралася за 
часів Радянського Союзу, рівень свідомості та відповідальності був був високий. Це 
свідчення громадянської, державницької, суто людської і етичної зрілості тодішніх 
депутатів» Такі думки і переконання І. С. Плющ, завдяки своїм переконанням, 
висловлював постійно не тільки перед виборцями України; 

-«Тому я глибоко переконаний, що імена тих, хто започатковував український 
парламентаризм, проголосував за Декларацію, з часом будуть викарбувані 
золотими буквами на стіні одного з холів будинку  Верховної Ради України». 
Очевидно І. С. Плющ подавав приклад як це здійснено в Конгресі США і на 
Капітолійських пагорбах у м. Вашингтоні, де текст Декларації США 1776 року на 
архітектурних стендах як пам’ятник прав і свобод народу Сполучених Штатів 
Америки золотими буквами викарбували на вічність. Цей пам’ятник свободи і прав 

                                                                                                                                       
перераховано 300 000 доларів США для навчання, але про це мені стало відомо 
випадково і черех три роки від делегатів Конгресу США.    
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людини відкритий для всіх. До нього приводять дітей, учнів, студентів, запрошують 
приїжджих відвідувачів та офіційні делегації; 

-« Декларація  про державний суверенітет України стала міцною основою 
для розробки законів, у тому числі й Конституції». Тут Плющ І.С. майже 
дослівно повторив вимогу заключної частини Декларації  про державний суверенітет 
України, в якій закріплено  положення конституційного значення, що «Декларація є 
основою для нової Конституції, законів України…»; 

-Як заповіт звучать слова Івана Степановича: «Вносячи зміни до Конституції, 
не дай Боже в подальшому ревізувати Декларацію  про державний суверенітет 
України чи Акт проголошення незалежності України, мотивуючи це нібито 
конституційними змінами. Бо велика сила народу захищатиме незалежність 
України всіма засобами. Тож бережімо Декларацію  про державний суверенітет 
України, Акт проголошення незалежності України як зіницю ока. І розпізнаваймо, 
хто її береже, а хто, ніби, бережучи, кривдить». (Декларація  про державний 
суверенітет України. 10 років. 1990-2000, с.3-9). Ось так далекоглядно мислив І.С. 
Плющ в 2000 році. 

 
§ 4. Стан «зіниці ока»: «хто її береже, а хто, ніби, 

бережучи, кривдить» сказав І.Плющ на 20-річчя Декларації 
 

4.1. Іван Степанович в статті «Незалежність України–це одвічне прагнення 
українців», вже після головування в тимчасовому парламенті під час так званої (імені 
Кучми-Медведчука) «оксамитової» революції. Згодом це привело Плюща на посаду 
Голови Верховної Ради України третього скликання. Він сумлінно і  правдиво написав, 
враховуючи пройдені життям етапи: «…коли кажуть, що комуністи, обрані у 1990 році 
до Верховної Ради України, виконували волю партії, то це, м’яко кажучи, 
брешуть…Івашко В.А.…був обраний Головою Верховної Ради України, Плющ був 
обраний першим заступником Голови Верховної Ради України». (Книга: Здобуття 
незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення». У двох 
томах. «Рута». 2011. Том 2, с. 23). 

Керував виданням названої книги голова редакційної ради президент Асоціації 
НД України О. Барабаш на основі зібраних матеріалів Я. Зайко. Тоді  О. Барабаш 
привласнив його матеріали, допустивши приниження Я. Зайка, який готував і статтю 
Плюща для публікації, де Іван Степанович категорично стверджує: «І тоді почалася 
ера демократизації в Україні під керівництвом комуністів, тому що 130 чи 140 членів 
Народної Ради4 не спроможні були прийняти необхідні рішення. …я вже не кажу 

                                                      
4 І.С. Плющ називає орієнтовні цифри за останніми показниками, а насправді, на той 
час було зареєстровано 92 члени «народної ради» і їх кількість поступово 
збільшилася до 124 членів вже в ході чи під час голосування. Ця остаточна кількість 
депутатів ніде офіційно не зазначена і тому І. С.Плющ називає лише приблизну їх 
кількість. 
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про 360, які проголосували за Декларацію  про державний суверенітет України. 
Тому той, хто сьогодні стверджує,що рухівці зробили незалежну Україну, це 
неправда» (там же с.23). 

Не маю наміру ревізувати факти про названу кількість депутатів (360, 130 чи 
140) на які посилається І. С. Плющ, але парламентська статистика має достовірно 
відображати кількісне персоніфіковане співвідношення членів кожної політичної сили 
на момент здійснення ними конкретних дій (реєстрації, голосування за прийняття 
нормативно-правових актів тощо). В системі «Рада» станом на 16.07.1990 року 
зафіксовано: «За 357 Проти 3 Утрималось 6 Не голосувало 26». (Декларація про 
державний суверенітет України. 10 років. 1990-2000 рр. Асоціація народних депутатів 
України. Київ – 2000. – с. 23). У цій же самій ювілейній публікації чітко зазначено: «Крім 
того, до Секретаріату сесії надіслано офіційні заяви народних депутатів ВР 
Української РСР… (О.К.- 17) з проханням зарахувати їх голос «за», оскільки з різних 
поважних причин їх голоси не враховано електронною системою голосування» (там 
само с. 34 – 35).     

Варто вдуматись над сказаним Іваном Степановичем Плющем, який пройшов у 
ті часи надзвичайно складні випробування важкої ноші  керівника Верховної Ради 
УРСР і неодноразові вибори. Він мудро, розсудливо  й твердо продовжує аналізувати: 
«Друге. Я хочу, щоб рухівці розуміли, що найбільше національно свідоме крило 
було дійсно на Заході. Але цього було замало. Вони були правофланговими, але без 
підтримки еліти, серед інтелігенції, нічого б не було. І тому марне їхнє старання 
приписати собі виняткове, монопольне право на прийняття доленосних 
документів, таких як Декларацію  про державний суверенітет України і Акт 
проголошення…незалежності України, тому що це скривдить тих комуністів, які 
ще носили партійні квитки, але вже були національно свідомі і патріотично віддані» 
(там же с. 23). 

Досвідчений організатор об’єднання політичних сил в парламенті радить:   
«Тому хочу сказати, що незалежність і самостійна Україна – це справа більш як 
360 народних депутатів. Тому Верховна Рада першого скликання має всі підстави 
характеризуватись як проукраїнська Верховна Рада України. Вона була 
національно свідома і патріотично віддана, бо вона прийняла Декларацію про 
державний суверенітет України і Акт проголошення незалежності України, 
виконавши вікопомну мрію українського народу. І дуже важливо – це сталося без 
жодної пролитої каплі крові» (там же с. 24). 

4.2. Характеризуючи обстановку в Україні та її авторитет серед союзних 
республік в СРСР і на міжнародній арені, необхідно, на нашу думку, поглибити і 
систематизувати приведені І. С. Плющем для аналітики важливі правові факти: 

а) Політикум СРСР через партійну систему, КДБ і правоохоронну їх систему 
володів обстановкою в країні про підготовку декларацій союзними республіками, що 
означало політичний, економічний і юридичний розподіл та розпад деспотичної 
партійної державної системи владоустрою з назвою«СРСР».     26 квітня 1990 року 
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Верховна Рада СРСР на упередження і встановлення єдиного, знову політично 
визначеного КПРС порядку, прийняла Закон СРСР «Про розмежування повноважень 
між Союзом РСР і суб’єктами федерації»; 

б) Після прийняття Декларацій: Прибалтійськими республіками, Росією 12 
червня 1990 року та Україною 16 липня 1990 року стало зрозумілим, що 
здійснюється реальний і неминучий, з політико-правовим обґрунтуванням, розпад 
Союзу РСР на основі волевиявлення народів кожної союзної республіки; 

в) 03 серпня 1990 року Верховна Рада прийняла Закон «Про економічну 
самостійність Української РСР», який «на основі Декларації про державний 
суверенітет України визначає зміст, мету і основні принципи економічної 
самостійності України як суверенної держави» (див. преамбулу Закону);   

г) 14 жовтня 1990 року Верховна Рада прийняла Закон «Про  зміни і 
доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР», закріпивши головну 
правову основу: «У зв’язку з прийняттям Декларації про державний суверенітет 
України…». Глава 1 «Політична система» докорінно була змінена: стаття 3 і замість 
принципу демократичного централізму закріплено норму про організацію і діяльність 
держави, які будуються «на засадах виборності всіх органів державної влади, 
підзвітності їх народові»; виключена стаття 6, що закріплювала керівну і 
спрямовуючу силу радянського суспільства, ядро його політичної системи - 
комуністичну партію; в новій редакції викладена стаття 7, визначивши що політичні 
партії, громадські організації і рухи беруть участь на основі їх програм і статутів 
відповідно до Конституції і чинних законів тощо.     

д) 27 грудня 1990 року Верховна Рада СРСР прийняла Закон СРСР «Про 
всенародне голосування (референдум)» і поспіхом без урахування позицій народів 
колишніх союзних республік. Союзному парламенту було відомо, що Україна 
проголосила і прийняла 16 липня 1990 року Декларацію про державний 
суверенітет України та на її основі внесла зміни в Конституцію; 

е) Через 19 днів, 16 січня  1991 року, Верховна Рада СРСР прийняла  
постанову «Про організацію заходів щодо забезпечення проведення референдуму з 
питань збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік» і призначила на 17 
березня 1991 року референдум з таким же формулюванням  тексту поставленого 
запитання перед громадянами СРСР;     

ж) Ні щодо прийнятого Закону СРСР Верховною Радою СРСР від 27 грудня 
1990 року, ні прийнятої Верховною Радою СРСР постанови від 16 січня 1991 року не  
поступало заперечень як з боку ЦК Компартії України, так і Л.М. Кравчука, другого 
секретаря та члена Політбюро ЦК Компартії України. Але чомусь Плющ І.С. опускає не 
тільки цей момент стосовно його ж висновку: «тоді почалася ера демократизації в 
Україні під керівництвом комуністів». Нині є розгадка, що означає цей вислів взагалі, 
без посилання на Л.Кравчука;  

 з) 13 лютого 1991 року Верховна Рада Української РСР на пленарному 
засіданні розглянула питання про проведення названого референдуму. Перед цим 
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Президія  включила самостійним питанням на референдум запропоновані пропозиції 
Комісії з питань законодавства і законності, обговореної та Президії Верховної Ради 
України  та оголошеної Головою ВР УКраїни Л.М. Кравчуком.  

4.3. Дійсно засідання Президії було відкритим і після виступів членів Президії і 
деяких депутатів прийнято рішення включити другим питання в бюлетень спочатку 
запропоноване Комісією з питань законодавства і законності: «Чи згодні Ви з тим, 
що Україна має бути в складі Союзу радянських суверенних держав на засадах 
Декларації про державний суверенітет України?». Потім це питання на сесії 
парламенту запропонував і Кравчук Л. М. (Треба відати йому належне за вміння 
швидкого рекламування).  

4.4. Було враховано, що Верховна Рада Союзу РСР з метою   збереження 
СРСР  поспішно прийняла 16 січня 1991 року в парламенті СРСР  постанову без 
узгодження її з Україною, порушивши статті 6 і 7 Закону СРСР «Про розмежування 
повноважень між Союзом РСР і суб’єктами федерації» і, як правильно пише І.С. 
Плющ: «а до цього, воно розглядалося у Комісії Верховної Ради Української РСР у 
питаннях законодавства і законності5 і на Президії Верховної Ради Української РСР» 
(Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення».У 
двох томах. «Рута». 2011. Том 2, с. 24).  

4.5. На проведеному референдумі за це питання проголосувало – 80,2% проти - 
70,2% голосів громадян України в їх відповіддях на питання про збереження Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік. Дані факти прямо засвідчують, що 
правосвідомість громадян, народу і їх суспільства отримали корінний перелом в 
позитивну сторону для розвитку демократії в Україні. Це  були і надзвичайно 
сприятливі умови для виконання вимог заключної частини Декларації про державний 
суверенітет України - її реалізації в новій Конституції України. Саме тому і 
активізувався цей напрям законотворчої роботи в підготовці Концепції нової 
Конституції та проекту нової Конституції. 

 
§ 5. Народ єдине джерело влади: не рухівці і не комуністи, 

а воля народу визначає демократію розвитку 
 народовладдя України 

 
Саме народ України на референдумі 17 березня 1991 року надав своїм 

волевиявленням чергову, після вересня 1989 року і 16 липня 1990 року, чітку відповідь 
                                                      
5 На засіданні Комісії були присутні народні депутати України ХІІ-го скликання з 
інших постійних Комісій, які мали можливість висловити свої думки. Абсолютна 
більшість членів Комісії з питань законодавства і законності  висловилась за те, що 
постанова Верховної Ради Союзу РСР від 16 січня 1991 року була ухвалена без 
урахування повноважень союзних республік з умов та підстав проведення такого 
важливого референдуму. Тому було запропоновано сформулювати ще одне 
рівнозначне питання, чи згодні громадяни з тим, що Україна має бути в складі Союзу 
РСР на засадах Декларації про державний суверенітет України?. Були і уточнення.  
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на підтвердження переконливого демократичного вибору в двох напрямах розвитку 
України: 1) Про реалізацію незалежності  України на основі Декларації; 2) Про 
підтвердження громадянами незалежності України - вагомий авторитет та юридичну 
силу, прийнятої 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет 
України, яка мала стати основою нової Конституції. 

І дійсно творча робоча група Конституційної комісії України  з постійною 
Комісією з питань законодавства і законності разом творчими групами вчених Києва, 
Львова і Харкова та крупних спеціалістів різко активізувала роботу над проектом 
Концепції нової Конституції України, підготовленого і опублікованого для внутрішнього 
користування протягом серпня 1990 - січня 1991 року (див. проект Концепції нової 
Конституції України.Січень 1991.-С.55). 

За рішенням Президії Верховної Ради України мені як голові постійної Комісії з 
питань законодавства і законності, члену Президії ВР України і члену Конституційної 
комісії України було доручено організувати і провести Республіканську науково-
практичну конференцію на тему: «Концепція і принципи нової Конституції 
України Української РСР» (Київ. 19-20 квітня 1991 року: Президія Верховної Ради 
України, Рада Міністрів Української РСР, Академія наук Української РСР. Видавництво 
РОВО «Укрвузполіграф». Замовлення № 20086, т. 130. 1991. -С. 287). Конференція 
проведена в сесійній залі Верховної Ради України із запрошенням вчених інших країн 
та України. 

Тепер постала низка проблемних запитань, в центрі яких – головна з причин 
пізніших деформаційних процесів конституційного законотворення. Під чиїм 
керівництвом, хто саме і яким чином здійснював організацію підступного зупинення та 
гальмування процесів реалізації положень і норм Декларації? Вся ця підступна робота 
відбувалася в той період, коли вже став незворотнім процес сприйнята 
громадянами народовладдя. Більше того, вже відбулося волевиявлення 
абсолютної більшості народу за реалізацію  ідеології народовладдя, 
закріпленої в Декларації про державний суверенітет України!  

І не просто сприйнята ідеологія, а виправдана практикою участі громадян в 
організації і здійсненні не тільки виборів, але в прийняті Декларації, участі в 
референдумі для  мирного розвитку процесу передачі влади народу України! 
Тобто в Україні відбувся реальний демократичний розвиток громадянського 
суспільства і поетапна реалізація ідеології народовладдя народом України:  

1) Публікацією проекту АЗ про вибори народовладдя-вересень (1989).  
2) Внесенням змін і доповнень парламентом ХІ-го скликання у виборче 

законодавство Української РСР – листопад 1989 року.  
3) Найдемократичнішими виборами на альтернативній основі 04 березня 1990 

року без: підкупів виборців, корупції в суспільстві, запровадження системи 
хабарництва, пограбування народу тощо. [І, навпаки, - переворот в суспільстві і 
державі: пограбування громадян лише за обрахуваннями фахівців від 130 до 142 
мільярдів доларів США на рахунках банків - заощадження грошових коштів громадян 
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з метою створення класу олігархів і потім покупки за проценти від награбованого 
через новостворені фактично капеересовські партії та для їх таємного 
фінансування з метою підкупу виборців й вчинення інших порушень]. 

4) Фактичною підготовкою і прийняттям  через 4,5 місяці Декларації про 
державний суверенітет України народом і Верховною Радою - 16 липня 1990 року.  
Блискуче в мирному без насилля протистоянні політичних сил прийнято правову 
основу і відзначено політичний тріумф з абсолютною підтримкою громадян у ті часи, 
коли Кремль та партійно-політична агресія КПРС з державою СРСР здійснювали 
політику обмежень прав і свобод громадян, не сприймаючи завоювань і 
волевиявлення народу про незалежність України. 

5) Проголошенням Дня незалежності Української РСР: «Зважаючи на волю 
українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи 
історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет 
України6, Верховна Рада постановила: «Вважати день 16 липня Днем 
проголошення незалежності Української РСР і щорічно відзначати як державне 
загальнонародне свято» (Відомості ВР УРСР. 1990. №31, ст.430) [І знов провокація. 
Оскільки 16 липня  1991 року вже було відзначено День незалежності України, 20 
січня 1992 р. ті ж самі організатори сфальсифікували постанову про відзначення 
дня незалежності з 24 серпня 1991 року очевидно під їх події для підтримки  ГКЧП. Ці 
дії має пояснити Кравчук].     

6) А народ України фальсифікаторам відповів  референдум 17 березня 1991 
року, завдяки патріотизму громадян України за перемогу народовладдя з його  
головним підсумком – ще раз переміг протистояння Кремля та Верховної Ради СРСР. 
Це зробив народ України, який здійснював реалізацію Декларації,  підвівши результати  
вибори депутатського корпусу України ХІІ-го скликання. 

7) Тобто вся пропагандистська машина і здійснювана політика КПРС, яка була 
організована в центрі СРСР, в Москві, і яка  намагалася діяти на випередження 
усупереч розвитку демократії в Україні з метою протистояння народовладдю та 
повному волевиявленням народу, потерпіла поразку і крах.  
                                                      
6 Під впливом голови редакційної ради Асоціації НД України Барабаша О.Л. (в 
примітці до 1 тому він зазначає, що добірку актів Верховної Ради… здійснено 
Редакційною радою Асоціації… для реалізації ідей і принципів Декларації» 
(«Здобуття…1991», Т. 1 с. 140) фальсифікується  оригінальний текст і в ч.2 
постанови замість слова «Україна» вставляється термін «Українська РСР». Мета 
примітивна, але очевидна – це бажання тих, висловлюючись словами Івана 
Степановича Плюща про Декларацію «хто, ніби, бережучи, кривдить» цей 
вікопомний документ для того, щоб спростувати фальсифікації з відмовою від 
реалізації Декларацій як основи нової Конституції, виключення її з Преамбули 
нової Конституції та злочинної заміни Дня проголошення незалежності  України з 16 
липня 1990 року на 24 серпня 1991 року, знехтувавши законодавством 1989-до 24 
серпня 1991 року, включаючи і Декларацію про державний суверенітет України та 
інше. 
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Частина друга 

Ідеологія народовладдя України: людина і громадянське суспільство, 
правова держава як їх виконавчий орган та політика агресій Кремля 

 
§ 6. Ситуація в Україні (серпень 1991): діалог Голови 

Верховної Ради (Кравчук) і члена Президії Верховної Ради 
(Коцюба) на засіданні Президії Верховної Ради УРСР 

 
До честі Редакційної ради Асоціації вона в книзі «Здобуття незалежності 

України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення». У двох томах. Житомир. 
«Рута». 2011. Том 1, с.  484 – 533 майже дослівно відтворила події, що відбувалися в 
Москві, Києві та столицях і на територіях  колишніх і діючих республік СРСР, особливо 
пов’язаних з ГКЧП, спровокованого КДБ Союзу 19-21.08.1991 р. з КПРС. Безумовно, 
що ці події досліджувались, оцінювались, виявлялись суб’єкти щодо їх організації та 
здійснення і виявлені злочинці притягались до юридичної відповідальності. Проте вони 
ще є об’єктом і предметом пізнання, нових досліджень та відповідних висновків і для 
України. 

Мені довелося їх теж досліджувати і в ході вивчення цих не тільки політичних 
процесів, сформувалося досить масштабне накопичення фактів та оцінок подій, 
поступків прямо й побічно причетних до вже історичного періоду. Цим параграфом 
виділяю окремим напрямом специфічний діалог Голови Верховної Ради Л. М. Кравчука 
зі мною як головою Комісії з питань законодавства і законності, членом Президії 
Верховної Ради–О. П. Коцюбою. 

Події відбувалися у фокусі засідання Президії Верховної Ради Української 
РСР 26 серпня 1991 року. Тоді, після прийняття Декларації і внесення змін і 
доповнень в діючу Конституцію УРСР, найвищою посадовою особою в Україні був 
Голова Верховної Ради, оскільки стаття 6 Основного Закону України про керівну роль 
КПРС і КП України була скасована і до Президії Верховної Ради перейшли функції 
колективного президента країни. В значній мірі через таку посадову особу 
переломлювалося відображення тих подій, оскільки Кравчук постійно хитрив, 
поєднував посаду Голови ВР України з високими посадами в ЦК КП України і в ЦК 
КПРС. Тому треба було бачити його самовдоволення як жадібної до влади особи, а з 
цим – нещирість і брехню. 

В 2015 році Україна буде відзначати 25-річчя з Дня прийняття Декларації про 
державний суверенітет України і законодавчій, виконавчій та судовій владі доведеться 
надати звіт народу України як вони оцінюють свій розвиток і як  ці головні гілки 
державної влади забезпечили незалежність України за період з листопада 1989 року. 
Бо законодавча влада ХІ-го скликання внесла зміни і доповнення у виборче 
законодавство для здійснення демократичних виборів в Україні з метою розвитку в 
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суспільстві – відродження національних традицій демократії народовладдя та 
здійснення його становлення в сучасних умовах.  

Тобто відповісти народу України чому державна влада за двадцять п’ять років 
не забезпечила громадянам України і всій прогресивній громадськості: 1) рівня 
розвитку економіки, використання існуючих досягнень в системі агропромислового 
комплексу і на досвіді Східної Німеччини; 2) не використала  історичну місію Козацтва 
України; 3) наукового та інших видів потенціалу України. Виконання головної мети - 
надання можливості громадянам і народу України сформувати демократичну владу 
відповідно до прийнятої Декларації.   

Настав час переконатися в достовірних основах дійсного служіння і  
патріотизму для України хоча б в люстраційних поясненнях Л.М. Кравчука:  

1) На узурпацію влади в 1990 році, коли після дебатів з В.А. Івашко про 
неможливість суміщати посади першого секретаря ЦК КП України і Голови Верховної 
Ради України, Володимир Антонович, виконуючи конституційні вимоги, подав заяву на 
звільнення з високої посади в ЦК Компартії України, але його демократична діяльність 
не була сприйнята Кравчуком з його оточенням і розпочато цькування В. Івашка і 
витіснення з України за допомогою ЦК КПРС;   

2) На узурпацію влади, коли Кравчук, на фоні прикладу Івашка В.А., усупереч 
законам залишив за собою посаду другого секретаря ЦК КПУ, члена Політбюро 
ЦК КПУ, увійшов у політичні структури ЦК КПРС та інше, маючи постійний 
зв'язок з центральними органами влади в СРСР і Росії; 

3) На узурпацію влади, використовуючи політичну довіру мільйонів патріотів 
Західної України (основа - Народний Рух), активізував протистояння з мільйонами 
патріотів-комуністів, які підтримали прийняття Декларації у Верховній Раді України, а 
також між патріотами-комуністами більше 230 народних депутатів,  які  проголосували 
за Декларацію про державний суверенітет України  для ворожнечі з «народною 
радою» в парламенті України; 

4) Для узурпації влади психологічно, використовуючи найвищу тоді посаду 
Голови Верховної Ради України, вплинув на прийняття 26 серпня 1991 року 
незаконного Указу Президією Верховної Ради України про тимчасову заборону 
Компартії України з її структурами в центрі та місцях для ще більшого загострення 
ситуації в політиці України та гальмування реалізації Декларації; 

5) Для узурпації влади, ставши президентом країни, створив так звану 
«Державну думу України», яку очолив і «керував» цим недолугим неконституційним 
органом влади біля року, розвалюючи економіку України, створюючи корупцію в 
державних структурах влади і паралізуючи дії Уряду; 

6) Як вірний ленінець для кадрової узурпації влади (Ленін: кадри вирішують 
все) створив неконституційний орган – Адміністрацію Президента України, яка не 
тільки займається кадрами, але паралельно і безпосередньо, і побічно контролює 
систему державного управління всіма галузями України; 
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7) Під виглядом реформ для його розуміння ринкової економіки створив 
Акціонерне товариство «Бласко», започаткувавши нищення не тільки Чорноморського 
пароплавства, розваливши  Дніпровське, Дністровське і Дунайське річкові 
пароплавства включенням їх в систему АТ «Бласко»; 

8) Видав 19 незаконних президентських указів, на які Верховна Рада України 
змушена була накласти вето і які тяганиною  довго нівелював Кравчук; 

9)  Усупереч Декларації про державний суверенітет України і Конституції 
України повністю ліквідував вертикаль Рад народних депутатів України, 
заклавши негативну основу знищення місцевого самоврядування та їх значення в 
розвитку громадянського суспільства і захисту прав та свобод громадян; 

10) Антиконституційно і незаконно організував разом з «народною радою» і 
Плющем І.С. вплив на обласні депутатські групи для припинення повноважень 
Верховної Ради УкраїниХІІ-го скликання і депутатського корпусу; 

11) Замість реорганізації і реформування агропромислового комплексу України 
за аналогами кооперативних господарств Німеччини започаткував недолуге 
розпаювання земель,тіньовий ринок землі, передавши естафету Кучмі;   

12) Тісну ініціативу співпраці з Януковичем, організувавши так звану 
«Конституційну Асамблею» для видимості конституційних реформ, а насправді 
активно впливав і посилював авторитарну владу президентів,сприяючи деспотії. 

Штрихи і характеристика дій Кравчука, який мав берегти Декларацію, за 
висловом І. С. Плюща як «зіницю ока», але діяв «хто її береже, а хто, ніби, 
бережучи, кривдить». Спочатку я підготував матеріал для передачі діалогу своїми 
словами. Це не дало повноти і я прийняв рішення відтворити його за текстом книги 
«Здобуття незалежності України 1991», яку готував прихильник і запізнілий соратник 
Кравчука Л. М. – О.Л. Барабаш. Даємо текст стенограми надзвичайного засідання 
Президії Верховної Ради України 26 серпня 1991 року: 

• «КОЦЮБА О.П. У мене до вас, Леоніде Макаровичу, таке питання. Може, Ви 
сьогодні на сесії говорили про це. Це дуже суттєве питання. Чому не Вас як Голову 
Верховної Ради в першу чергу поставили 21-го числа до відома про переворот, в 
ЦК? А потім з’явились документи у вас. Чому у Чічеватова7 не було вашого 
телефону? Це неправда»8. 

ГОЛОВА. Ви ж зрозумієте. Таке було дійсно, я казав. Якщо мене не поставили 
до відома ні Москва, ні ЦК, то це означало, що я цього не повинен був знати. Що тут 
запитувати? 

Коли я робив доповідь (і це тому, що вчора говорили про річницю 
Декларації), то сказав що третій шанс ми маємо використати і мати суверенну 
Україну. Я не хочу зараз бути героєм, але не міг ходити по вулиці. 

                                                      
7 Генерал-лейтенант Чічеватов – командувач Південно-Західним військовим округом.  
8 У  генерал-лейтенанта Чічеватова були всі види телефонів, у т.ч. і 10 та 100 
(урядові). 
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Так, я Вам кажу щиро, як сказав на сесії. 06.35, вранці, позвонив мені Чічеватов 
і каже: «Леонід Макарович, Ви чуєте радіо?». 

Кажу: «Ні». Я швиденько увімкнув радіо, став слухати. Я почав розуміти 
ситуацію. По телевізору передають, що сталося: в країні введено надзвичайний стан, 
утворено комітет. У мене в кабінеті генерал Варенніков9. Я цього не говорив на сесії, я 
знаю, що це за людина. Тим більш, це один з тих, хто підписав цю заяву – 
Отечество в опасности», і там було прямо сказано, що «в стране найдутся те 
силы, которые способны  спасти Отечество». Ну, пам'ятаєте».  

Із залу. Да. 
ГОЛОВА. Але пробачте, але послідовно. Я кажу, що знаю, тому що мені сказав 

Гуренко про це. Тобто, він подзвонив мені о 6.35, (О.К.- хто з них?) це було за десять 
хвилин. Він мені зразу ж пояснює, що подзвонив Гуренку, тому що знає його телефон, 
а мого телефону не знав. Так мені пояснив Чічеватов. 

Мене занепокоїла одна річ. Елементарна культура, елементарна, коли 
приїжджає хтось із Москви і сидить в кабінеті, тим більше має розмову з Головою 
Верховної Ради сам повинен був мені про це сказати, а він навіть не вважав за 
потрібне зі мною говорити по телефону. Він сказав, що Варенніков просить 
«обязательно с вами встретиться». Я кажу: «В який час?» - «Он просит просит 
как можно быстрее». Я міг і о восьмій, я встиг би і до восьмої, я взяв, як кажуть, люфт. 
Я хотів почути, що по радіо. Я ж нічого не знаю- що де. Я кажу: «Давайте о 9 годині». 
Він каже, що вже пізно, але добре. 

Я за цей час по включав телевізор, радіо, дещо почув. Дзвоню Голушко Миколі 
Михайловичу. Бере трубку син Саша (я також його трохи знаю по Кончі). Де, кажу, 
батько? – Купається на річці. Це мене занепокоїло. Бо коли б Голушко знав про це, він 
би в цей час не купався. 

Я кажу, що коли батько прийде, нехай негайно мені подзвонить. Я швиденько 
привів себе в порядок – і в машину. В машину дзвонить Єльцин, каже: «Знаєш»? – 
«Знаю, чув по радіо. Ти,-говорю, - знаєш? – «Ничего не знаю, сам тоже узнал по 
радио. Я, - говорю, - нахожусь в Верховном Совете. Что будем делать?». 

От вся була розмова. 
А те, що було в кабінеті, я розказав все» (там само с. 488-489). 
• «КОЦЮБА О.П. Тобто Ємець О.І. все знав і Вас інформував. Тоді хтось 

каже неправду. Хто тоді розігрує цей сценарій? 
ЄМЕЦЬ О.І. (О.К.- член Президії, активний прибічник Кравчука). У мене є 

пропозиція розібратися з усіма, але поступово. …Ще невідомо, навіть чи ті люди 

                                                      
9 Генерал-полковник Варенніков – командувач сухопутними військами Збройних Сил 
СРСР. 
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знають про цей документ10, невідомо чи вони були повідомлені про нього, чи вони 
брали участь. Тому я пропоную йти поетапно.  

ЄВТУХОВ В.І. (О.К.- член Президії, спокійна врівноважена людина) Я в 
продовження того, що сказав Ємець, що треба розібратися, що до чого. 

Леонід Макарович, Ви сказали тільки, що до Вас надійшли вранці (і на сесії це 
казали) військові. Це може бути смішно, але сміх через сльози. Там же в цьому 
документі, що Ви зачитали, написано: зорієнтувати депутатів – комуністів. Тобто Вас 
не зорієнтували і, тепер видно, нікого із нас, членів Президії. 

ГОЛОВА. Я був тоді членом Політбюро… 
МАТВІЄНКО А.С. (О.К.- член Президії). Можливо я самий рідкісний тугодум в 

Президії, даруйте за таке слово, але перш ніж прийняти рішення…  
Перше. Хто ці документи вилучив, у кого, коли, при яких обставинах… 
Друге. Президія і Верховна Рада України доручила правоохоронним органам 

провести розслідування. Результатів немає…        
ГОЛОВА. Звернемося до законників. Є голова Комісії з питань законодавства і 

законності Коцюба О. П. і начальник юридичного відділу… 
Слово має Олександр Павлович. 
• КОЦЮБА О.П. Леоніде Макаровичу! Перш ніж висловити свою позицію, прошу 

відповісти на запитання: коли Ви кажете правду? Хто ви? Ви заявили, що вийшли з 
партії – із членів КПРС, а точніше з Компартії України – 19 серпня 1991 року, це 
правда? 

ГОЛОВА. Так, це правда. Я написав заяву про вихід з партії 19 серпня, 
коли взнав про події.   

КОЦЮБА О.П. А як же Ви брали участь 21 і 22 серпня у засіданнях 
Політбюро КПУ – як безпартійний секретар ЦК КПУ чи як? Хто ви, пане 
Кравчук? Кому Ви кажете неправду і навіщо? 

І таке. Ви зустрічалися 18 серпня з посланцем Єльцина Бурбулісом. Зустріч 
проходила більше двох годин. Про що йшла мова? Чому таємно? У чиїх інтересах? Чи 
не є це авантюрою? Україна – велика держава і гідна того, щоб відкрито вести свою 
політику, особливо після прийняття Декларації. У мене немає довіри. Дії щодо КПУ 
будуть незаконні. Ми не маємо права таке творити. Це – авантюра. Тільки суд може 
вирішувати. Але треба провести слідство, виконати рішення ВР.  

Друге. Де оригінал документа11 і чи є на ньому якась віза, як на тих  документах, 
які тут у нас є, що Шенін підписав і ще ряд підписів? 

Третє. Що зроблено прокуратурою, чи є додаткова якась інформація, яка може 
бути, не впливаючи на слідство… 
                                                      
10 Документ – це виписка з протоколу №4 засідання президії Кабінету Міністрів 
Української РСР 19 серпня 1991 року «Про заходи у зв’язку із зверненням до 
радянського народу  Державного комітету по надзвичайному стану в СРСР». 
11 Це інший документ, підготовлений від ЦК КПРС і пересланий по телетайпу, а 
також телеграма від секретаря ЦК Шеніна  в ЦК КП України.  
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Справа порушена в чому? … 
І четверте. Чи дано доручення органам КДБ, які підпорядковані сьогодні 

Верховній Раді… і чи є інформація з цього приводу?»   (там само с. 492 – 493).  
• ГОЛОВА. Слово має Коцюба. Прошу. Тільки без емоцій, Олександре 

Павловичу. 
КОЦЮБА О.П. Я хочу сказати, що те, що сталося, - це удар в спину кожному з 

нас, це удар в спину суверенітету України… Хіба ми за це боролися? Ми 
боролися за незалежність. Ми боролися за те, щоб Україна стала 
самостійною державою, щоб вийшла на міжнародний рівень… Причому акції не 
зовнішньої, а внутрішньої політики. Роблять це свої і разом з Вами, Леоніде 
Макаровичу. Ви нещирий. А Ваші дії – авантюра, бо люди, особливо рядові, ні в 
чому не винні. Для Вас основне – влада, а люди-засіб. 

ГОЛОВА. Олександр Павлович, що Ви пропонуєте? 
КОЦЮБА О.П. Я пропоную, перше, щоб ми все-таки поставили питання 

контрольних органів абсолютно чітко. Не втратити довіру людей, державу. 
Друге. Треба доручити прокурору відсторонити кожного, хто може впливати на 

слідство… правильно сказав Матвієнко, тому, що я теж на слух слухав, і що приймемо 
рішення?Це дуже небезпечно…Треба зберегти державу. 

БУРЧАК Ф.Г, Я повністю згоден з Олександром Павловичем. Такі питання може 
вирішувати тільки суд… 

КОЦЮБА О.П. Дайте продовжити. Я не з особистих позицій. Указ можна 
приймати, але в рамках закону, щоб допомоги слідству і людям. 

Президія вживе всіх заходів, щоб прокуратура, міліція і КДБ  не допустили 
жодного відхилення від законності… Лише суворе дотримання законності дасть нам 
можливість зберегти незалежність, спокій у державі та захист людей. Тому не треба 
спішити, Леоніде Макаровичу, і нічого не підганяти під власні бажання. 

Ще раз просив би роздати нам проект Указу, який готується, 
відпрацювати, щоб він був оснований на законності. Це тверда позиція»  

ГОЛОВА. …вже документ  ЦК КПРС і телеграма від Шеніна абсолютно 
підтверджують, тут немає навіть ніякого сумніву, це вже підтверджено, тут уже 
навіть розслідування не потрібно… 

КОЦЮБА О.П. Зупиніться, Леоніде Макаровичу, схаменіться і 
заспокойтесь. Так доля людей не вирішується. Може Ви так звикли і, може, 
все тому так і сталося, бо таких як Ви багато зараз заявилося. … 

КОЦЮБА О.П. Груповщину ми вже маємо. Є конституційні органи: Верховна 
Рада, яка винесла рішення. Є постійні Комісії Верховної Ради. Все це конституційні 
органи. Які ще хочуть бути групи? Хто визначив їх статус? Які може мати 
повноваження ця група? Це, вибачте, нездорове марево політично хворобливих 
людей. Це перше. 

Друге. Будь-які слідчі групи, вибачте, комісії, може призначати лише Верховна 
Рада після обговорення в постійних Комісіях. Я вже  неодноразово говорив. Такі дії – 
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це брудна авантюра, замішана на брудній політиці. Леонід Макарович, м’яко кажучи, 
заривається, виконує якусь місію за домовленістю. Ви не відверті, Леоніде 
Макаровичу, а тому викручуєте руки членам Президії з допомогою тих, хто 
виконує замовлення та рветься до їм бажаного реваншу. 

ГОЛОВА. Олександре Павловичу! Прошу, сідайте. Ви вже все сказали. Не 
дратуйте і не забирайте часу… 

Не треба, не будемо… Я маю свою позицію як Голова. У мене теж… 
КОЦЮБА О.П. Шановні члени Президії, товариші! Задумайтеся, що твориться, 

на кого ми перетворюємося. Ми займаємося самоїдством. 
ГОЛОВА. Я Вам слова не давав. Сідайте.  … 
ПОТЕБЕНЬКО М.О. (О. К. – Генеральний прокурор України) Я хочу сказати, 

поки, щодо сьогоднішнього дня право приймати документи належить нам. Голова 
Комісії Коцюба О. правильно (каже). 

ГОЛОВА.  …Значить читаємо. Тепер слухайте, що я кажу. 
Указ Президії Верховної Ради України про тимчасове припинення діяльності 

Компартії України. … 
КОЦЮБА О.П. Леоніде Макаровичу! Що Ви творите? 
ГОЛОВА. Більш грамотно. Як казав ректор Вищої партійної школи Чиченюк… 

(О.К. – Щодо заборони на випуск газет, заснованих з участю партії). 
КОЦЮБА О.П. І все-таки, прошу зважити… Не може бути… Як Ви можете 

посягати на таке? Якщо їх трудові колективи звернуться зараз, то як бути? Люди 
підписалися на газети. Якщо їхні  трудові колективи звернуться,, то хай 
виходить газета як газета? Це ж ви, Леоніде Макаровичу, віддали… 

ГОЛОВА. Хто їх буде випускать? 
КОЦЮБА О.П. Колектив. Це вже їхнє питання. Не знущаймося над 

людьми. Колектив – це ті ж… 
ГОЛОВА. Але якщо газета в той час не просто друкувала матеріал, а ще й 

брала інтерв’ю. 
КОЦЮБА О.П. Ну той що? Ви, Леоніде Макаровичу, теж щось робили, і Ємець, і 

Шишкін… Тоді давайте всіх разом… Де Ви набралися цього свавілля та злості? 
Невже Ви так ненавидите своїх людей та громадян? 

ГОЛОВА. Чому Ви зводите до мене одного… То не може ця газета випускати 
матеріали. (Там само с. 495 – 497, 506-508, 511, 522-525). 

ГОЛОВА. Всі готові? Хто за, прошу проголосувати12. 
КОЦЮБА О.П. Я відмовляюся від такої участі! Беззаконня творити 

не…Заспокойтеся я сам за себе скажу… Чинити беззаконня не буду й іншим 
                                                      
12 Кравчук Л.М. на голосування поставив проект Указу Президії ВР України про 
тимчасову заборону діяльності Компартії України, а перед цим грозив арештом 
Гуренка С.І. Конституційний Суд України розглянув справу про заборону діяльності 
Компартії України і, дослідивши матеріали справи, скасував даний Указ як 
незаконний. 
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не раджу. Да, відмовляюся… (О.К.- Кравчук, ходячи по залі, запитав мене чи буду 
я голосувати за проект Указу. Відповідь: «Да, відмовляюся!» 

ЄМЕЦЬ О.І.  …Значить я прошу, як доручено Олександру Павловичу всі ці 
матеріали, щоб він отримав інформацію про першу кроки прокуратури по 
розслідуванню, щоб Вам завтра доповів, щоб ми мали якось оцінити і мали 
всю інформацію»13 (там само с. 532-533). 

 

Частина третя 
Зупинення реалізації народовладдя в Україні: 

антиподи ідеологій козацької України і царської Росії 
 

§ 7. Ідеологія фашизму: цинізм і звірства політикуму Путіна 
 

Реалізація народовладдя в Україні була зупинена діями перших осіб держави: 
Кравчука, Кучми і Януковича – це не тільки рудименти більшовицького партійного 
тоталітаризму. Це і корупційні дії у найвищих вищих ешелонах державної влади, яку 
названі особи з їх оточеннями організували у своїх структурах, налагодивши таку 
взаємодію в інших галузях.  

Нині, як показують дослідження і кримінальні та цивільні справи, ці тенденції ще 
в більшій мірі стосуються Путінського режиму. Політикум Росії не змінив свого шляху з 
більшовицько - царсько - ленінсько – сталінської деспотичної політичної влади.  Це 
войовничо зациклені політикани з глибин створення насиллям Російської Федерації з 
дрімучим імперським мисленням і з атомними молохами смерті. Вони нависли над 
усім людством, а нині локально ведуть гібридну агресивну й смертельно небезпечну 
війну з народом України, захопивши Крим, попередньо вигравши інформаційну війну 
на ідеології давно віджилої, тому приреченої на поступову поразку й крах, ідеології 
кривавої і жорстоко озлобленої Російської імперії з каторжником влади темряви 
обману російського народу, який повірив в їх «ідеї» і провокації. 

Дослідження ідеологічної діяльності керівників Російської Федерації не характе-
ризується новими ідеями демократичного розвитку Росії після прийняття 12 червня 
1990 року Декларації Російської Федерації про її незалежність від Союзу РСР. Україна 
привітала народ Росії з цим знаменним проривом в світову та європейську демократію і 
сподівалась на творче співробітництво у пошуках історичного відродження 
національної спадщини. 

Зустрічі з народними депутатами демократичного світогляду, науковцями, 
освітянами, демократично налаштованою інтелігенцією, не заполітизованим 
духовенством складали і складають враження не тільки слов’янського братерства, але 
і глибокої тривоги за минулі роки дружби та співробітництва між народами.  В поглядах 

                                                      
13 Путін спочатку формував ідеологію фашизму в пропаганді та публікаціях книг, а 
після їх розповсюдження в першу чергу в колишніх союзних республіках, розпочав 
так діяти в Чічні, Абхазії, Грузії та проти України. 
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і оцінках подій, що здійснила  політична верхівка Росії проти народу України є 
мовчазне нерозуміння нинішньої політики Росії. 

Проте сталося непоправне. Між братніми народами нависла смерть і 
проливається кров безневинних людей, які стали заложниками і жертвами путінської 
пропаганди, прикритої фальшивими декораціями боротьби з бандерівцями. Це 
жорстока і злодійська брехня, бо я навчався в Львівському державному університеті 
імені Івана Франка і мені жодного разу не доводилося на собі відчувати якісь 
обмеження або не сприйняття мого образу життя чи ідеологічних переконань, хоча 
бували дискусії і спори на ці складні проблеми. 

Мене вражає психіка Путіна. Це не примітивні дії КДБешника. Будучи в 
Дрездені, де виявляється знають Путіна як резидента більшовицького КДБ, можливо 
вже після його характеристики в політиці, дивуються і німці його діями проти України 
не тепер, а раніше, коли формувалась ідеологічна війна. Виявляється, що німці знають 
про Київську Русь, її культуру і здивувалися публікації книги «Киевской Руси не было 
или что скрывают историки» (2012) та іншими публічними виданнями, що непомірно 
возвеличують Росію як країну – переможця в Першій та Другій світовій війнах та 
пропагандою фашизму. 

Тоді, в 2012 році, німецький професор, який дуже детально розпитував мене 
про Україну, цікавився чому так густо і без контролю з боку держави в Україні 
розвинулося хабарництво, корупція, непомірний ріст бюрократії, торгівля політичними 
партіями (виявляється, що професор знав про можливість купівлі в Україні політичної 
партії оптом), неймовірними прибутками олігархів і висловився, що це йому нагадує 
30-роки політичного життя Німеччини з минулого століття. Все це може привести до 
важких наслідків для народу.  

 

§ 8. Політика ненажерливих політичних карликів 
та нещасних людей,  які  живуть для грошей і заради грошей 

 

 В Україні немало своїх таких каторжників влади, які навипередки захоплюють 
посади, розкрадають таємно і відкрито національне багатство, принижують честь і 
гідність громадян України, намагаються розтоптати національні надбання – 
інтелектуальну гордість України - та владно формувати авторитарні режими, які 
створювали спочатку Кравчук, вдосконалював Кучма і довершував Янукович у формі 
корумпованих бандитських кланів його наставників і януковичів, які завершили 
безглуздям президентські гонки. 

Кравчук з Кучмою розумово ще можуть з деякими відхиленнями дублювати 
античного деспота часів Сократа і Платона, самовдоволеного володаря тьми та ідей 
рабовласницького способу життя Діонісія, але з поправною на партійний вишкіл 
Кравчука в більшовицькій партії політичного рабства. Це вони своєю діяльністю і 
реформами для авторитаризму і деспотії  підготували політичні умови і партії регіонів, 
і партії «Батьківщина» та  узурпували у народу владу для п’єдесталу Януковичу із 
зеківською правосвідомістю, що не сумісна з посадою президента і державного діяча. 
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Якщо не так, то можливо їм пояснять причину не виконання Декларації та внесення 
змін і доповнень до Конституції України? Пояснять і що їх єднало в цих діях?  

Як попередники і дії Кравчука, і дії Кучми - реально відроджували сучасного 
деспота Діонісія, який не витримав рівня дискусії з Платоном (учнем Сократа), отримав 
поразку і наказав тупим своїм підлеглим з рабовласницькою психологією вбити 
Платона або, в крайньому випадку, продати за чималу суму грошей. Янукович свою 
місію президентської боротьби за владу виконав з поправкою. Він спочатку він крав 
мільярди, а потім вже вбивав і нищив людей.  

Чомусь вже з самого початку президентської боротьби ці владні політики дуже 
спішать забути про вимоги Декларації, прийняту Концепцію нової Конституції і з кож-
ним приходом президента до влади ще швидше спішать змінювати Конституцію 
України не для приведення її у відповідність з Декларацією, а проводять політику, що їх 
влада в державі вище інтересів народу України. Конкретизую. Історія народу є такою, 
якою вона є з підйомами і падіннями, драмами і трагедіями, величчю героїки і не-
повторністю. Це події природні і їх послідовність треба сприймати такою, якою вона є, 
вивчати, аналізувати й робити  висновки згідно виявлених закономірностей розвитку. 

У наших політиків, поки що, все навпаки по-більшовицьки (як за часів прези-
денства Кравчука) - від партійного з’їзду до з’їзду, від пленуму до пленуму з новою по-
вісткою дня і темою. Кожний раз, аби бути першими, щось внести таке, щоб здивувати 
та перекричати інших і бути знову, якби завжди спереду, а насправді в хаосі і далеко 
позаду. Порівняймо, зокрема, ставлення до власної історії. Латвія, скажімо, отримавши 
незалежність відновлює свою історію, стиль роботи, наприклад, сейму з традиціями на-
ціональної культури з метою з’єднати свою власну історію та історію своєї ж країни в 
єдине ціле.  

Наш політикум летять стрімголов, не вислухавши один одного, все розриває на 
політичні шматки з претензіями до діяльності власних батьків і дідів. Вони жили при 
«совітах», «совецькій» владі. І раз, на думку цих політиків, це ворожі структури, то хто 
ж тоді їх батьки і діди, які жили і діяли в ті часи, займаючи і керівні посади? Мало чим 
відрізняється і сучасна практика навіть на рівні законодавчої влади. Порівняймо. У 
березні 1990 року на демократичних виборах була обрана Верховна Рада України ХІІ-
го   скликання, гідно прийнявши естафету від свого попередника – парламенту ХІ-го 
скликання, який забезпечив народу демократичні вибори внесенням доповнень і змін у 
виборче законодавство. Замість єднання позитивів – політика протиріч. 

З демократичної правової точки зору, це принизливо й образливо до своїх же 
депутатських колег та їх гідності. Я зустрічався з ними як автор проекту АЗ і  відчув їх 
біль, бо вони з чистою душею і серцем вчиняли  внесення змін і доповнень на осно-
ві проекту АЗ України у виборче законодавство, а їх кидають в принизливі вузько-
лобі політичні авантюри. Народні депутати ХІ скликання не тільки знали про демо-
кратичні переміни і діяльність депутатів від України в Демократичному блоці Верховної 
Ради СРСР, але і періодично взаємодіяли з ними з багатьох питань демократичного 
розвитку України. 
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Я теж розповідав їм про основи народовладдя в Київській Русі та Україні, 
наголошуючи про принципи діяльності Козацтва України, його систему виборів і 
правосуддя та про колектив львівської молодіжної газети «Ленінська молодь» 
(тепер «Молода Галичина»), який без дозволу зверху від партійного начальства, на 
свій страх і ризик для тих часів партійної деспотії, патріотично здійснив нічну 
публікацію рукопису проекту АЗ України. А тодішня Верховна Рада України (назва 
держави - Українська РСР) внесла зміни у виборчий закон. 

У диспутах, неодноразово про це  говорив і Якову Яковичу, що треба і життєво, 
і науково, і в законотворчій діяльності відрізняти такі поняття як «суспільство» від 
«держави». Перше об’єднує людей і весь народ, а друге – це виконавчі структури 
народу і його суспільства. Незнання або ж навмисне протиставлення і використання 
цих змістовних відмінностей дає можливість різного роду політикам при владі та 
підібраних ними під свої погляди залежних  чиновників здійснювати ті політичні 
маніпуляції, що призвели до трагедій.  

Мені особисто і в проекті АЗ про вибори органів народовладдя, і під час підго-
товки та прийняття Декларації про державний суверенітет України довелося форму-
лювати і запропонувати діалектичне єднання термінологічних понять: «народовла-
ддя», «людина і громадянин», «суспільство», «республіка», «Україна», «Республіка 
Україна», «громадянське суспільство», «держава», «правова держава», «Українська 
РСР», «УРСР», тобто аналізувати правове походження цих та інших складних термінів 
і понять для застосування в законотворчій та законопроектній роботі не тільки 
Верховної Ради України. 

Цю особливість про роботу не тільки в парламентській діяльності підкреслюю 
не випадково. Під час роботи над історичними джерелами нерідко зустрічаються 
випадки, коли прислужники біля влади, а тим більше при владі, за всяку ціну, нехтуючи 
об’єктивністю, на догоду своїм керівникам або партіям використовують ті переклади, 
які влаштовують режим і цих владних суб’єктів.  

Так сталося з консервативною і давно віджилою, але ще активно 
використовуваною теорією в юридичній науці України. Ще нерідко такі термінологічні 
поняття як теорія «держава і право» для ствердження держави на першому місці, а  
праву відведено другорядне місце, а разом з цим і правам людини і громадянина, 
правам народу, праву суспільства і громадянського суспільства, а також праву 
місцевого самоврядування з не розумінням суті та принципів верховенства права, 
принципу розподілу влади й багато інших основ.  

 

§ 9.Розкриття ідеології народовладдя: В.Яворівський, В.Грищук,  
В.Черняк,  Ю.Сорочик,  А. Назаренко,  В.Карпенко,  А.Ярошинська, 
Я. Зайко, головний редактор літописних творів AVE, UKRAINA! 

 

Підготовка й розробка цього проекту має свою історію, яку для ІV тому готував і 
разом зі мною  досліджував для публікації Я. Я. Зайко як автор проекту і відповідаль-
ний редактор твору. Це дійсно актуальна й важлива тема, що пов’язана з дискусіями і 
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обговоренням в  Спілці письменників України та постаттю Олеся Терен-
тійовича Гончара. Стосовно умов 25-річчя публікації проекту АЗ України про на-
родовладдя, то мені достатньо обмежитися коротким описом тих подій, що стосу-
валися творчих пошуків, отримання документів з архівів Верховної Ради України та 
бібліотек для публікації твору.  

Після підготовки мною проекту Альтернативного Закону України про вибори 
органів народовладдя, перше обговорення розпочалося із зустрічей з Валерієм 
Грищуком, народним депутатом СРСР від України, а потім, після машинописного 
передруку в примірниках кожному учаснику, на квартирі у  Володимира Яворівського, 
теж народного депутата СРСР від України і теж такого ж активного члена 
Демократичного блоку у Верховній Раді Союзу РСР.  

Ми на квартирі у В. Яворівського в ніч з 04 на 05 вересня 1989 року разом з 
іншими народними депутатами СРСР від України (їх прізвища вказані публікації) 
завершили останні правки проекту АЗ. Там же, в квартирі, здійснили і передрук змін 
після внесення останніх пропозицій. Ранком 05 вересня вручили чистовик, 
віддрукований машинописний текст, Юрію Сорочику. Благословили його на  дорогу 
для перельоту рейсом Бориспіль - Львів та здійснення успішної публікації. Ми були 
добре переконанні й чітко розуміли про значимість цієї публікації для ведення агітації з 
розкриттям змісту норм проекту АЗ України про народовладдя – фактично мирного 
переходу влади до народу України.  

Юрій Сорочик не просто перевіз у редакцію газети проект АЗ України про 
народовладдя, а прийняв участь в її роботі. Так рекомендували всі учасники, які 
приймали участь в його завершальному обговоренні. А факт  передачі редакції 
проекту АЗ і учать в роботі була не випадкові для Ю. Сорочика. Це його відданість 
боротьбі за демократію та гарантії недоторканності як народного депутата СРСР від 
України, члена Демократичного блоку Верховної Ради СРСР.  

Зайко Я. Я. станом на 2011 рік, після публікації трьох томів літописних  
творів  «AVE, UKRAINA! Декларація про державний суверенітет України» (Київ. 
«Освіта України». 2011. Т.1-ІІ. –С., 1430; Т.ІІ-ІІІ. –С., 1294), розпочав досліджувати й 
інші матеріали опублікованого ним проекту АЗ України про народовладдя. Від мене він 
отримав оригінал первинного тексту, взяв за основу (за моєю пропозицією) публікацію 
проекту двомовної газети «Вечірній Київ», оскільки цей текст був найбільш достеменно 
виправлений для друку в літописі. 

Я.Зайко запланував зі мною зустрічі з В. Грищуком, В. Яворівським, 
Ю.Сорочиком та іншими учасниками публікації і поїздку до А. Ярошинської. Яків 
Якович за власною ініціативою вже зустрічався з Валерієм Грищуком, отримав його 
статтю. Окрім цього, взяв в Асоціації народних депутатів України інтерв’ю у Валерія 
Грищука як народного депутата СРСР від України, який різко критикував разом з 
Демократичним блоком Верховної Ради СРСР союзний проект закону про нові вибори. 
Про це В. Грищук впевнено говорив на зустрічах з виборцями, в офіційних виступах в 
парламентах Москви та Києва. 
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Як гостросюжетний журналіст і письменник Яків Зайко досить принципово 
відрізняв справжню демократію від лжедемократії, прикритою маніпуляційною по-
літикою партій, а також справжніх демократів від лжедомократів, незалежно від їх 
рангів, посад  і думок про роль власних персон14. 19 липня 2011 року в інтерв’ю з Ва-
лерієм Грищуком він записав «…не лише про те,  як формувалися законодавчі пере-
думови створення незалежних  парламентів колишніх республік…, а й про хоч деякі 
підсумки 20-річної української незалежності» (див. там само, с. 511). Це було і 
нашим завданням. Ми з Яковом Яковичем також мали добрі депутатські стосунки з 
Володимиром Антоновичем Івашко. 

Безумовно, що це окрема тема про цю неординарну особистість. Він був досить 
доступним і грамотним співрозмовником, рідкісною непересічною для того часу 
людиною та відкритим для народу державним діячем. Я особисто двічі, на його 
запрошення, зустрічався з В. А. Івашко в Москві. Він щиро і з розумінням ситуації 
запросив до себе на квартиру: перший раз я був сам, бесідували майже всю ніч; 
другий раз зі своєю дружиною – ми лікували доньку в лікувальному зоровому 
комплексі знаменитого лікаря - Святослава Федорова. 

 

§ 10. Валерій Грищук: інтелект особистості і демократії 
 

Про політичні події в Москві та Верховній Раді СРСР Якову Зайку вдалося 
відтворити важливий зміст цих відносин через висновки Валерія Грищука: 

- «ми, група народних депутатів, намагалися скорегувати майбутній закон про 
вибори народних депутатів Української РСР з урахуванням як позитивних, так і 
негативних моментів виборів народних депутатів СРСР.  … вимоги були прості: прямі 
вибори до Верховної Ради України, «ні» виборам від громадських організацій – 
обиратися тільки в округах. І третє… щоб була виборність… на одне місце було 
не менше двох кандидатів» (там само, с. 511); 

«Існувала стара партійна практика, коли висували одного кандидата на одне  
місце, і безальтернативно він практично завжди обирався. Я був одним з ініціаторів 
цієї ідеї – написати альтернативний закон про вибори, і очолив робочу групу від 
народних депутатів СРСР. Ми ознайомилися з проектом, який готувався в Україні. В 
ньому йшлося про вибори з’їзду народних депутатів… від громадських організацій, 
                                                      
14 На запитання Я. Зайка В. Грищук щиро розповідає: «Той же Івашко, я вже скажу 
наперед, обрав собі не тихий округ десь на Дніпропетровщині – він пішов по Києву, 
обирався в Дарниці, і його обрали народним депутатом Української РСР. Якби його 
не прибрали за комуністичним зговором на чолі з Гуренком і Кравчуком, це був би 
дійсно справжній новий партійний лідер. Фактично цю людину викинули з 
України». Я. Зайко підтверджує цей факт: «Так, Гуренко і Кравчук викинули Івашка 
з України…  це було що – страх перед не партійною, а чисто людською особистістю 
Володимира Івашка?»  В. Грищук відповідає: «Звичайно». Я. Зайко підсумовує: 
«Цікава особистість на зламі тодішньої історії… Я з ним теж був у хороших 
депутатських стосунках… В Івашка домінував позитив людської енергетики: 
спершу людина, а вже потім нарпійний діяч» (с. 512-513).     
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тобто від комуністичної партії, комсомолу, профспілок. Верховна Рада УРСР 
обирається з’їздом…  Звичайно, за таких умов обрання це був би ручний парламент 
і ручний з’їзд» (там само, с. 511).  

Валерій Грищук далі, в тому ж інтерв’ю, зазначив: «Ось тоді Олександром 
Коцюбою був написаний альтернативний закон про вибори, уперше 
опублікований 7 вересня 1989 року в газеті «Ленінська молодь». (див. книгу 
«Здобуття незалежності України 1991». (Київ. «Освіта Україна». Т. 2, с., 512). Я 
уточнюю, що на момент розгляду союзного виборчого закону ми ще не були особисто 
знайомі з В. Грищуком. Познайомилися пізніше, в ході обговорення питань 
підготовленого проекту АЗ про народовладдя і  стали однодумцями про основи 
виборчого права, а головне, про забезпечення гарантії його  реалізації.  

 

§ 11.Віталій Карпенко: талановитий організатор 
колективу газети і поєдинок-один на один з партократами 

 

Невелика пауза і тиша після львівської публікації проекту АЗ України про 
вибори органів народовладдя, відгомін в житомирському самвидаві Якова Зайка 
вибухнула штормом публікація «Вечірнього Києва» 13 вересня 1989 року. Головний 
редактор газети «Вечірній Київ» , Віталій Карпенко, взяв на себе сміливість та 
громадянську відповідальність журналіста опублікувати проект АЗ України про 
народовладдя. Це він зробив зі своєю інтелектуальною і бойовою демократично 
налаштована редакцією. Саме тоді 12 вересня 1989 року я вичитував верстки 
українською та російською мовами разом з її працівниками в червоному кутку  газети, 
відчував їх прагнення допомогти і прискорити вихід саме цього номера газети - 13 
вересня 1989 року.   

Тоді вони мене, як на зустрічах в трудових колективах чи зборах громадян,  
найбільше розпитували про зміст народовладдя, яке його історичне походження  і чи 
можливо його запровадити в життя на сучасному етапі. Я стверджував це і посилався 
на правові пам’ятники історії, Закони ХІІ римських таблиць, Руську Правду й інші 
джерела, пояснюючи, що в історії народів народовладдя було звичним явищем в 
системі їх суспільств. Проте під тиском влади народовладдя поступово обмежували 
владоможці через матеріальні  інтереси та накопичене багатство, а тому, узурпуючи 
справедливу владу суспільства, під різними мотивами замінювали через державні 
структури влади умови та повноваження суспільства, зменшуючи його роль і законний 
вплив на органи держави тощо. 

Маю можливість і тут зазначити, що лише прискіплива робота над правовими 
джерелами: общинні правові звичаї і традиції, заборони (табу), міфи, релігійні 
вірування тощо; старовинні пам’ятниками правотворчості народів: 
стародавньоіранська «Авеста»,  «Закони Ур-Наму», «Середньоасірійські закони», 
«Закони із Ешнути», «Хеттські закони», «Закони Хаммурапі», «Закони Ману», «Закони 
ХІІ Таблиць»,  «Руська Правда» та інші дали можливість і підстави зробити 
обґрунтовані висновки про формування нової науки – правології (наука про право), 
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методи і способи якої концентруються на головному в сфері правових відносин – 
правах, свободах і обов’язках людини. 

Спеціальні дослідження приділяв козацтву, його суспільству і правосуддю, які 
до наших днів зберегли природне право, основу рівноправності в суспільстві, де є 
звичаї і традиції народу, відкриті публічні вибори керівництва, інших посадових осіб, 
включаючи управлінські системи влади, ради старійшин, ради вождів, військову 
старшину, гетьмана і навіть священників. Демократія козацтва і тепер є зразком 
реалізації демократичних засад суспільства, які домінують над державними 
структурами і контролюють їх діяльність. На жаль, в Україні, за ідеями більшовиків, 
козацтво і зараз позбавлено власного статусу. 

Після того як Верховну Раду України  ХІІ (1) скликання незаконно розпустили 
під керівництвом Кравчука і Плюща з допомогою тієї невизнаної суспільством 
«народної ради» в 1994 році, знову гостро постало питання про демократичну 
реалізацію громадянами виборчого права. Я. Я. Зайко відчував ці тенденції розвитку й 
активно відновив зі мною діалог про ідеологію АЗ і народовладдя, які були лише 
частково реалізовані на виборах у березня 1990 року та в Декларації про державний 
суверенітет України від 16 липня 1990 року. 

Яків Якович вів, нерідко суперечливий, пошук цих причин і бачив недоліки 
встановленої керівниками держави бюрократичної системи. Але він не скривав 
категоричного незадоволення їх діяльністю, особливо керівництва «народної ради», та 
критично і навіть із сарказмом, висловлювався і щодо фактично лакейської ролі 
відомих в Україні поетів і письменників, які на словах її підтримували, виступали з 
демократичними гаслами подібно до більшовицьких агітаторів, а самі вершили своє 
благополуччя, посадові і меркантильні справи15.  

Я відповідав йому, що АЗ дійсно лише певний науковий розвиток ідеології 
народовладдя, закріплених в положеннях Декларації, але було їх продовження та 
розвиток в Концепції нової Конституції України від 19 червня 1991 року, яка 
затверджена Верховною Радою України і лягла в основу проекту нової Конституції 
України, що був опублікований і обговорений з народом України в усіх регіонах. 
Пропозиції були узагальненні та передані в Конституційну комісію України, яка 
неодноразово їх обговорювала, формулювала норми проекту нової Конституції і 
передала Верховній Раді України на розгляд парламенту. Тобто, ідеологія 

                                                      
15  Яків Зайко і раніше, і в матеріалах твору під егідою Асоціації народних депутатів 
України, принципово стверджував: «І знову ж таки… Ми знаємо Павличка, Драча, 
знаємо як вони прославляли партію Леніна. Торік газета «2000» надрукувала 
велику статтю про комуністичного Павличка. Зараз він криком кричить, що Україну 
нищить п’ята колона. Але чи не найбільша біда України – її внутрішнє національне 
взаємне нищення: «я – геній, ти – ніщо», «я – інтелектуальна еліта»… на службі в  
президента Януковича… А практично що позитивне ти несеш? Дай свою оцінку цієї 
так званої комуно-незалежної еліти, особливо літературної» (там само, с. 517).      
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народовладдя була підтримана з перспективами її законодавчого конституційного 
визнання.І запитував, чому тоді було мовчання?  

 

§ 12.Таємні технології партократів, паралізована діяльність 
керівників держави і судорожні дії незваної «народної ради» 

 

12.1. Надзвичайно важливими є факти, до яких привели і пошуки Я. Зайка. Так, 
в інтерв’ю з В. Грищуком він в якості журналіста висловився досить прозоро: «Микола 
Михайлович Голушко пише про те, що КГБ був ініціатором ГКЧП… Ці свідчення 
Голушка є в нинішній нашій книзі як свідчення учасника історичних подій. Тим більше, 
ми його слухали в Верховній Раді 24-го чи 25-го серпня 1991 року. Матеріали Голушка 
– це чудова ілюстрація  тих історичних процесів, які зараз дехто коментує по-своєму. 
Більше того, дехто стверджує, що Кравчук був разом з ГКЧПістами…» (там само, с. 
516). Не менш важливими є факти пізнання та конструювання і реалізація таємних 
технологій партократів.  

12.2. Вони певною мірою розкриваються і на запитання допитливого Я. Зайки  у 
дещо спрощених відповідях В. Грищука: «Коли Верховна Рада Союзу дала дозвіл на 
арешт Лук’янова, він був присутній у залі, і я недалеко від нього сидів. Закінчилося 
обговорення цього питання, я підійшов до звинуваченого в організації ГКЧП. 
Зрозуміло він був знервований, не в собі. Запитую: «Анатолий Ивановыч, как вы 
могли пойти на такое дело?» (там само, с.516).Яка суть далі?  

12.3. А далі даю висновок як професіонально підготовлений фахівець 
(працював я слідчим прокуратури і як здібного співробітника мене направили в 
Ленінградський інститут слідчих з особливо важливих справ, який успішно закінчив)  - 
масштаби розмаху ГКЧП по СРСР, що і зазначив В. Грищук, відповідаючи на 
запитання Я. Зайка: «Він (Лук’янов) у відповідь: А вы спросите  у своего Кравчука, 
что он там планировал в те времена»…(с. 516).  

12.4. Внутрішню суть Кравчука доповнює і розкриває Варенніков В.І.16 (людина 
залізної волі, учасник Великої Вітчизняної війни, представник ГКЧП СРСР в Україні, 
який не розпочав військових дій в Україні, а за участь в ГКЧП був арештований і 
притягнутий до кримінальної відповідальності з мірою покарання до розстрілу, 
відмовився від помилування й амністії для участі в  публічному проведенні суду - мета 
назвати справжніх злочинців), дає висновки: 

а) «По-перше, я захистив свою честь, по-друге, я показав, хто винний в 
розвалі Радянського Союзу. Мало того, я подав клопотання суду про порушення 
кримінальної справи по факту розпаду Радянського Союзу»(там само т.2.с. 879); 
                                                      
16 Варенніков В.І. пояснив. Його направили в Україну, тому що має «пряме 
відношення до України, Це пов’язано з війною, я приймав участь в боях Південно-
Західного фронту після Сталінградського, 3-го Українського фронту. Це зв’язано з 
тим, що у мене дружина з України, це зв’язано з тим, що у мене  син народився в 
Черкасах, і накінець, я довгий час командував Прикарпатським військовим округом» 
(там само т. 2. с. 878).      
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б) «Суд вважав правомірним мій крок, розглянув моє клопотання, постановив 
ухвалу… ухвалу суду і моє клопотання направив… в Генеральну прокуратуру…Ось 
Генеральна прокуратура поки мовчить, вже скоро 2 роки»; 

в) «Зараз радий, що мені довелось зустрітися з представниками України, і 
розкрити деякі питання, що цікавлять українську й іншу пресу» (там же с. 879);    

г) «К Кравчуку? Нет. Поехал я к Горбачеву…когда с Горбачевым разговор 
закончится, я лечу на Украину, имея ввиду, что меня на Украине знают.  …я знаком 
с руководством в том числе и с Кравчуком… и с руководством партии –Гуренко… 
Почему? Потому, что опасались Руха, а в то время Рух вел себя очень нервно. 
Может создать ненужные различного рода  инциденты, что может привести к 
кровопродитию и прочее. …Я приехал вечером 18-го, попросил командующего 
округом, чтобы организовал наутро встречу. Утром мы встретились… ВОПРОС: 
Вы, Гуренко и Кравчук?» (там же с. 883); 

д) «Нет. С украинской стороны были Кравчук, Гуренко и Масик… А от 
военных был я, командуючий войсками округа и член военного совета. 

ВОПРОС: И как проходила ваша встреча? 
Нормальная была встреча. Немножко было нервозно со стороны Масика в 

плане того, когда и кем может бать объвлено чрезвычайное положение, хотя на 
Украине никто не собирался вводить чрезвычайное положение» (с. 883); 

е) «Мы обсуждали вопрос о том, чтобы не было никаких недоразумений, 
чтобы не взбудоражили народ. Вот о чем шла речь. Мыслей у меня, да и Кравчука, 
о том, что у кого-то там появится мисль на отделение – это чепуха самая 
настоящая! Что Вы! (там же с. 884); 

є) ВОПРОС: Я Вас понял так, что Леонид Макарович, который в общем-
то поддержал Вас в августе 91-го года, так?.. 

Так. 
ВОПРОС: …Ваши стремления сохранить стабильность на Украине… 
Да…ВОПРОС:…в том, чтобы она тогда была…Конечно.(там же с. 885); 
ж) ВОПРОС: А то, что Украина не хотела подписывать Союзный 

договор, как-то повлияло на ход событий? 
Сам процесс подготовки Огаревского соглашения – это предательский 

процесс, направленный на развал Советского Союза. 
з) ВОПРОС: И позиция Украины к этому соглашению была верной? 
Не только Украины. Все остальные то же самое, республики не хотели 

быть с Горбачевым» (там же с. 887). 
12.5. Характеристику діяльності Кравчука відтворює Крючков В. О. 17:  
а) «События розвивались настолько сложно и настолько масштабно, что 

для нас, например, явился где-то в 90-м-91-м годах настолько неожиданным тот 

                                                      
17 Крючков В.О. Голова КДБ СРСР, член ГКЧП, який спілкувався з Кравчуком. 
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урівень обострений, который произошел между славянскими народами: между 
Украиной,с одной стороны,и Россией,с другой стороны»(там же с. 858); 

б) ВОПРОС: Вы связывлись с украинским руководством? 
Связывался. Говорили. 
ВОПРОС: Какими были эти разгаворы и с кем? 
С Кравчуком говорили, нормально 
…Я звонил Кравчуку 
…он абсолютно был спокоен. Что Вы ему сказали? 
Он спокоен был. 
ВОПРОС: А что вы ему сказали? 
Я ему говорил, что ввели  чрезвычайное положение, такие-то и такие-то 

меры мы думаем (принять). Да,- говорит, - надо, конечно, порядок наводить. И 
он поставил вопрос о том, чтобы ввести чрезвычайное положение в трех 
областях, на Западе. Я сказал: «Не торопитесь с этим шагом. Я думаю, что 
эти меры излишни, потому что там обстановка в худшую сторону за 
последние сутки-двое не изменилась». Он говорит: «Хорошо, подождем»… Так 
что, никакого сопротивления не было» (там же с. 869 - 870); 

в) ВОПРОС: Неужели Кравчук был  такой положительный человек? 
Дело не в том, как он к нему относился (О.К.- Горбачев к Кравчуку), а дело в 

том, что его не раз оскорблял Горбачев. И Кравчук мимо этого, так сказать, не 
проходил. Он ему платил холодным отношением. Во всяком случае, Кравчук никогда 
не ходил в друзьях Горбачева. А когда Горбачев уже вернулся с Фороса, тут уже по 
чисто коньюктурным соображением Кравчук сделал пару лестных заявлений в его 
адрес, о чем, мне кажется, после сильно сожалел (там же с.870). 

12.6. Тобто бравада Кравчука Л. М. в інтерв’ю, названого з патетикою 
«Вирішити історичну проблему «Титаніка» - СРСР» більше відображає зоологічну 
радість стосовно трагедії і загибелі пасажирів та команди корабля ніж суть подій, які 
сталися з народами республік внаслідок дій політичних авантюристів у боротьбі за 
владу та посади, в період після розпаду СРСР.   

Тому В. Грищук правильно пояснює тодішню ситуацію і цілком логічною мовою 
технократа висловлюється, що то дійсно були непрості часи, але зараз, коли вже 
минуло багато років і чимало країн Європи пішли на люстрацію, пора і нам стати на 
шлях самоочищення. У нас же ніхто не хотів робити люстрацію. Гаразд, але ж, будь 
ласка, опублікуйте  ці архіви. Ну що там за секрети? (там само, с. 516).  Життя знову 
поставило на повістку дня ці нагальні проблеми. 

Думаю, що тепер, замість Я.Зайка, є потреба зустрітися з В. Грищуком і не 
просто постаратися переконати В. Грищука на фактах, що в таких справах спецслужб 
секрети завжди є не тільки як домовленість з вищим політичним керівництвом 
держави, а здійснюються спеціальні, в т.ч. і таємні розробки із за діянням агентури й 
військовим забезпеченням гарантій успіху,  значні сили як з політичної, так і фактичної 
та юридичної точок зору. Це показали і судові процеси (1987-1988) і, зокрема, справа 
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В.О. Яворівського в Печерському районному суді м. Києва під головуванням 
талановитої  судді Н. М. Фадеєвої18. 

Образяться чи розізляться ті члени «народної ради» або агресивне крило 
Народного Руху України, а також комуністи - «симоненкіці», а  тепер вже і частина 
«свободовців», хоча з ними я взагалі не вів полеміки, але скажу про власний 
висновок. У всіх таких політиків, замість знань соціального розвитку людини, є 
спрямованість на боротьбу й агресію політичного протистояння за владу. Такі ж точно 
силові дії не дали партії «Свобода» пройти у Верховну Раду України, незважаючи і на 
ідейні особистості. Тому вони не мають  в парламенті своєї фракції із-за 
«боксерських» й «факельних» звичок. Замість знань, щоб вести аргументований 
діалог, вони часто вчиняли демарші, галас і вереск. Це наслідки політичного 
рабства і цими способами названі сили руйнували себе і суспільство, 
намагаючись переконати громадян у встановленні справедливості між ними і в 
державі. В дійсності – це ті ж ідеї і більшовизм, тільки навиворіт. 

 

§ 13. Сучасна вирішальна сила – інтелект і знання, 
а не революційне минуле більшовизму для світової революції 

чи фашизму для расового поневолення людства 
 

Кожний раз, коли таким індивідуумам не вдавалося довести свої наміри у бо-
ротьбі за владу або ж досягти бажаних їм результатів з їх  діяльності при владі, вони 
розвивали бурхливу діяльність і конкуренцію за перше місце в державі, а не в су-
спільстві. Бо саме державою гарантується функціонування фінансових потоків, ви-
користання матеріальних і природних ресурсів і  резервів, діють підпорядковані державі 
правоохоронні органи, судові системи, вся головна військова машина, місця позбав-
лення волі, налаштовуються міжнародні (насправді в основі - міждержавні) зв’язки та 
інші базові напрями. 

Так розвивалися з тими чи іншими аномаліями всі держави, імперії, королівства 
чи князівства, султанати чи навіть губернаторства тощо з їх далеко не політичними си-
лами. А на початку ХХ століття в Російській імперії з’явився без знань марксизму – 
«марксист» Бланк-Ульянов-Ленін, який сформував більшовицьку систему «револю-
ційного» захоплення влади, впровадив політичне рабство з манією власної величі. Так, 
цей «ідеолог» насилля і знищення людей іменував себе не інакше як на титулі «вели-

                                                      
18 В.О. Яворівський звернувся за судовим захистом прав кандидата в народні 
депутати СРСР від України. Названий судовий процес ми не просто, але успішно 
завершили і В. Яворівський приступив до своїх депутатських обов’язків з 
властивими йому ораторськими здібностями й умінням вести гострий діалог з 
суперниками. Моя участь зі стажем адвоката і доцента Республіканської вищої 
школи агропромислового комплексу України знадобилися вчасно: захист прав 
людини був головним предметом моїх досліджень. У названому ВУЗ-і я викладав 
правознавство, приділяючи значну увагу правам людини. В часи навчання в 
аспірантурі підготував брошуру «Захист прав колгоспників в суді», права яких 
взагалі надважко було захищати. 
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короса» - термін взято з його власноручного запису в  особистій анкеті цього 
державного діяча.  

Більшовики, під керівництвом даного гібридного «росіяно-марксиста», 
захопивши владу в державі, під силою зброї запровадили ні що інше як їх ідеї дикого  
політичного рабства під владою партії на основі загальної фразеології про такі поняття 
як створення «державного капіталізму», потім «соціалізму» і, навіть, «комунізму», 
якою як смертельною отрутою знищили мільйони безневинних людей через терор, 
революції, війни й обіцянки у світле майбутнє. 

Приклади з ідей ульяново-ленінської підсумкової післяре-волюційної праці «До 
четвертої річниці жовтневої революції». Окрім політичного блуду автора, в теорії 
пізнання соціальних процесів та гіперболізації цим політиком прав певної, ним самим 
надуманої категорії людей, груп чи класів на право революційної діяльності, ця праця 
нічого не може дати: «…неймовірно багато плутанини з питання про ставлення 
буржуазно-демократичної революції до соціалістичної (тобто, пролетарської» 
(рос.вид-во. В.И.Ленин. Полн. собр. соч. М. 1969. Т.44.с.,144).Плутанина в право-
свідомості Ульянова-Леніна: а) бо революції як соціальне явище не можуть ставитися 
одна до одної як суб’єкти: б) є нонсенс називати революцію соціалістичною чи проле-
тарською на основі категорії людей - пролетаріату, який займав в суспільстві від 1-го 
до 3-х відсотків; в) не  може і не вправі здійснити пролетаріат таку «соціалістичну» ре-
волюцію. Висновок: якби так і відбулося, то це буде не військова, а глибоко соціальна, 
що охопить абсолютну більшість народу з його всіма категоріями населення тощо. 

Далі Леніна супроводжує повний абсурд: «Вірність нашого розуміння (???) 
марксизму… підтвердилося за 4 роки повністю» (там само, с., 144); «ми вчимося, 
як збудувати далі соціалістичну будову в дрібнобуржуазній країні» (с., 150-151); 
«Виникне потреба ряду перехідних ступенів: державний капіталізм і соціалізм, щоб 
підготувати – роботою довгого ряду років – перехід до комунізму» (с., 151). 
Абсурдність цих висновків не тільки у тім, що автор розпочав з такої відданості його 
розуміння марксизму там і в періоді, коли К. Маркс взагалі заперечував можливість 
побудови соціалізму в окремо взятій країні і що така можливість може реалізуватися 
спільно лише в ряді економічно розвинутих країнах. Все це свідчить про те, що 
Ульянов-Ленін не знав ні марксизму, ні його ідеології, ні державного капіталізму, ні 
соціалізму, ні комунізму. Тому Леніним право людини і суспільства на владу 
категорично ігнорувались і закріплювались лише за  партією влади.  

І завершальний етап  російського політичного маніпулятора щодо пізнання 
Ульяновим-Леніним вчення марксизму. Фінальний висновок здійснив сам «вели-
корос» працею «Філософські зошити» в канун 1917 року: «Афоризм. Неможливо 
повністю зрозуміти «Капіталу» Маркса і особливо його 1-ї глави, не 
проштудіюваши і не зрозумівши всієї Логіки Гегеля. Значить, ніхто із марксистів 
не зрозумів Маркса через 1\2 століття!!» (Там само. Т. 29, с. 162). Таким чином, і сам 
«марксист», до 1916 року не проштудіював «Науки Логіки» Гегеля, а зрозумівши її, 
вияснив і для себе, що не розумів Маркса і «Капіталу». 

В дійсності в теорії  «вождя» не було ідеології про соціальні права, свободи і 
обов’язки людини в сім’ї, суспільстві та взаємодії держави з громадянином як 
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основою суспільства. Це ним придумана політична авантюрна маніпуляція для 
низької правосвідомості людей, використовуючи їх безправне й важке матеріальне 
становище, де вони опинилися в умовах не забезпечення державою управління 
економікою виробництва для людини в суспільстві, свавільним обмеженням при-
родних прав людини, застосуванням  державою довільних систем підпорядкування 
людини не за виправданими життям звичаями і традиціями, а в силу їх 
підпорядкування державою для потреб імущих та владі. 

 

Частина четверта 
Ідеологія народовладдя: історія та сучасність - 

джерело влади народу чи право народу України на владу? 
 

§ 14. Співвідношення нових правових понять:ідеологія  Народовладдя 
 і джерело влади не держави,а людини, суспільства і їх правової держави 

 

Історія суспільства тисячократно доводить фактами і переконує науковими 
дослідженнями, що подібно до того як при аналізі співвідношення категорійних понять 
«суспільство» і «держава» з їх ознаками та змістовними елементами, так необхідно 
внести і ясність в єдність й розмежування таких же важливих категорійних понять, 
якими є словосполучення «джерело влади» і «право на владу». Це необхідно ще й 
тому, що законодавча влада дала суперечливе розуміння названих і цих комплексних 
понять для суб’єктів права. 

Основний Закон України містить частину другу  статті 5: «Носієм суверенітеті 
і єдиним джерелом влади в Україні є народ». Тобто, закріплена двоєдина правова 
функція – народ одночасно:  носій права на суверенітет незалежно від його виду та 
форми; діє в правовому конституційному полі як єдине джерело влади в 
Україні. Названа конституційна категорія найвищої юридичної сили цією нормою не 
розмежовує видів та форм змісту єдиного джерела влади, залишаючи ці функції для 
конституційних суб’єктів відносин. 

Наступна конституційна норма статті 5 класифікує та  формулює для народу три 
основних способи реалізації влади: 1) «Народ здійснює владу безпосередньо і  2) 
через органи державної влади та 3) органи місцевого самоврядування». Це 
означає, що право безпосередньої влади є правом на реалізацію цієї влади 
народом як головним суб’єктом права та найвищим видом  і формою 
правосуб’єктності на владу із самостійними  повноваженнями.  АБЗ. Тому другий 
спосіб реалізації влади через надані народом повноваження органам державної 
влади потребує кваліфікованої аналітики чи дотримуються  ці органи державної влади 
головних складових змісту ідеології народовладдя, а саме: а) інтелектуального  рівня 
правосвідомості, оскільки людина в суспільстві і державі є первинним суб’єктом права 
на гарантії і захист, бо лише суспільна сукупність людей складає народ як соціальне 
явище; б)  дотримання суб’єктами права принципу верховенства права і норм 
встановленної законності в суспільстві і державі; в) ефективності неупередженості та 
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об’єктивності в розгляді судових справ і виконання судових рішень, що набрали 
законної сили. АБЗ. Третій спосіб реалізації ідеології народовладдя характеризується 
правовою діяльністю органів місцевого самоврядування, які не були історично і не  
повинні бути придатком держави, а складають в єднанні людей між собою і з  народом 
в цілому українське суспільство, класичні зразки якого функціонували в Київській Русі, 
Козацтві України, яких і до сьогодні дотримуються громадяни. Це становище і до 
сьогодні є головним протиріччям в протистоянні між народом і владою, суспільством 
та раковою пухлиною створеної бюрократії.  

Сформульована в положеннях і нормах Декларації, Концепції нової Конституції 
та проекті цієї Конституції України, прийнятої  в 1996 році в Основному Законі, 
частина  третя статті 5 розділу першого ще більше посилює це методологічне 
значення правової  ідеологію народовладдя і чітко закріплює конституційні 
засади: «Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 
належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її 
органами або посадовими особами».   

    Треба поважати свою власну національну спадщину і знати та пам'ятати, що 
ще у сиву давнину стародавні греки знали про це і сформулювали для потомків 
демократії людства крилатий афоризм: «Mos legem regi t- звичай править 
законом». Тому сучасна наука й освіта та їх представники, особливо в гуманітарних 
науках та освіті, зобов’язані теж знати і пам'ятати  про цю правову закономірність і 
оволодіти глибиною правових знань в не меншому об’ємі, ніж дає сім’я, школа і 
громадянське оточення для оптимально нормальних розумних відносин між 
людьми в суспільстві з його звичаями і традиціями.  

Це первинна основа, етап життя людини й аксіома правового благополуччя в 
соціальному житті, зародження і розвиток правової культури як однієї з найвищих 
форм правових відносин між людьми в суспільстві та правовій державі не для 
олігархів, а для гідного життя людини і народу.  

Минають з труднощами часи домінування держав насилля, авторитарного і 
деспотичного їх правління в суспільстві без контролю народу та їх повноважних 
представників. Олігархи не враховують  саме цієї правової закономірності. Її часто-
густо не враховує і армія чиновників від держави. Ще не мають ґрунтовних знань і 
доброчесні політики. А ті, що прийшли в політику заради влади і грошей, як правило, 
зловживають ними і політичною ситуацією. 

В Україні часів незалежності з 16 липня 1990 року конкуренція між 
владоможними парами зі спутниками: Івашко – Кравчук, Кравчук – Кучма, Кучма – 
Мороз, Кучма- Ткаченко, Кучма – (Мороз, Ющенко), Ющенко – Янукович,    Янукович – 
(Рибак, Турчинов, Яценюк), Порошенко – (Тимошенко, Турчинов, Яценюк) мало що 
змінить в кінцевому результаті без розуміння необхідності реалізувати Декларацію. 
Дане співвідношення без виконання названої умови і цієї закономірності лише 
продовжить муки протистояння. 
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Частина п’ята 
Цивілізований рівень – це наявність наукових знань, 

що змінюють правосвідомість людини через системи освіти 
 

§ 15. Освіченість – це і самоосвіта в системах освіти 
 

Освіченість не була і не є лише результатом навчання в дитячому садку, школі 
чи в інших системах навчальних й освітніх закладів різного рівня.. Це в першу чергу – 
освіта і самоосвіта в умовах та через виховання в сім’ї. Ідеології народовладдя 
громадян більшовизм не вчив, бо там не йшлося про демократію в суспільства завдя-
ки владі народу і там завжди панувала теорія й практика ідеології класової боротьби – 
боротьби за владу, за партійні і державні посади аж до корупції та насилля  в самій 
партії і це досить наглядно доказали тисячами прикладів більшовики –ленінці, теорія і 
практика ленінізму-сталінізму та вся їх правоохоронна і судова система. Там навіть 
ніколи не існувало теорії про верховенство права та принципу розподілу влади на 
самостійні гілки. 

Народовладдя виникло та існувало історично з самих глибин античного 
суспільства, задовго до появи держави і політика партій, особливо в поєднанні 
партійної та державної діяльності. Існування народовладдя виникло в умовах 
суспільного життя людини і народу в їх суспільстві, починаючи із формування  
первинних звичаїв і традицій в сім’ї, родовій  системі та формування народу з їх 
родовим суспільством, яке їх об’єднувало і породжувало свої звичаї і традиції. 

Поява суспільних класів є реальним явищем, яке досліджувалося, дослід-
жується та буде досліджуватися в гуманітарних науках й особливо в політичних систе-
мах суспільства і держави з їх партійною політичною діяльністю. Але це не основа - 
основ суспільства і його держави. Це прямий результат розшарування і розподіл сус-
пільства, що й обумовило причини виникнення та існування різних видів держав від 
авторитарних, феодальних, рабовласницьких, деспотичних і з тоталітарними полі-
тичними режимами влади. 

Класова ідеологія нищила народовладдя, відбираючи лише ту соціальну 
спадщину, що була вигідна державі. Ось чому засвоєння змісту ідеології 
народовладдя виявилося складнішим ніж політичне використання норм і статей 
проекту АЗ України про народовладдя, якими успішно скористалися в 1989 і 1990 році і 
представники КП України і Народний Рух України – дві найпотужніші в ті часи політичні 
сили. Мені довелося бути  бажаним гостем і в на запрошення в діяльності Народного 
Руху і на запрошення в ЦК КПУ – гостем тому, що мене використовували для бесід, 
виступів, заходів і для консультацій. 

 Насправді, лише Яків Якович Зайко з гідністю і повагою оцінював мої знання і, 
незважаючи на супротив ідеологів «народної ради» та їх прибічників, будучи головним 
редактором літописних творів, публікував мої праці. А як редактор багатьох книг і 
творів, добре розумів, що питання ідеології народовладдя криється в політиці 
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замовчування розкриття змісту ідеології народовладдя, а відтак і є причиною нищення 
Декларації про народовладдя. 

Яків Зайко розумів мою діяльність щодо прийняття парламентом в обговореної 
та опублікованої й схваленої народом Концепції нової Конституції; в нас були дискусії і 
з приводу знищеного в проекті нової Конституції розділу «Громадянське суспільство і 
держава» та інше. Як справжній народний депутат України Зайко Я. Я. був пере-
конаний, що необхідно доступно розкрити і науково пояснити на якій основі 
сформована ідеологія народовладдя, яку так патріотично як свою духовну національну 
спадщину сприйняв народ України. 

 

§ 16.  Доповнення до історії та публікації проекту: 
Альтернативний Закон Української РСР про народовладдя 

 

З публікацій і моїх розповідей про ідеологію народовладдя Яків Зайко  знав і 
про мої дослідження, а тому він готував до видання публікацію проекту АЗ України про 
народовладдя із заснованої ним газети «Стенограма» (потім з назвою - «Голос грома-
дянина»). На його запитання про згоду я відповів, що сприйняв його поступок пози-
тивно. Люди з вдячністю читають публікацію і вона схвалена не тільки його земляками-
житомирянами, і не тільки в 1989 році.  

Про його газету (я йому сказав, чув в США і Канаді від української діаспори, коли 
очолював парламентські делегації в названі країни. Під час цієї розмови Яків Якович 
мимовільно і незвичного для нього зніяковів, а потім  приглушено сказав, що названий 
авторський проект Альтернативного Закону про вибори органів народовладдя в 
Україні, хоч і був опублікований в львівській газеті «Ленінська молодь», «Вечірньому 
Києві» та центральних газетах України «Радянська Україна» і «Правда України» в 1989 
році, вони його використовували повним ходом, але коли прийшли до влади поступово 
й дивним чином забували ці демократи. Що ж сталося і чи актуальна ця ідеологія?  

Трохи подумавши, продовжив. Актуальність народовладдя безсумнівна і її 
сприймає народ, але політики, що отримали владу перебувають вже в іншому вимірі 
та світобаченні. Мова тут ведеться про посади, гроші, бізнес, зв’язки з діловими 
посадовцями, поїздки за кордон тощо. Навіть телебачення і різні «свободи» слова не 
згадують про ті часи, уникають порівнянь діяльності народних депутатів послідуючих 
скликань з народними депутатами України ХІІ скликання, а про мажоритарні вибори 
вже взагалі не згадують і не диспутують. 

Говорять лише про партії, про фінансування партій олігархами і про залежність 
навіть керівників партій від олігархічних кланів. А про мажоритарні вибори у березні 
1990 року на безоплатній основі без хабарництва, майнових і грошових цензів глухо 
мовчать… Мовчать, нажаль, і засоби масової інформації.     

Зайко, уважно подивившись мені у вічі, з роздумом та акцентами сказав, що у 
нього виникла гостра дискусія з членами колишньої «народної ради» про причини 
гальмування реалізації ідеології народовладдя як щодо названого проекту, так і 
розділу другого Декларації – НАРОДОВЛАДДЯ як і заключного.  
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Яків Якович сформулював своє запитання: «Олександре, поясни детальніше 
як та в яких обставинах відбувалося формування ідеології твоїх правових 
поглядів як науковця і чи дало це можливість  тобі отримати статус  
народного депутата України? Друге, чи є  проект Альтернативного Закону 
України про народовладдя в нашому українському суспільстві правовим 
ідеологічним проривом в  мисленні третього ІІІ–го тисячоліття? 

Віповідаючи за проект АЗ я твердо відповів, що давай зустрінемося з тими 
народорадівцями, проведемо діалог у парламентській бібліотеці з участю всіх 
бажаючих. Зайко похитав головою і, подумавши якусь мить, махнув рукою та 
приглушено вимовив: «Не прийдуть! Я 20-м депутатам направив  такі ж запитання, як і 
тобі, але жоден з них, окрім тебе, не дав повної відповіді, бо не знають, що написати, а 
починали лише два - Сугоняко і Мельничук. Вони  пригнічені результатами, що сталися 
з цією «народною радою» і розвалом Народного Руху України, до якого ти відносишся 
з повагою, але теж критично».  

І продовжив: «Коцюба не критикує Народний Рух як частку суспільства і 
громадську силу, що значно відображала проблеми людей та суспільства. Це є 
нормальним явищем, але він не погоджувався з тим, що окремі представники і члени 
Народного Руху, особливо ті хто входить в керівництво й актив «народної ради»,  
намагаються загострювати протистояння  з ідеологічних переконань, застосовувати 
силові способи для досягнення своїх результатів, поставлених ними або їм завдань. 
Це і виконання пілотних проектів з «відкатами», а такого явища, на жаль, у 
співробітництві із зарубіжжям та його  розповсюдження в регіонах України, що 
підриває довіру до органів держави, чимало і всюди».   

Тоді Я. Зайко  погодився з ситуацією і знову звернувся з пропозицією  дати згоду 
на подальшу участь в роботі редакційної ради літописних творів  науковим редактором  
разом з М. О. Шульгою. Прийнявши пропозицію, я подякував і сказав, що допоможу з 
архівними документами, які дійсно не завжди можна отримати і невідомо де зна-
ходяться. В даній ситуації важливо  аргументовано підготувати матеріали стосовно 
тодішнього правового ідеологічного прориву для сучасного запровадження в цих 
складних умовах. 

 

Частина шоста 
Проект АЗ  України про  народовладдя–ідеологічний 

прорив для проведення  вільних демократичних виборів 
 

§ 17.Історична характеристика змісту 
народовладдя, його роль і значення в козацтві 

 

Авторські висновки з досліджень та публікація проекту Альтернативного Закону 
України про вибори органів народовладдя характеризуються простотою формулювань, 
доступністю демократичної системи організації та проведення вільних виборів 
народовладдя. Поставлена очевидна для всіх громадян мета – поєднати виклики сучасної 
України з історичними демократичними звичаями і традиціями Київської Русі та її 
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безпосередньої спадкоємниці. Для цього треба побороти догматизм політики про пріоритет 
держави над суспільством. 

Суть розуміння і вирішення  проблем: 1) показати зміст демократичних історичних 
надбань України- Руси як єдиного цілого у формуванні ідеології управління суспільством 
(вибори рад старійшин, князів, суду); 2) створення на такій основі  демократичної системи 
виборів місцевої і центральної влади, що започатковує розбудову структур влади;  3) 
розкриття і використання системи виборів в козацькому суспільстві «на публічному кругу» 
від сотників до генеральної старшини і гетьмана та їх підконтрольності козацькому народу. 

Переконливі й достовірні приклади стабільності діяльності цих демократичних 
структур. Приклад перший. Богдан Хмельницький в 1654 році демократично зібрав на 
Переяславську Раду представників від усіх козацьких структур, які представляли козацький 
народ, публічно відкрито перед усіма учасниками висловлювали свої переконання і 
приймали демократичну участь в процесі становлення міждержавних і міжнародних 
відносин України і Росії. 

Приклад другий. З 1728 року по 1807 рік козаки, козацька старшина і гетьмани вели 
важку боротьбу за збереження козацького способу життя, демократичних форм правління 
в суспільстві та діяльності судової системи влади в здійсненні демократичного козацького 
судочинства. Козацтво вистояло в цій боротьбі і царський уряд Росії так і не подав в Сенат 
«Прав, за якими судиться малоросійський народ», а судочинство здійснювалося за 
народними козацькими звичаями і традиціями фактично до 1917 року.  

Приклад третій. На Переяславську Раду царський уряд Росії не надіслав 
представників від народу Росії, а обмежився царськими чиновниками з повноваженнями 
підписання статей Договору з своїми царськими вимогами. Тобто, Б. Хмельницькому 
вдалося з 1654 р. і на час гетьманування зберегти козацький устрій, війська, форму 
правління та козацьке судочинство. Після смерті гетьмана царський уряд робив усе, щоб 
підкорити народ України, запровадити російську форму правління та нав’язати російське 
судочинство. 

Велику історичну роль в історичному відновленні через автономію незалежності 
України відіграла Українська Центральна Рада, яка діяла в 1917-1918 роках як 
виборний Українським національним конгресом представницький орган державної у 
складі 118 осіб. У червні 1917 року відбулося збільшення представництва до 400 осіб 
за рахунок селянських і військових депутатів. У становленні правової системи 
Української ЦР в країні  було прийнято і  Четвертий Універсал, Конституцію України, 
Земельний Закон України й інше. 

Приведені приклади не просто є історичними фактами. Вони містять історичну 
глибину основ конституційного устрою України. Для сучасників  розкривають зміст 
відносин України і Росії з тих часів та є повчальними для розуміння імперської політики 
Росії щодо незалежності України. Якщо Б. М. Єльцин  розумів в основі вирішення цих 
проблем, то послідуючі керівники Російської Федерації ускладнюють їх реалізацію і це 
вбачається у ставленні до Євроінтеграційних процесів України. Такого ж роду 
взаємовідносини можна охарактеризувати й іншими прикладами, що характерно 
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проявилися до і під час розпаду СРСР в 1989-1990 рр. та в  період становлення 
незалежності України.  

Наукові  узагальнення цих процесів з найбільш важливих подій показали 
історичну необхідність відтворення історичних національних демократичних звичаїв і  
традицій України. В 1989 році мені вдалося створити проект Альтернативного Закону 
України про вибори органів народовладдя країни, а відлік  часу з моменту його 
публікації показав, що він став реальною  основою формування  демократичної за 
змістом і формою правової ідеології в Україні.  

З ідеями проекту мене проекзаменували громадяни на зустрічах, виступах 
перед науковцями і, особливо в Спілці письменників України, де мені задавали гострі 
запитання О. Гончар й інші письменники. Тоді в 1989 році склалася класична для 
«ленінізму» ситуація. Партійна влада в СРСР на словах переконувала в 
демократичних реформах, а на ділі КПРС намагалася створити повністю залежний від 
неї ручний парламент, який би прислужував цій партії за її вказівками та політичними 
вимогами на державному рівні й по всій країні.     

Про саме такий процес досить яскраво й точно відображено  в інтерв’ю 
журналіста Якова Зайка з Валерієм Грищуком, народним депутатом СРСР від України, 
де сказано що існувала стара партійна практика, коли висували одного кандидата 
на одне місце, і безальтернативно він практично завжди обирався» (Здобуття 
незалежності України Ж. «РУТА». 2011. Т. 2, с. 511). Грищук повідомляє, що він був 
«одним з ініціаторів цієї ідеї – написати альтернативний закон про вибори» (Там 
само, с. 511). З цього приводу була опублікована стаття депутатів в журналі «Огоньок» 
у тому ж 1989 році. 

 
§ 18. Ще раз до Олеся Гончара: започаткування, 

роздуми над способами реалізації ідеології народовладдя 
 

Названа пропозиція народних депутатів СРСР від України і стаття в журналі 
активно обговорювалася в Спілці письменників України. Мене тоді запросили 
виступити з лекцією в цій установі і відповідати на запитання і з цього приводу. Я 
висловився за повну підтримку такої ідеї, але сказав, що не проста справа науково 
обґрунтувати зміст ідеї, а ще складніше її реалізувати написанням проекту такого 
виборчого закону. Тут необхідно знати виборчу систему, зробити професійний аналіз 
діючого виборчого закону і підготувати новий виборчий закон, спростивши його до 
ясного розуміння та умов реалізації.               

Вислухавши мої думки, мені не тільки задав декілька запитань відомий 
письменник і громадський діяч Олесь Гончар, але після діалогу запросив на окрему 
бесіду.  Олесь Терентійович і запропонував  підготувати названий проект закону, 
оскільки підготовлений Інститутом держави і права АН України майже нічим не 
відрізнявся від офіційного або союзного. Я пообіцяв подумати і  сформулювати норми 
реалізації ідей народовладдя в альтернативному законі. 
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У сукупності ідеологія народовладдя сформована на таких правових засадах: 
а) використанні демократичних надбань історичної національної спадщини; б) 
прозорості системи виборів; в) економічно вигідних і мало затратних механізмів 
виборів; г) в центром діяльності стає інтелект громадян в місцевій владі; д) основою 
виборчої системи є виборці, а не партійні проплачені олігархами структури державної 
виборчої, але фінансово залежної системи. 

 
§ 19. Валерій Грищук: ідеї Демократичного блоку народних 

депутатів ВР Союзу від України-складова ідеології народовладдя 
 

Заслуговує на увагу висновок про здійснений прорив і новаторство в реалізації 
ідеології народовладдя, зроблений народним депутатом Верховної Ради СРСР від 
України, членом Демократичного блоку і науковцем Валерієм Грищуком: «Ось тоді  
Олександром Коцюбою був написаний альтернативний закон про вибори, уперше 
опублікований 7 вересня 1989 року в газеті «Ленінська молодь» (Здобуття 
незалежності України. Житомир. «РУТА». 2011. Т. 2, с. 512). 

Мені лише залишається доповнити цей висновок досвідченого народного 
депутата України тим, що тоді в 1989 році, все-таки, вдалося виконати  обіцяне 
шановному Олесю Гончару і здійснити для народу України науковий вклад 
професійного правника в демократію України. Громадянам уклін і велика подяка  як 
чесним та гідним поваги виборцям, які здійснили найдемократичніші вибори 04 
березня 1990 року без корупції, хабарів, кровопролиття і конфліктів.  

Зобов’язаний доповнити сказане, що проект Альтернативного Закону України 
про вибори органів народовладдя було опубліковано і у вищеназваній газеті 
«Стенограма»  під редакцією Якова Зайка та газетами: Вечірній Київ, Радянська 
Україна, Правда України з 13 по 15 вересня того ж 1989 року. А на основі проекту 
Альтернативного Закону були внесені Верховною Радою ХІ–го скликання зміни і 
доповнення у законодавство про вибори, що дало реальну можливість забезпечити 
визнані найдемократичніші вибори народних депутатів України всіх рівнів у березні 
1990 року і на їх основі сформувати не тільки депутатський корпус, але й визнану 
демократичну владу в незалежній Україні.        

   Першою частиною проекту Альтернативного Закону України про 
народовладдя в Україні було поставлено завдання визначити основні принципи як 
конституційні ідеологічні засади, які сприймуть і стане зрозумілою мета, коли буде 
досягнута простота викладу норм у відображенні близьких по духу і життю громадян і 
щоб в їх змісті чітко, ясно і доступно відображалися демократичні перспективи для 
сучасного відтворення мудрої багатовікової спадщини з історії нашого народу. Саме 
на цій основі виборчим законом запроваджується процес реалізації громадянами всієї 
виборчої системи народовладдя в українському суспільстві обов’язкової і для 
державної влади.  

§ 20. Ідеологія народовладдя: принципи і структура 
в  опублікованому проекті АЗ України про народовладдя 
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У частині четвертій проекту закріплена головні конституційні засади як 
основоположні принципи суспільства, що не партії, не структури державної влади чи 
інші владні органи, а саме громадяни  з досягненням визначеного законами виборчого 
віку є головними дійовими особами  в суспільстві демократії. Саме так в четвертій 
частині проекту АЗ України закріплено під окремою назвою:ВИБОРЦІ—ОСНОВА 
ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ України. Для її реалізації і була сформована вся виборча 
система і запропонована чітка демократична структура:        

І. ОСНОВИ Й ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ. 
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИБОРИ ОРГАНІВ НАРОДОВЛАДДЯ УКРАЇНІ. 
III. ВИБОРЧА СИСТЕМА І ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 
IV. ВИБОРЦІ — ОСНОВА ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ. 
V. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ, ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ І ДІЛЬНИЦЬ.  
VI. ФОРМУВАННЯ I ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ НАРОДОВЛАДДЯ В 
УКРАЇНІ. 
VII. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕТЕНДЕНТА ТА КАНДИДАТА В НАРОДНІ 
ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ. 
VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ. 
IX. З’ЇЗД ПОВНОВАЖНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ НАРОДОВЛАДДЯ УКРАЇНИ. ВИБОРИ 
ПРЕЗИДЕНТА   
РЕСПУБЛІКИ І КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ. 
X. РЕАЛІЗАЦІЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ І МІСЦЕВИМИ 
РАДАМИ НАРОДНИХ   
     ДЕПУТАТІВ. 
ХІ.  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ 
ОРГАНІВ  НАРОДОВЛАДДЯ  
 

Вказані вже на початку цієї статті доступність і ясність викладу норм статей 
проекту АЗ України, всієї виборчої системи, участі виборців  на етапах виборчих 
процесів, реальне збереження економічних витрат на реалізацію проведення виборів 
виправдали себе. Особливо характерні такі його частини: четверта, п’ята, шоста,  
дев’ята, десята і, особливо, одинадцята про юридичні гарантії та справжній захист 
виборчих прав і притягнення до юридичної відповідальності за порушення виборчих 
законів, прав та свобод громадян. 

Політики багатьох поколінь та історичних етапів, включаючи і сучасні, 
намагаються переконати людей, що головна відповідальність претендентів на посади, 
посадовців чи  вищого керівництв–це не обрання таких осіб на виборах.   Такий підхід - 
лицемірство і ганебна брехня! Виборче право, права і свободи громадян є 
головним надбанням демократичних суспільств та правових держав. Тому за 
ці порушення повинна наступати юридична відповідальність.  

 
 

§ 21.Апробація ідеології народовладдя: диспути 
з науковцями, зустрічі з громадянами, на демонстраціях 
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Зазначений підхід до гарантій і захисту виборчих прав та свобода не був 

надуманим чи розрахованим на полтичне шоу або пошуку психологічного та 
професійного впливу. Громадяни прямо заявляли, що вибори є лише формальною 
демонстрацією видимості демократії, а фактично їх готують і планують не в 
спілкуванні з народом чи диспутах наукового характеру. Все вирішують райкоми 
компартії та їх парткоми і коли проходять якісь значні події, то на партійних зборах 
закритих або відкритих з колективами і без них. 

Мені вдалося загострити ці питання через громади, трудові колективи 
підприємств, організацій, установ та в партійних бюро і навіть в деяких райкомах 
партії, а потім ретельно обговорити проблеми ідеології народовладдя з громадянами 
на мітингах, зустрічах, в аудиторіях навчальних закладів, конференціях. Особливо 
гострі дискусії виникали в наукових та освітніх колективах університетів, інститутів і 
науково-дослідних установ тошо. 

Тому і були сформульовані норми ст. 47 проекту АЗ України: «Дія, вчинена 
прямо чи побічно з метою обмеження або позбавлення виборчих прав громадян, 
народних депутатів або представницьких органів народовладдя…, яка суперечить 
Конституції  та законодавству про вибори…є державним злочином». Узагальнення 
практики з цих питань показує, що застосування такої кваліфікації до правопорушень у 
виборах зупиняють наклепи, корупцію, хабарництво, зловживання службовим станом, 
конфлікти, участь судів. Це нерідко прикриті ганебною політикою злочини проти прав і 
свобод людини. 

 

§ 22.Вклад Віталія Карпенка і редакції Вечірнього Києва: 
дискусії в редакції, верстка проекту АЗ про народовладдя 

 

Під час підготовки публікації проекту Альтернативного Закону України про 
вибори органів народовладдя головному редактору газети «Вечірній Київ» Віталію 
Карпенко було надано віддрукований та відредагований на авторському рівні 
машинописний текст.Він  схвально поставився до публікації і забезпечував умови, 
робочим місцем, наданням «червоного кутка» та малої зали редакції для проведення 
дискусій з питань публікації нового виборчого права тощо. 

Очевидно не проста ситуація складалася і у Віталія Карпенка як керівника 
редакції  з представниками, у першу чергу з партійною Київською міською владою 
(Київською міською організацією  компартії та керівництвом Київської міської Ради 
народних депутатів), оскільки редакція «ВК» була їх підлеглим друкованим органом, 
розташована в м. Києві на проспекті Маршала Гречко. Туди і навідувалися їх 
представники  з політичних мотивів. Проте В. Карпенко  знайомився з підготовленим 
матеріалом, уважно оглянув і львівську газету «Ленінске плем’я» з надрукованим 
проектом та моїми письмовими правками. Там, через терміновий друк проекту АЗ 
України без дозволу керівництва газети, у тексті проекту були допущені помилки і 
пропуски деяких норм статей.   
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У цілому В. Карпенко з редакцією «ВК» створили доброзичливу творчу обстано-
вку для роботи над уточненою публікацією проекту АЗ України про народовладдя. З 
цього приводу і теперішній редакції  видання Літописного твору «AVE,UKRAINA!  Дек-
ларація про державний суверенітет України» важливо сприяти у пошуках тих учасни-
ків і відтворити достовірність розвитку тодішніх подій, зробити більш повні висновки про 
патріотів. Це сприяло б відзначенню 25-річчя з дня повної публікації вищеназ-ваного 
проекту, оскільки його роль - мирний демократичний розвиток захисту прав і свобод 
людини.  

Стверджую, що лише час та події формування незалежності України 
розставляють на свої місця значення тих змістовних подій в хронології історії правових 
документів у такій послідовності, яка визначала і визначить рівень тодішньої правової 
свідомості й інтелект громадян, що зберігся і як внутрішнє переконання. Неможливо 
нав’язати людям ті ідеї, яких вони не сприймають, а тим більше таких, що не 
відповідають їх життєвим інтересам й традиціям суспільства. Проявиться і реальна 
роль таких керівників як Л. Кравчук – дволикого і жорстокого потаємного організатора 
боротьби з демократією. 

 

§ 23. Я. Я. Зайко неодноразово заявляв про наш борг 
виборцям опублікувати проект АЗ  про народовладдя 

 

Разом з Яковом Яковичем ми відвідали архів Парламентської бібліотеки і 
зробили заявку на представлення для ІУ тому «AVE, UKRAINA! Декларація про 
державний суверенітет України» вищеназваний проект. За малу плату нам видали 
(два примірники) ксерокопії газети «Вечірній Київ» з публікацією проекту 
Альтернативного Закону України про вибори органів народовладдя. 

Слід уточнитися, що в рукописному тексті  назва цього проекту зазначена: 
«Альтернативний проект Закону України «Про вибори органів народовладдя», 
але для Львівської газети «Ленінське плем’я», «Вечірній Київ» та інших газет, 
зроблено правки для надання офіційної назви держави – УРСР, а також збережені  
назви відповідно державних органів влади. Такою була і офіційна вимога. Цих правил 
тоді дотримувалися всі без винятку засоби масової інформації та офіційно 
зареєстровані  видавництва державного рівня. Інакше публікація не могла отримати 
рецензію або рекомендацію та вихід в світ..    

 

Частина сьома 
 

§ 24 Авторське пояснення до Альтернативного проекту Закону України 
про вибори органів народовладдя, опублікованого у вересні 1989 року 

 

Cказане вище про умови підготовки і політичний контроль та цензура за 
публікаціями в ті часи (1988-1989 роки) ще діяли і проект Альтернативного Закону 
України «Про вибори органів народовладдя» ставав не доступним, порівняно як це 
сталося після виборів 04 березня 1990 року, а ще вільніше після прийняття 
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Декларації про державний суверенітет України та участі народу в референдумі 17 
березня 1991 року – вільних умовах волевиявлення громадян.  

Проте це не виправдовує теперішніх політичних спекуляцій та зловживань 
термінами «УРСР», «Української РСР» тощо. Нібито це інша епоха. В дійсності  ці 
назви не змінили справжнього змісту історії народу. Терміни мали політичне 
призначення для юридичної фікції означення міфічної держави, а не народу і  
суспільства. Інакше треба було б відмовитися від знань про правду життя своїх  
предків та історії народу. Бо в Україні жив і живе, діє і творить один і той же народ 
України, не змінюючи змістовної сутті своєї історично значимої ідеології про 
народовладдя з часів Київської Русі та її прямої спадкоємниці – України. Найкращі 
національні риси народ зберіг і зберігає в сім’ї та своєму суспільстві. 

Саме тому суть справи не в назвах держав, а змісті їх діяльності, виявлення 
його значення через політичні форми і чи сумісні вони з науковими поясненнями та 
висновками. Якщо проаналізувати проект АЗ України,  то термін «Україна» вживається 
стосовно людини і народу як невід’ємних складових суспільства, а терміни «УРСР» і 
«Українська РСР» вже стосовно державних або закріплених державою структур для їх 
процесуальної діяльності.  

В Декларації понятійний термін «Україна» вже  отримав правове значення  і 
закріплення в самій назві - Декларація про державний суверенітет України та в 
усіх тих розділах, де співвідношення регулювання суспільних відносин стосується, 
знову – таки, визначально-законодавчого значення, а саме: 1) Преамбула – чотири 
рази і один раз  «Українська РСР» в означені законодавчого органу влади; 2) в 
розділі першому співвідношення названих термінів два на два і при цьому в  його ч.1 
зазначено: «Українська РСР як суверенна національна держава…» тобто вживається 
назва існуючої держави, але не стосовно понять: «громадянин України, народ 
України, суспільство України». І її заключна частина: «Декларація є основою для 
нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладенні 
міжнародних угод». 

Досліджуючи головне - мирні періоди демократії України-Руси, стає все більш 
очевидним, що їх головні суб’єкти історії - людина, сім’я, народ і їх суспільство. 
Вони були, є і будуть національною основою. Загальновідомо, що Руська Правда вже 
в стародавні часи скасувала кровну помсту, була взаємно діючим двостороннім 
демократичним зв’язком19 народів з Азії до Європи і з Європи до Азії-основи 
мирного розвитку їх культур в Євразійській системі: 

І) Візантія - Київська Русь – Європа із взаємним зворотнім культурним 
зв’язком стратегічного розвитку народів: Європа – Київська Русь - Візантія;  

ІІ) У розвитку історії середньовіччя та в сучасному глобалізованому світі захисту 
культури: Європа – Україня – Азія та зворотньо: Азія–Україна–Європа. 

                                                      
19 Людство існує сотні тисяч років. Його основа не війна, а мирне життя, що засвідчує 
ріст народонаселення.   
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Це окремі проблеми досліджень соціального й суспільного спрямування 
розвитку і виховання людини, народу та людства такого і їм подібних етапів історії 
розвитку та взаємодії будь-яких народів і людства в цілому. Вони пов’язані з 
природним об’єктивним, а не аномальним розвитком усіх суспільств.  

Названа Євразійська система має всі перспективи на стале існування та 
розвиток в світовій економіці, політиці та міжнародному праві, які вже були чітко 
означені писаною історією цивілізації на прикладі договорів Київської Русі з Візантією 
або культурного зв’язку між Азією, Україною та Європою. Це як зразок, що 
виправданий позитивними інтересами взаємодії між територіями континентів Планети і 
відповідною культурою цих суспільств в історичні епохи. 

Тобто головна увага має приділятися не аномалії як специфіці позаприродного 
ходу розвитку соціальної історії - війнам чи  військовим агресіям (це окремий напрям і 
предмет дослідження), - а пізнанню об’єктивного розвитку всього ходу історії людини, 
народу і всього людства з їх суспільствами й врахуванням ролі й значення історичної 
спадщини кожного народу Планети.  

Історична практика і приклади незаперечні. Вони є в Енциклопедичній книзі 
«Хроніка людства», підготовленої на основі замислу головного упорядника Бодо 
Харенберга та авторів й упорядників: Брігітте Байєр, Рафаела Дрексхаге, проф. 
д-ра Міхаель Ербе, Корнеляя Есснер, Йенс Фіршінг, Норберт Фішер, д-р Петра 
Галлмейстер, Кордула Грюнер, Ульріх Ернст Хузе, проф. д-р Роберт Юнгк, 
Фелікс Р. Патурі, Беріхард Поллман, Інгрід Ройтер, Ернст Хрістіан Шютт 
(Публікація здійснена в друкарні BREPOLS, Бельгія. * Chronik Verlag im Bertelsmann 
Lexicon Verlag GmbH, Gutersloh/Munchen 1994). В цій книзі  як у Великій енциклопедії 
зроблено аргументовані висновки періоду розвитку цивілізації ХІ-Х тисячоліття до н.е.:  

- «В епоху неоліту викало вже продуктивне господарство… отримання 
надлишків продовольства, появу нових видів знарядь праці і будівництво осілих 
поселень – робили людину відносно незалежною від навколишньої природи»; 

- «В період неолітичної революції, що продовжувалася біля семи тисяч років, 
були закладені матеріальні і духовні основи культур Месопотамії, Єгипту, 
Китаю, Японії і стародавньої Америки. Докорінні зміни відбулися…  після появи 
письменності в Месопотамії іЄгипті до ІІІ тисячоліття до н.е»; 

- «Обробку грунту розпочали в залежності віддаленості території   від 
льодовиків. …В прикордонних районах вона розпочалася ще на рубежах ХІ-Х 
тисячоліття до н.е., але вже черех дві тисячі років льодовик відступив з 
Центральної Європи.Скандинавія звільнилась від льоду в УІ тисячолітті н.е.»; 

- «Вогнищем неолітичної революції, таким чином, стали самі віддалені 
області на Близькому Сході, в Месопотамії, Єгипті і Східному 
Середноземномор’ї… в області «плодородного півмісяця», обмеженого 
відрогами гірських ланцюгів Загроса і Тавра та ріками Тигр і Єфрат»; 

- «Знайдені підтвердження ще більш ранньої обробки грунту в Південно – 
Східній Азії»(див.«Хроніка людства», розділ «Неолітична революція», с. 12-18). 
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В цьому ж розділі, після глави «Передумови переходу до обробки землі» 
логічно відображено умови, закономірності й виробничі технології розвитку людського, 
матеріального та інтелектуального потенціалу в главах: «Розведення тварин», 
«Будинок-село-місто», «Соціальні відносини: власність і війна», «Релігійні 
уявлення і абстрактне мистецтво», «Розвиток техніки і винайдення письма», 
«Неолітичні пам’ятники Євразії» (Там само. 19-23). 

На особливу увагу заслуговують наукові пошуки історичної правди про 
формування та послідовність розвитку історії людства, вибудуваних не на міфах чи 
легендах, а на реаліях людського життя від процесів обробки грунту для отримання 
продовольства, розведення й утримання тварин, побудову  житла і    населених 
пунктів (села і міста) і разом з ними формування сфер соціальних відносин, які, за 
нашими переконаннями на основі досліджень, необхідно науково класифікувати і 
виділити з них систему суспільних відносин між людьми, родами, племенами, 
народами в суспільстві та між суспільствами тощо. 

Такий підхід до класифікації людських відносин має надзвичайно глибоке не 
тільки теоретичне обґрунтування щодо їх пізнання через проведення  досліджень для 
отримання результатів з метою здійснення науково-практичних висновків  та їх  
впровадження в життя суспільства. Так, соціальні відносини стосуються всіх видів 
соціального буття як безпосередньої умови забезпечення умов існування людини, її 
сім’ї або іншого оточення,  народу для гідного життя.  

Суспільні відносини спрямовані на регулювання й спрямування якісного рівня 
вже існуючих соціальних відносин і це специфічні якісно відмінні, скажімо за рівнем, 
спеціалізовані  відносини: економічні як виробничі та фінансові; правові як статусні 
з титулом повноважень для їх необхідної реалізації в життя людини і суспільства; 
ідеологічні як духовні переконання через вірування або отриманні знання внаслідок 
узагальнення наукового або практичного досвіду. До них відноситься філософія, 
політика, політологія та ін. 

Застосування названої класифікації надає наукову можливість визначити 
ознаки, елементи і причини чому автори «Хроніки людства» поєднали формулу 
«власність і війна» як споріднені та взаємовиключні явища, оскільки поняття 
«власність» пов’язане із суспільними економічними відносинами – власність і 
невласність і з суспільними правовими відносинами – правом власності суб’єкта на 
об’єкт чи предмет,чи відсутністю цього юридичного титулу–права власності. 

Саме тут і криються ті економічні та юридичні протиріччя й суперечності, що 
призводять до конфлікту інтересів у сфері соціальних відносин, які накопичуються до 
рівня протистоянь та загострюються до вчинення стихійних протестів, бунтів, 
повстань, правового і політичного формування поглядів,  які в кінцевому результаті, 
призводять або до революцій, військових конфліктів та війн, або мирного вирішення 
конфліктів як вищої форми регулювання відносин. 

В остаточному підсумку питання і проблеми зводяться до правового 
врегулювання відносин на самих різних рівнях: побутовому, політично-державному, 
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дипломатичному, економічному тощо. В їх сферах формуються різноманітні гарантії, 
захист особистих і корпоративних інтересів, прав і свобод людей, народів, суспільств і 
самих держав; закономірності звершення процесів правових оформлень суспільних 
відносин і встановлення виду відповідальності. 

Тому ми не просто загострюємо особливу увагу на класифікації відносин за 
рівнем їх соціального та суспільного значення. Тут поставлена мета не в збільшенні 
дискусій, а у виясненні умов виникнення та причин встановлення справедливої або 
заробленої працею людини, народу чи суспільства власності, або ж існуючої 
несправедливості – обману, незаконний захват, агресія, зловживання влади, вчинення 
злочинів тощо. Встановлення миру – це пошук   народу на основі досвіду, знань і 
волевиявлення визначеної ним справедливості. 

За результатами досліджень історичних закономірностей та з метою досягнення 
справедливості в Україні і стосовно України на міжнародній арені, а також для 
сформування правового і політичного документа – Декларації про незалежність 
України – шляхом мирного демократичного отримання народом влади було 
запропоновано визнання і здійснення основ ідеології народовладдя – проект 
Альтернативного Закону України про вибори народовладдя на засадах 
Всезагальної декларації з прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю 
Організації Об’єднаних Націй в 1948 р.  

 

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЕКТ 

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ПРО ВИБОРИ ОРГАНІВ НАРОДОВЛАДДЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР20 

 
Наші читачі, начувані про альтернативний законопроект про вибори до 

Верховної Ради УРСР і до місцевих Рад, підготовлений групою народних 
депутатів СРСР від України, просять опублікувати його для обговорення. 
Сьогодні виконуємо це прохання і запрошуємо киян висловитись. 

 
Частина І 

ОСНОВИ Й ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ 
НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР 

 
Стаття 1. Основи й принципи виборчого права народовладдя 

1) Основою виборчого права народовладдя в Українській РСР є вільне 
волевиявлення народу України шляхом прямих виборів своїх повноважних 
представників: депутатів місцевих Рад народних депутатів, Верховної Ради 
УРСР, Союзу РСР від України, Голови Верховної Ради УРСР (Президента 

                                                      
20  Вечірній Київ, 13 вересня 1989 року 
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республіки)*. Депутати на своїх форумах шляхом обрання формують інші 
представницькі органи Рад народних депутатів. Верховна Рада УРСР — обирає 
першого заступника Президента республіки, членів Президії Верховної Ради 
УРСР, Голову Ради Міністрів УРСР, членів Конституційного Суду УРСР та інші 
органи всіх рівнів. 

2) Прямі вибори народних депутатів в Українській РСР і Президента 
республіки проводяться по одномандатних або багатомандатних округах 
громадянами Української РСР. 

3) Головними принципами виборчого права народовладдя є: незалежність 
і свобода реалізації виборчих прав, всезагальність, рівність (один громадянин — 
один голос), пряме виборче право, таємниця голосування, гласність, 
демократичність, альтернативність, економічна забезпеченість реалізації 
виборчого права, підконтрольність народові, юридична від відповідальність. 

 
Стаття 2. Незалежність і свобода реалізації 

виборчого права народовладдя 
1) Вільне і незалежне волевиявлення кожного виборця — конституційне 

право громадян Української РСР. 
2) Пряме чи непряме обмеження або переваги у виборчих правах 

громадян у залежності від походження, соціального і майнового становища, 
расової і національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів чи 
участі в політичних організаціях, ставлення до релігії, роду і характеру занять 
забороняється законом. 

3) У виборах не беруть участі тільки особи, визнані судом недієздатними, 
і ті, які перебувають в місцях позбавлення волі. 

4) Обіцянка матеріальної винагороди, застосування погроз, насильства, 
використання службового становища з метою досягнення результату виборів на 
свою користь неприпустимо і переслідується в карному порядку. 

 
Стаття 3. Всезагальність виборчого права народовладдя 

1) Право вибирати і бути обраним народним депутатом в 
Українській РСР, Президентом республіки та в інші представницькі органи 
мають громадяни, які проживають в Українській РСР. 

2) Право обирати мають громадяни Української РСР, які досягли до дня 
виборів 16 років, проживають на території виборчого округу, а право бути 
обраним — громадяни, яким виповнився 21 рік, і які проживають не менш як 
один рік на території УРСР. 
 

Стаття 4. Рівне виборче пpaво 

                                                      
* Є також пропозиція про прямі вибори депутатів З'їзду Української РСР Голови 

Конституційного Суду УРСР. Мета — забезпечити в республіці поділ влад: 
законодавчої, виконавчої, судової. 
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1)Виборче право народовладдя на висунення, самовисунення і бути 
обраним є рівним для всіх громадян. 

2) Виборець має один голос на кожну особу, яка обирається. Усі виборці 
беруть участь у виборах на рівних підставах. 
 

Стаття 5. Пряме виборче право 
Громадяни безпосередньо вибирають народних депутатів 

Української РСР і Президента республіки. 
 

Стаття 6. Таємне голосування 
Таємне голосування є форма реалізації вільного волевиявлення виборця в 

умовах, які забезпечують йому місце, час і таємницю прийняття рішення про 
обрання депутатів і представницьких органів Рад народних депутатів. Будь-які 
обмеження і контроль за діями виборця є грубим порушенням виборчого права і 
караються законом. 

 
Стаття 7. Гласність і демократичність виборчого права 

Підготовка до виборів, формування корпусу претендентів і кандидатів у 
народні депутати, представницьких органів Рад народних депутатів, створення і 
діяльність виборчих комісій проводиться відкрито і гласно. 
 

Стаття 8. Альтернативність у виборчому праві 
1) Народні депутати Української РСР та представницькі органи Рад 

народних депутатів обираються при наявності не менше як двох претендентів на 
одне місце у виборчому бюлетені. 

2) Виборці можуть брати або не брати участі у виборах, висувати або 
знімати свою кандидатуру. 

 
Стаття 9. Підконтрольність народові діяльності виборчої системи 

1) Виборча система на всіх рівнях підконтрольна народові і функціонує у 
відповідності до закону. За клопотанням не менше як половини виборців 
(дільниці, округу або Української РСР) може бути поставлене питання про 
дострокові вибори народних депутатів і представницьких органів Рад народних 
депутатів чи їх від кликання у випадках неналежного виконання обов’язків. 

2) У такому ж порядку ставляться питання про формування і діяльність 
виборчих комісій будь-якого рангу. 
 

Стаття 10. Видатки, пов’язані з виборами 
1) Видатки, пов’язані з підготовкою і проведенням виборів, 

здійснюються за рахунок бюджетних коштів республіки, а також з виборчих 
фондів кандидатів у депутати. 

Виборчий фонд кандидата у депутати складається з добровільних внесків 
виборців, підприємств, організацій, трудових колективів і громадських рухів. 
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2) Підприємства, установи, організації зобов’язані надати у 
розпорядження виборчих комісій приміщення і обладнання, необхідні для 
підготовки і про ведення виборів. 

3) Оголошення про час і місце передвиборних зустрічей претендентів у 
кандидати здійснюється через місцеві засоби інформації і оплачується з коштів 
бюджету. 

 
Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства про вибори 

1) Особи, які шляхом насильства, погроз, обману, шантажу, 
використання службового становища, підкупу перешкоджають вільному 
здійсненню виборчих прав, несуть карну відповідальність. 

2) Члени виборчих комісій, службові особи державних чи громадських 
органів, які вчинили незаконні дії прямо чи побічно з метою підробки виборчих 
документів, неправильного підрахунку голосів, порушення таємниці 
голосування, переслідуються в карному порядку. До відповідальності 
притягуються також особи, які розповсюджували свідомо не правдиві або 
наклепницькі відомості про претендентів і кандидатів у представницькі органи 
Рад народних депутатів. Заборонено знищувати або спотворювати передвиборні 
програмні матеріали, агітаційні документи, які використовуються у період 
організації і проведення виборів. 

 
Частина II 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИБОРИ ОРГАНІВ НАРОДОВЛАДДЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

Стаття 12. Повідомлення про проведення виборів 
Вибори народних депутатів в Українській РСР і Президента республіки 

проводяться після повідомлення Верховної Ради УРСР про вибори, внаслідок 
референдуму або плебісциту народу України. 

 
Стаття 13. Терміни і прийняття рішення про вибори 

1) Вибори народних депутатів і Президента республіки проводяться один 
раз на п’ять років. За надзвичайних обставин вибори можуть проводитися 
достроково. 

2) Вибори проводяться протягом п’яти місяців з дня оголошення. 
 

Частина III 
ВИБОРЧА СИСТЕМА І ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УКРАЇНСЬКІЙ РСР 
 

Стаття 14. Виборча система народовладдя 
1) Виборча система народовладдя Української РСР складається з ланок: 

виборців, виборчих комісій, претендентів і кандидатів у представницькі органи 
Рад народних депутатів. 
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2) Для реалізації виборчого права по виборах народних депутатів в 
Українській РСР і Президента республіки створюються такі органи виборчої 
системи: територіальні виборчі комісії дільниць та округів, Центральна виборча 
комісія Української РСР. Обрання інших представницьких органів Рад народних 
депутатів проводиться на депутатських форумах. 

 
Стаття 15. Принципи діяльності виборчої системи 

Основоположними принципами діяльності всіх органів виборчої системи 
є: незалежність виборчої системи та її підконтрольність народові України, 
публічність формування та діяльності, захист виборчих прав громадян. 
 

Частина IV 
ВИБОРЦІ — ОСНОВА ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ 

 
Стаття 16. Правовий статус виборця 

1) У виборчій системі первинною ланкою та її основою є громадяни, які 
шляхом вільного волевиявлення формують подальшу представницьку систему 
Рад народних депутатів Української РСР. 

2) Виборці мають право на вільне всебічне обговорення політичних, 
ділових та особистих якостей претендентів та кандидатів у представницькі 
органи Рад народних депутатів. 

3) Виборцям гарантується гласність, свобода слова, право на друк, 
демонстрації, мітинги, бойкот виборів. 

4 )  Реалізація виборчих прав військовослужбовцями має такий порядок. 
Військовослужбовці строкової служби Радянської Армії голосують за місцем 
постійного розташування їх військових частин. Військовослужбовці кадрового 
складу та їх сім’ї голосують на загальних підставах. 
 

Стаття 17. Списки виборців, облік, звітність та інформація 
у виборчій системі 

1) Виборці повністю забезпечуються обліково-звітною документацією, 
отримують інформацію про хід підготовки і проведення виборів через виборчі 
комісії. 

2) По кожній виборчій дільниці складаються списки виборців за 
встановленою формою, в якій передбачаються графи для внесення прізвища, 
імені, по батькові виборця, року народження, адреси проживання, розпису 
виборця за отримання бюлетеня. 

3) Списки виборців складаються на основі наявних даних про виборців 
по кожній виборчій дільниці, підписуються головою і секретарем виборчої 
комісії. При необхідності відомості про особу уточнюються із самим виборцем, 
звіряються з обліковими даними про виборців у виконкомах місцевих Рад 
народних депутатів, які зобов’язані забезпечити правильність обліку і 
відомостей. 
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4) Списки виборців — військовослужбовців, включаючи членів їх сімей, 
знаходяться у військових частинах. Відомості для виборчих комісій по виборцях 
надають командири військових частин. 

5) Списки виборців надаються для загального ознайомлення за 
п’ятнадцять днів до виборів у приміщеннях дільничної виборчої комісії: 

6) Кожен виборець при наявності помилок у описках має право вимагати 
від дільничної виборчої комісії їх усунення. Комісія зобов’язана протягом трьох 
днів внести необхідні зміни або роз’яснити виборцеві підстави відмови. 

7) Якщо виборець не погоджується з рішенням дільничної виборчої 
комісії, він має право його оскаржити вищестоящій виборчій комісії або в 
народний суд за місцем розташування дільниці. Дані справи розглядаються у 
триденний строк. 

8) Виборець, який не потрапив у списки виборців, заноситься виборчою 
комісією у день виборів у додатковий список, який підписується головою і 
секретарем дільничної виборчої комісії. 

9) Бюлетені на кандидатів у представницькі органи Рад народних 
депутатів надходять у дільничні виборчі комісії у запечатаній формі, 
розкриваються у присутності не менш як 3/4 членів виборчої комісії і 
представників громадськості, про що складається акт встановленої форми. 

10) Підрахунок голосів і результати виборів також актуються і 
реєструються у спеціальній книзі виборчої комісії у присутності не менш як 3/4 
членів і представників громадськості. 

 
Стаття 18. Порядок ведення обліку і звітності по виборах органів 

народовладдя 
1) Первинний облік і звітність ведуть дільничні виборчі комісії у 

спеціальних журналах, в яких реєструються: списки виборців, кількість 
претендентів і кандидатів у представницькі органи Рад народних депутатів, 
бюлетені, акти і протоколи результатів підрахунку бюлетенів, результатів 
голосування та інша необхідна документація. 

2) Бюлетені надходять у дільничні виборчі комісії під серією і номером, 
які реєструються у спеціальному журналі. Зіпсовані бюлетені при їх актуванні 
вказуються за номерами і серіями. 

3) По закінченні виборів дільнична виборча комісія складає протокол за 
строго встановленою формою у двох примірниках: один залишається у 
документах дільничної виборчої комісії, а інший направляється у вищестоящу 
виборчу комісію. 

4) Матеріали діяльності виборчої комісії є документацією суворої 
звітності, за порушення ведення якої або її умисне псування настає юридична 
відповідальність. 

5) Будь-який виборець або особа, яка обирається, має право 
ознайомитися з виборчою документацією, робити виписки, знімати копії. 
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Частина V 
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ, ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ 

ОКРУГІВ І ДІЛЬНИЦЬ 
 

Стаття 19. Організація і діяльність виборчих комісій 
Для підготовки і проведення виборів представницьких органів Рад 

народних депутатів Української РСР виборці утворюють виборчі комісії: 
дільничні, окружні, і Центральну виборчу комісію Української PСP. 

2) Члени виборчих; комісій висуваються на зборах виборців за місцем 
проживання, від трудових колективів, громадських організацій, об’єднань, 
громадських рухів, груп громадян. У дільничну виборчу комісію обираються 
представники від будь-яких юридичних осіб (підприємств, організацій, 
об’єднань), зборів громадян, громадських рухів і груп громадян. Не можуть бути 
членами виборчих комісій громадяни, висунуті претендентами у представницькі 
органи Рад народних депутатів. На зборах представників відкритим або таємним 
голосуванням обирається президія виборчої комісії у складі від 7 до 15 чоловік: 
голови, відповідального секретаря і членів президії**. 

3) Окружна виборча комісія формується з представників трудових 
колективів, об’єднань, громадських рухів, зборів виборців, яких уповноважують 
громадяни. На перших зборах представників окружної виборчої комісії 
обирається президія у складі від 11 до 17 чоловік: голова, його заступник, 
секретар і члени президії. Вибори президії проводяться таємним голосуванням. 

4) У Центральну виборчу комісію Української РСР делегуються по 
одному представнику від окружної виборчої комісії, які обираються 
альтернативно на загальних зборах окружної виборчої комісії. На загальних 
зборах членів Центральної виборчої комісії таємним голосуванням обирається її 
президія у складі: голови, двох заступників, відповідального секретаря і 27 
членів президії. 

5) Виборчі комісії незалежні від будь-якого впливу, підпорядковані 
тільки закону. Члени виборчих комісій звітують перед колективами, а комісія в 
цілому перед вищестоящою комісією. Центральна виборча комісія УРСР звітує 
перед Верховною Радою УРСР, яка затверджує результати її роботи. 

6) Методичне керівництво роботою окружних і дільничних виборчих 
комісій здійснює Центральна виборча комісія Української PСP. 

7) Виборчі комісії: 
а) інформують виборців про свій склад, місцезнаходження, час роботи, 

про створення виборчих округів, списки виборців; 

                                                      
** У ході обговорення внесені й інші пропозиції: про вибори виборчої 

комісії з представників шляхом жеребкування на сесіях Рад народних 
депутатів та ін. 
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б) доводять до відома виборців підсумки реєстрації претендентів і 
кандидатів у представницькі органи Рад народних депутатів, їх біографічні дані, 
результати голосування по кожному кандидату і підсумки виборів. 

8) Засоби масової інформації об’єктивно і регулярно висвітлюють хід 
підготовки і проведення виборів українською, російською та іншими мовами, 
якими користується населення УРCP. Представникам засобів масової інформації 
гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, пов’язані з виборами. 

9) На засіданнях виборчих комісій, при реєстрації претендентів і 
кандидатів, опечатуванні виборчих скриньок, голосуванні і підрахунку голосів на 
виборчих дільницях, при підбитті підсумків виборів гарантується право бути 
присутніми представникам трудових колективів громадських організацій та груп 
підтримки кандидатів. 

 
Стаття 20. Центральна виборча комісія Української РСР 

та її повноваження 
Центральна виборча комісія: 
1) Обирається терміном на п’ять років для організації підготовки і 

проведення виборів у представницькі органи народовладдя Української РСР і 
методичного керівництва виборчими комісіями територіальних округів і 
дільниць. 

2) Здійснює контроль за виконанням цього Закону на всій території 
Української РСР і забезпечує його однакове застосування, входить у випадку 
необхідності у Верховну Раду УРСР з поданням про тлумачення цього Закону. 

3) При виборах Президента республіки виконує функції виборчої комісії 
по єдиному Всеукраїнському територіальному округу. 

4) Спрямовує діяльність виборчих комісій, вирішує питання про 
приписку виборчих дільниць, які знаходяться поза територією Української РСР, 
до виборчих округів на території УРСР. 

5) Вирішує питання фінансування і матеріально-технічного забезпечення 
виборів по виборчих комісіях, контролює забезпечення виборчих комісій 
приміщеннями, транспортом, зв’язком та ін. 

6) Контролює правильне ведення документації виборчими комісіями, 
пропонує форму бюлетенів для голосування, порядок обліку, звітності і 
зберігання виборчої документації. 

7) Заслуховує повідомлення міністерств, відомств, громадських органів з 
питань підготовки і проведення виборів, організовує централізоване 
виготовлення виборчих бюлетенів і забезпечення ними окружних і дільничних 
виборчих комісій. Кількість бюлетенів суворо контролюється шляхом реєстрації 
по серіях і ведення протоколів і актів по передачі і використання. 

8) Реєструє обраних народних депутатів і осіб у представницькі органи 
Рад народних депутатів у цілому по республіці, публікує в пресі повідомлення 
про хід виборів та їх підсумки, підтверджує повноваження обраних осіб, готує 
матеріали для Верховної Ради Української РСР, вирішує питання про проведення 
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повторних виборів і відкликання обраних осіб, повідомляє про вибори народних 
депутатів та інших осіб представницьких органів Рад замість вибулих і 
забезпечує проведення виборів, розглядає заяви і скарги на рішення і дії 
виборчих комісій і приймає по них відповідні рішення, здійснює інші 
повноваження у відповідності із своїм правовим статусом. 

 
Стаття 21. Утворення окружних виборчих комісій та їх повноваження 

1) Окружні виборчі комісії створюються не пізніше як на двадцятий день 
після повідомлення про вибори, функціонують протягом 5 років. Окружні комісії 
можуть бути одномандатними і багатомандатними залежно від видів виборів — у 
місцеві Ради народних депутатів, Верховну Раду УРСР, народних депутатів 
Союзу РСР. 

2) Окружні виборчі комісії здійснюють роботу по забезпеченню виборів 
представницьких органів Рад народних депутатів. 

3) Повноваження окружної виборчої комісії: 
а) організація підготовки і проведення виборів на території виборчого 

округу, контроль за однаковим застосуванням законів дільничними виборчими 
комісіями; 

б) заслуховування повідомлень виконавчих і розпорядних органів 
місцевих Рад народних депутатів, громадських організацій, керівників 
підприємств та установ, а також представників трудових колективів, зборів 
громадян з питань підготовки і проведення виборів; 

в) реєстрація висунутих претендентів і кандидатів у представницькі 
органи Рад народних депутатів, їх довірених осіб, забезпечення проведення 
передвиборних зустрічей з виборцями, залучення засобів масової інформації до 
виборчої кампанії, публікація інформації про хід виборів, видача посвідчень 
особам, вказаним у цьому Законі; 

г) контроль правильності ведення виборчої обліково-звітної 
документації, затвердження форм виборчих бюлетенів, контроль за їх 
виготовленням і належним використанням; 

д) розгляд заяв і скарг, що стосуються діяльності дільничних виборчих 
комісій, і ухвалення по них рішень. 

 
Стаття 22. Дільничні виборчі комісії та їх повноваження 

1) Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніше, ніж на двадцятий 
день після повідомлення про вибори і функціонують протягом п’яти років. 

2) Дільнична виборча комісія через своїх членів бере участь в організації 
і підготовці виборів представницьких органів Рад. 

3) Основною ланкою в системі виборчих комісій є дільнична виборча 
комісія, яка: 

а) складає списки виборців по дільниці, знайомить з ними виборців, 
виправляє їх і доповнює, видає виборцям посвідчення на право голосування, 
сповіщає населення про день виборів і місце голосування, забезпечує підготовку 
приміщення для голосування і здійснює підрахунок голосів за підсумками; 
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виборів, надає інформацію населенню і засобам масової інформації про хід і 
проведення виборів; 

б) веде обліково-звітну документацію, відповідає за її якість і 
збереження, розглядає заяви і скарги з питань підготовки і проведення виборів, 
передвиборної агітації, ухвалює по них рішення. 

 
Стаття 23. Утворення виборчих округів і дільниць 

1) У постанові про проведення виборів вказуються номери округів, у 
яких вони проводяться. Округи можуть бути одномандатними і 
багатомандатними. 

2) Для виборів Президента республіки утворюється Всеукраїнський 
виборчий округ, вибори в якому організуються і проводяться Центральною 
виборчою комісією Української РСР. Виборчі дільниці по виборах депутатів в 
Українській РСР слугують одночасно і для виборів Президента республіки. 

3) Перелік виборчих округів із зазначенням меж і місць розташування 
окружних виборчих комісій публікується Центральною виборчою комісією 
Української РСР не пізніше десятого дня після повідомлення про вибори. 

4) Для обрання депутатів Верховної Ради УРСР утворюється 
450 виборчих округів. 

5) По виборах депутатів місцевих Рад народних депутатів Центральною 
виборчою комісією Української РСР утворюються виборчі округи в такому 
порядку: 

а) в обласну Раду — від 100 до 300 округів, Київську міську Раду — 300 
округів, Севастопольську міську Раду — 200 округів; 

б) в районну Раду — від 50 до 100 округів, міську Раду обласного 
підпорядкування — від 50 до 250 округів; міську Раду районного 
підпорядкування — від 25 до 75 округів, районну Раду міста — від 50 до 150 
округів; 

в) у селищну, сільську Раду — від 50 до 150 округів. 
6) Термін утворення округів та виборчих дільниць — 10 днів з часу 

утворення виборчих комісій. 
7) У виборчі дільниці по території зобов’язані подати відомості; 

командири військових частин і з’єднань, капітани суден, які перебувають у 
плаванні у день виборів, по місцю прописки судна в порту. Міністерства 
Української РСР, представництва яких містяться поза територією республіки, 
дають пропозиції про місце і час проведення виборів виборцями представництв у 
випадках виборів Президента республіки і Верховної Ради УРСР. 

8) Повідомлення про утворення виборчих дільниць, їх межі 
місцезнаходження дільничних виборчих комісій, приміщень для голосування і 
проведення передвиборної роботи публікуються у місцевій пресі за 60 днів до 
виборів. 

Виборчі дільниці утворюються, як правило з кількістю виборців від 20 до 
3000. 
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Частина VI 
ФОРМУВАННЯ I ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ 

НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР 
 

Стаття 24. Виборче право на формування і діяльність 
депутатського корпусу 

1) Виборче право на формування і діяльність депутатського корпусу 
складається з таких стадій: створення депутатського корпусу Української РСР 
шляхом виборів у народні депутати, діяльність народних депутатів по виборах 
виконавчо-розпорядних органів Рад народних депутатів, виборів керівників 
державного апарату управління. 

2) Щоб стати народним депутатом, потрібно пройти три етапи: 
претендента в кандидати до народних депутатів, кандидата в народні депутати, 
обранця в народні депутати. 

3) Обрані депутати місцевих Рад народних депутатів, депутати Верховної 
Ради УРСР; народні депутати СРСР від України складають депутатський корпус 
Української РСР. 

 
Стаття 25. Процесуальне виборче право формування та 

діяльності депутатського корпусу 
1) Процесуальні гарантії реалізації виборчих прав з формування та 

діяльності депутатського корпусу Української РСР складаються з повноважень: 
а) права виборців на висунення та самовисунення претендентів у 

кандидати в народні депутати; 
б) права претендента, який переміг у передвиборчій боротьбі на статус 

кандидата у народні депутати та подальше ведення передвиборчої діяльності; 
в) права кандидата у народні депутати на внесення у виборчі бюлетені 

для голосування його кандидатури, ознайомлення з результатами голосування, а 
у випадку обрання народним депутатом на отримання депутатських 
повноважень; 

г) права народного депутата на висунення та самовисунення на заняття 
виборної посади в Радах народних депутатів; 

д) права народного депутата на обрання або відхилення осіб у виборні 
органи Рад народних депутатів та керівників органів державної влади та 
управління; 

е) права народного депутата на депутатський запит про відкликання 
виборної особи або керівника; 

є) права народного депутата на подання у відставку з виборної посади 
або складення депутатських повноважень. 

2) Органи Радянської влади, організації, підприємства, установи та 
громадяни зобов’язані сприяти народним депутатам у виконанні їх повноважень. 
Пряме або побічне перешкоджання реалізації народними депутатами своїх 
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функцій розглядається як грубе порушення законодавства про народовладдя в 
Українській РСР. 

 
Стаття 26. Порядок висунення, самовисунення та передвиборної 

діяльності претендентів у кандидати в народні депутати 
1) Висунення і самовисунення претендентів в кандидати у народні 

депутати починається за 95 днів і закінчується за 65 днів до виборів. Правом 
висунення і самовисунення користуються виборці, трудові колективи, громадські 
організації та рухи, збори громадян. У разі самовисунення виборцю достатньо 
заявити про це публічно на зборах виборців або опублікувати повідомлення у 
пресі. 

2) Висунення або самовисунення претендентів у кандидати у народні 
депутати здійснюється на території відповідної Ради. 

3) Після зробленої виборцем заяви про висунення або самовисунення 
претендентом у кандидати в народні депутати він подає письмову заяву та 
документи, що підтверджують факт повідомлення, для реєстрації в окружну 
виборчу комісію, яка зобов’язана провести реєстрацію і видати виборцеві 
посвідчення претендента в кандидати в народні депутати. З цього часу 
претендент має право проводити передвиборну агітацію та іншу діяльність, що 
стосується виборів. Окружна виборча комісія складає списки претендентів і 
публікує їх. 
 

Стаття 27. Передвиборна діяльність кандидата в народні депутати 
1 )  Для того, щоб претендентові стати кандидатом в народні депутати, 

йому необхідно зібрати таку кількість голосів (підписів): 
а) для виборів в народні депутати СРСР від України — 2000 голосів; 
б) для виборів у народні депутати Верховної Ради УРСР — 2000 голосів; 
в) для виборів в народні депутати обласних Рад, Київської та 

Севастопольської міських Рад народних депутатів — 500 голосів; 
г) для виборів народних депутатів міських Рад народних депутатів 

обласного підпорядкування — 400 голосів; 
д) для виборів у районні Ради народних депутатів — 300 голосів; 
е) для виборів у депутати сільських та селищних Рад народних депутатів 

від 50 до 100 голосів, згідно з рішенням окружних виборчих комісій. 
2) Якщо необхідну кількість голосів набрали менше, ніж два 

претенденти, то строк формування корпусу претендентів продовжується. 
3) Претендент, який набрав потрібну кількість голосів, звертається в 

окружну виборчу комісію з письмовою заявою про реєстрацію його кандидатом в 
народні депутати. Справжність підписів перевіряється виборчою комісією за 
власною ініціативою, на підставі заяв та скарг. 

4) Підставою для відмови у реєстрації кандидатом в народні депутати 
може служити лише порушення даного Закону. 

5) Відмова в реєстрації може бути оскаржена у дводенний строк 
виборцями або кандидатом в народний суд або вищестоящу виборчу комісію. 
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6) Окружна виборча комісія не пізніше, ніж на третій день після 
закінчення строку реєстрації публікує у пресі повідомлення про зареєстрованих 
кандидатів у представницькі органи Рад народних депутатів із зазначенням 
прізвища, імені та по батькові, партійності, року народження, посади (роду 
занять), місця роботи та проживання кожного кандидата. 

7) Кандидат, який є депутатом двох інших Рад народних депутатів, 
повинен подати письмову заяву, у якій вказати про намір скласти повноваження 
в одній з Рад народних депутатів або повідомити про зняття своєї кандидатури. 

8) Після реєстрації кандидатів у народні депутати та публікації списків 
окружна виборча комісія включає кандидатів у виборчі бюлетені для 
голосування. 

 
Частина VII 

ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕТЕНДЕНТА ТА КАНДИДАТА В 
НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

 
Стаття 28. Право претендента та кандидата в народні депутати 
виступати на зборах користуватися засобами масової інформації 

1) Претендент і кандидат в народні депутати після реєстрації окружною 
виборчою комісією має право виступати на передвиборних зборах, мітингах, 
нарадах, засіданнях, у пресі, по радіо і телебаченню. 

2) Державні і партійні органи, керівники підприємств, установ, 
організацій зобов’язані надавати претенденту і кандидату в народні депутати 
допомогу в організації зустрічей з виборцями, в отриманні необхідних 
довідкових та інформаційних матеріалів. 

3) Претендент та кандидат в народні депутати можуть виступати з 
програмою своєї майбутньої діяльності, безперешкодно публікувати її у місцевій 
пресі з моменту їх висунення. 

 
Стаття 29. Довірені особи кандидатів у народні депутати 

1) Кандидат у народні депутати може мати до 10 довірених осіб, які 
допомагають йому у проведенні виборчої кампанії, ведуть агітацію за обрання 
його депутатом, представляють його інтереси у взаємовідносинах з державними і 
громадськими органами, виборцями, членами громадських організацій, рухів, а 
також у виборчих комісіях. 

2) Кандидат у народні депутати визначає довірених осіб на свій розсуд за 
їх згодою і повідомляє про них для реєстрації окружну виборчу комісію. Виборча 
комісія реєструє довірених осіб у триденний термін і після реєстрації видає їм 
посвідчення. 

3) Довірена особа не може бути членом жодної виборчої комісії. 
4) На прохання кандидата у народні депутати довірена особа з його згоди 

на час виконання доручень, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів, 
організацією агітаційної роботи, звільняється від виконання виробничих чи 
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службових обов’язків із збереженням середньої заробітної плати за рахунок сум, 
виділених на проведення виборів. 

 
Стаття 30. Передвиборна агітація 

1) Громадянам Української РСР, громадським організаціям і рухам, 
трудовим колективам гарантується можливість вільно і всебічно обговорювати 
політичні, ділові і особисті якості кандидатів у депутати, а також право вести 
агітацію «за» або «проти» кандидата у депутати на зборах, мітингах, у пресі, по 
телебаченню і радіо. 

2) Виборчі комісії організують надання відповідно обладнаних 
приміщень для проведення передвиборних зборів, нарад, мітингів, а також рівної 
для всіх претендентів і кандидатів у депутати можливості для систематичного 
ведення передвиборної агітації з використанням усіх засобів інформації. 

3) Претенденти і кандидати у народні депутати проводять зустрічі із 
своїми виборцями у зручній для них формі. Збори організуються претендентами і 
довіреними особами кандидатів у народні депутати спільно з виконкомами 
місцевих Рад народних депутатів, громадськими організаціями, рухами, 
добровільними об’єднаннями, спілками, трудовими колективами, групами 
виборців за місцем проживання. Про час і місце проведення зборів і зустрічей 
завчасно повідомляється виборцям через засоби інформації. 

4) Агітація у день виборів не допускається, за винятком раніше 
вивішених друкованих матеріалів. 

 
Стаття 31. Звільнення кандидатів у народні депутати від виробничих  

або службових обов’язків для участі у передвиборних заходах 
1) Кандидат у народні депутати після його реєстрації окружною 

виборчою комісією звільняється за його бажанням на час проведення зустрічей з 
виборцями, виступів на передвиборних зборах, мітингах, по радіо і телебаченню 
від виконання виробничих і службових обов’язків із збереженням середньої 
заробітної плати за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборів. 

2) Кандидат у народні депутати Української РСР має право на 
безплатний проїзд у всіх видах громадського пасажирського транспорту (крім 
таксі) у межах виборчого округу. 
 

Стаття 32. Недоторканість кандидата у народні депутати 
1) Кандидат у народні депутати не може бути притягнутий до карної 

відповідальності, заарештований, до нього не можуть бути судом застосовані 
заходи адміністративного впливу без згоди окружної виборчої комісії. 

2) У випадку виникнення загрози для особистої безпеки кандидата у 
народні депутати, членів його сім’ї або недоторканості його майна 
правоохоронні органи за його клопотанням забезпечують необхідний захист. 
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Частина VIII 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ТА ПІДБИТТЯ 

ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ 
 

Стаття 33. Час виборів та місце голосування. 
1) Під час виборів народних депутатів в Українській РСР голосування 

проводиться лише у день виборів з 7 до 22 години. Про час і місце голосування 
дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніше, як за 15 днів до виборів. 

2) Виборець, який тимчасово відбуває із свого місця проживання у період 
після початку загального ознайомлення із списками виборців та відсутній у день 
виборів, може  вимагати у дільничної виборчої комісії за своїм місцем 
проживання виборчі бюлетені, прийняти рішення стосовно кандидатів у народні 
депутати та лишити заповнені бюлетені в закритому конверті в дільничній 
виборчій комісії. У день голосування цей конверт розпечатується членами 
дільничної виборчої комісії, і бюлетені, що знаходяться в конверті, додаються до 
інших виборчих бюлетенів, які беруть участь у голосуванні. 
 

Стаття 34. Виборчий бюлетень 
1) У виборчий бюлетень включаються у алфавітному порядку всі 

зареєстровані кандидати в народні депутати із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові, посади (заняття), партійності, місця роботи та проживання кожного 
кандидата у депутати. 

2) Для забезпечення рівних умов виборцям під час таємного голосування 
в бюлетені навпроти прізвищ та відомостей про кандидатів друкуються слова 
«за» та «проти», виборець викреслює непотрібне. 

3) Друкування виборчих бюлетенів організовується Центральною 
виборчою комісією Української РСР. 

4) Виборчі бюлетені друкуються українською мовою. 
5) Виборчі бюлетені передаються дільничним виборчим комісіям не 

пізніше, ніж за 5 днів до дня виборів. 
 

Стаття 35. Порядок заповнення виборчого бюлетеня 
1) Виборчий бюлетень заповнюється виборцем, який голосує у кабіні для 

таємного голосування. Під час заповнення бюлетеня забороняється присутність 
будь-кого, крім голосуючого. Виборець, який не має можливості самостійно 
заповнити бюлетень, має право запросити в кабіну іншу особу, на свій розсуд, 
крім члена виборчої комісії. 

2) Після заповнення бюлетеня виборець здійснює голосування шляхом 
опускання цього бюлетеня у запломбовану виборчу скриньку. 

 
Стаття 36. Проведення голосування 

1) На кожній виборчій дільниці голосування проводиться у спеціально 
відведеному приміщенні, у якому повинні бути кабіни для таємного голосування, 
місце для видачі виборчих бюлетенів та виборчі скриньки, які встановлюються 
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таким чином, щоб голосуючі, підходячи до них, обов’язково проходили через 
кабіни. 

2) Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємниці 
волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання у них необхідного 
порядку несе дільнична виборча комісія. 

3) Перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії у 
присутності всіх членів комісії перевіряє виборчі скриньки, опечатує їх. 

4) Кожен виборець голосує особисто. Виборчі бюлетені видаються 
виборцеві дільничною виборчою комісією на підставі списку виборців за 
поданням паспорта або іншого документа, який засвідчує особу та місце 
проживання. Про отримання виборчого бюлетеня виборець розписується у 
списку виборців. 

5) Виборці, помилково не включені до списку виборців, на підставі 
документа, який засвідчує особу та місце проживання, включаються у додаток до 
списку виборців. 

6) Як виняток, на прохання окремих виборців, котрі за станом здоров’я 
або через іншу поважну причину не можуть особисто прибути у приміщення для 
голосування, дільнична виборча комісія може доручити не менш ніж двом 
членам комісії спільно організувати голосування у місці перебування цих 
виборців на підставі складеного на них додаткового списку. 

7) Під час усіх процедур голосування мають право бути присутніми 
довірені особи кандидатів, представники трудових колективів, преса. 

 
Стаття 37. Підрахунок голосів на виборчій дільниці 

1) Дільнична виборча комісія підраховує голоси окремо по кожному 
кандидату в депутати. 

2) Виборчі скриньки розпечатуються дільничною виборчою комісією 
після закінчення голосування. Відкриття виборчих скриньок до закінчення 
голосування забороняється. Перед розпечатуванням виборчої скриньки всі не 
видані виборцям бюлетені повинні бути погашені дільничною виборчою 
комісією. Після цього підраховуються виборчі бюлетені, опущені до виборчих 
скриньок поза приміщенням для голосування. Під час розпечатування скриньок 
мають право бути присутніми довірені особи кандидатів, представники трудових 
колективів, преси. 

3) Дільнична виборча комісія за списком виборців та додатками до нього 
встановлює загальну кількість виборців у виборчому окрузі або на виборчій 
дільниці, а також кількість виборців, які отримали бюлетені, кількість голосів, 
поданих окремо «за» та «проти» кожного кандидата у депутати, та кількість 
виборчих бюлетенів, що визнані недійсними. 

4) Визначаються недійсними виборчі бюлетені, в яких під час 
голосування залишено більше одного кандидата на один мандат. У разі 
виникнення сумнівів у дійсності виборчого бюлетеня, питання вирішується 
дільничною виборчою комісією шляхом голосування. 
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5) Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні дільничної 
виборчої комісії і заносяться у протокол, який складається окремо на кожний 
мандат. Протокол заповнюється тушшю, чорнилом, або кульковою ручкою, 
підписується головою, заступником голови, секретарем та членами комісії і 
направляється у відповідну окружну виборчу комісію. До протоколу додаються 
окремі думки членів комісії, заяви і скарги щодо порушень, які мали місце у ході 
голосування або під час підрахунку голосів, що надійшли у комісію, акт, 
складений у випадку по рушення пломби або печатки на виборчій скриньці. 

 
Стаття 38. Встановлення результатів виборів по виборчому округу 

1) На підставі протоколів дільничних виборчих комісій окружна виборча 
комісія визначає: загальну кількість виборців по округу, кількість виборців, які 
взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного 
кандидата у депутати, кількість бюлетенів, визнаних недійсними. 

2) Обраним в народні депутати вважається кандидат, який набрав більше 
50 процентів голосів виборців, що голосували, якщо у виборах брало участь 
більше половини виборців округу. 

Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь 
менше половини виборців, включених у списки виборців. 

3) Результати виборів по виборчому округу встановлюються на засіданні 
окружної виборчої комісії і заносяться у протокол. Протокол підписується 
головою, його заступником, секретарем та членам комісії і пересилається у 
встановленому порядку у Центральну виборчу комісію УРСР. 

4) Повідомлення про результати виборів по виборчому округу 
публікується у місцеву пресі у триденний строк. У повідомленні вказується: 
загальна кількість громадян, включених у списки виборців, кількість виборців, 
які взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих «за» та «проти» 
кожного кандидата у депутати, кількість недійсних бюлетенів, прізвище, ім’я, по 
батькові, посада (рід занять), партійність, місце роботи та проживання обраних 
депутатів. 

5) До протоколу додаються окремі думки членів комісії, заяви та скарги 
стосовно порушень, які мали місце у ході голосування, під час підрахунку 
голосів або під час встановлення результатів виборів, що надійшли в окружну 
виборчу комісію. Окружна виборча комісія подає протокол про результати 
виборів у Центральну виборчу комісію УРСР. 

 
Стаття 39. Реєстрація депутатів 

1) Центральна виборча комісія з виборів народних депутатів Української 
РСР на підставі протоколів виборчих комісій, що надійшли до неї, реєструє 
обраних народних депутатів Української РСР. 

2) Центральна виборча комісія може визнати вибори недійсними, якщо у 
ході виборів або під час підрахунку голосів або визначення результатів виборів 
мали місце порушення даного Закону, і відмовити у реєстрації народного 
депутата Української РСР. 
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Стаття 40. Повторне голосування і повторні вибори 

1) Якщо по виборчому округу з кількістю кандидатів понад два не обрано 
жодного з кандидатів, окружна виборча комісія приймає рішення про проведення 
в окрузі повторного голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу 
кількість голосів. Про це рішення окружна виборча комісія повідомляє у 
Центральну виборчу комісію та інформує виборців округу. Повторне 
голосування у виборчому окрузі проводиться у тижневий строк. 

2) Обраним вважається кандидат у народні депутати, який отримав під 
час повторного голосування звичайну більшість голосів виборців. 

3) Якщо у виборчому окрузі з двома кандидатами не вибраний жодний з 
кандидатів, або вибори визнані такими, що не відбулися, призначаються повторні 
вибори. 

4) Повторні вибори проводяться у відповідності до вимог даного Закону, 
однак строки виборчої кампанії можуть бути скорочені за рішенням Центральної 
виборчої комісії УРСР. У такому ж порядку проводяться вибори на місце 
депутата, який вибув. 

 
Стаття 41. Посвідчення і нагрудний знак народного 

депутата Української РСР 
Окружна виборча комісія після опублікування у пресі списку народних 

депутатів в Українській РСР, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, 
видає кожному обраному депутату посвідчення про його повноваження як 
представника народу. 

 
Частина IX 

З’ЇЗД ПОВНОВАЖНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ НАРОДОВЛАДДЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛІКИ І 

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УРСР 
 

Стаття 42. Виборче право З’їзду повноважних представників народовладдя 
Української РСР 

1) Центральна виборча комісія УРСР у десятиденний строк після 
закінчення виборів народних депутатів в Українській РСР робить повідомлення 
про скликання З’їзду повноважних представників народовладдя Української РСР, 
який повинен розпочати свою роботу не пізніше, ніж через 30 днів після 
оголошення про його скликання. 

2) На З’їзд повноважних представників народовладдя Української РСР 
делегуються: 262 народних депутати СРСР від України, 450 депутатів Верховної 
Ради УРСР, 25 депутатів обласних Рад народних депутатів, 737 депутатів від 
міських, районних, селищних та сільських Рад народних депутатів. 

3) Центральна виборча комісія Української РСР на першому засіданні 
З’їзду повноважних представників народовладдя Української РСР доповідає про 
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результати виборів народних депутатів, вносить пропозицію про затвердження їх 
результатів, порядок обрання Президента республіки. 

4) На З’їзді повноважних представників народовладдя Української РСР 
розглядаються такі питання: 

а) обрання робочого органу З’їзду — Президії З’їзду повноважних 
представників народовладдя Української РСР; 

б) обрання мандатної комісії З’їзду; 
в) порядок та строки обрання Президента Української РСР; 
г) обрання Конституційного Суду УРСР. 
5) Після прийняття пропозицій З’їздом повноважних представників 

народовладдя Української РСР Центральна виборча комісія УРСР публікує 
повідомлення і приймає рішення про створення Всеукраїнського територіального 
округу для проведення виборів Президента республіки. 

 
Стаття 43. Порядок та строки обрання Президента Української РСР 

1) Виборче право про вибори Президента республіки складається з 
процесуальних дій: обрання народних депутатів СРСР від України та депутатів 
Верховної Ради УРСР, обрання претендентів у кандидати на пост Президента 
республіки, формування групи кандидатів у Президенти республіки, виборів 
Президента республіки. 

2) Вибори Президента республіки проводяться за принципами 
загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні на 
альтернативній основі з кількості не менше двох кандидатів у Президенти 
республіки, внесених у виборчі бюлетені. 

3) Претенденти у кандидати на пост Президента республіки обираються з 
числа народних депутатів СРСР від України та депутатів Верховної Ради УРСР. 

4) Кандидатури претендентів у кандидати на пост Президента республіки 
можуть пропонуватися будь-яким учасником З’їзду, а також шляхом висунення і 
самовисунення народних депутатів СРСР від України та депутатів Верховної 
Ради УРСР, Претендентом у кандидати стає особа, яка набрала не менше 1/3 
голосів учасників З’їзду. 

5) З часу обрання претендентів у кандидати на пост Президента 
республіки, вони реєструються у Центральній виборчій комісії Української РСР 
після чого ведуть передвиборчу боротьбу у відповідності з вимогами Закону. 

6) Претенденти та кандидати у Президенти республіки мають право мати 
до 30 довірених осіб. 

7) Щоб стати кандидатом у Президенти республіки, претенденту 
необхідно набрати 150000 голосів (підписів) від виборців Української РСР. 

8) Претендент, який набрав вказану кількість голосів виборців, 
реєструється у Центральній виборчій комісії Української РСР, отримує 
посвідчення кандидата у Президенти республіки. 

9) Центральна виборча комісія Української РСР публікує у пресі і 
повідомляє через інші засоби масової інформації про кількість кандидатів у 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
98 

 

Президенти республіки, дає іншу необхідну інформацію про кандидатів, вносить 
у виборчі бюлетені їх кандидатури. Голосування по виборах Президента 
республіки проводиться за умовами даного Закону. Після проведення 
голосування. Центральна виборча комісія УРСР проводить підрахунок голосів, 
підбиває підсумки виборів, оголошує, хто обраний Президентом Української 
РСР. 

10) Президент республіки перед народом України приймає присягу на 
вірність служіння Народові. 
 

Стаття 44. Обрання Конституційного Суду Української РСР 
1) Конституційний Суд УРСР обирається з числа народних депутатів 

З’їздом повноважних представників народовладдя Української РСР таємним 
голосуванням на альтернативній основі строком на 10 років. 

2) Члени Конституційного Суду УРСР обираються у складі 15 осіб, 
мають рівні права, по черзі виконують обов’язки головуючого на засіданнях 
Конституційного Суду УРСР. 

3) Народні депутати, обрані членами Конституційного Суду УРСР, 
повинні мати не менше 5 років практичної роботи у правоохоронних органах на 
посадах суддів, слідчих, прокурорів, їх заступників або такий же строк роботи в 
партійних комісіях, органах народного контролю, охорони природи, арбітражу. 
За умови наявності вченого ступеня достатньо 3-річного стажу практичної 
роботи за фахом. 

4) Члени Конституційного Суду УРСР перед З’їздом повноважних 
представників народовладдя Української РСР приймають присягу на вірність 
Народу і Конституції СРСР. 

5) Предметом діяльності Конституційного Суду УРСР є тлумачення 
Конституції УРСР, здійснення конституційного нагляду за дотриманням усіма 
громадянами та іншими особами виконання Конституції Української РСР, 
приведення законодавства у відповідність з нею. 

6) Притягнення членів Конституційного Суду УРСР до відповідальності 
відбувається за згодою З’їзду повноважних представників народовладдя 
Української РСР. Недовіру члену Конституційного Суду УРСР може висловити 
Президент республіки. Верховна Рада УРСР та члени Конституційного Суду 
УРСР більшістю голосів. Відкликання члена Конституційного Суду 
задовольняється на З’їзді повноважних представників народовладдя Української 
РСР. Відсторонення від виконання обов’язків до скликання З’їзду здійснює 
Президент республіки. 

7) Скоєння злочину членом Конституційного Суду УРСР, пов’язане з 
виконанням своїх обов’язків, кваліфікується як державний злочин. 

 
Частина X 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УРСР ТА 
МІСЦЕВИМИ РАДАМИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
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Стаття 45. Виборче право Верховної Ради Української РСР 
1) Верховна Рада УРСР дотримується основ  виборчого права під час 

формування організаційної структури органів народовладдя. На засіданні 
Верховної Ради УРСР таємним голосуванням на альтернативній основі 
обираються: перший заступник Президента республіки (віце-президент), 
Президія Верховної Ради УРСР, Голови постійних комісій Верховної Ради УРСР, 
Голова Ради Міністрів УРСР, Голова Верховного Суду УРСР. Головний 
державний арбітр УРСР, Прокурор УРСР, Міністр юстиції УРСР, Міністр 
внутрішніх справ УРСР, Голова комітету державної безпеки УРСР, Голова 
комітету з охорони природи УРСР, Голова народного контролю УРСР, Голова 
Держтелерадіо УРСР, Головний редактор газети Верховної Ради УРСР. 

2) На розгляд членів Верховної Ради УРСР таємним або відкритим 
голосуванням обираються члени постійних та інших комісій Верховної Ради 
УРСР, судді обласних судів і Київського міського суду. 

 

Стаття 46. Виборче право місцевих Рад народних депутатів 
1) Місцеві Ради народних депутатів на своїх сесіях обирають: голову 

виконкому Ради народних депутатів, його першого заступника, членів 
виконкомів, голів і членів комісій та інших представницьких органів 
народовладдя. 

2) Обрання голови виконкому та першого заступника голови виконкому 
Ради народних депутатів відбувається таємним голосуванням на альтернативній 
основі. Обрання інших осіб  представницьких органів може відбуватися таємним 
або відкритим голосуванням. 

 

Частина X I  
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО ВИБОРИ ОРГАНІВ  НАРОДОВЛАДДЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
 

Стаття 47. Підстави притягнення до юридичної відповідальності 
1) Дія, вчинена прямо чи побічно з метою обмеження або позбавлення 

виборчих прав громадян, народних депутатів або представницьких органів 
народовладдя Української РСР, яка суперечить Конституції УРСР та 
законодавству про вибори в Українській РСР, є державним злочином. 

2) Позовна давність за скоєні правопорушення у галузі виборчих прав в 
Українській РСР не застосовується. 

 

Стаття 48. Види юридичної відповідальності 
1) У залежності від ваги скоєного правопорушення винні особи 

притягуються до таких видів юридичної відповідальності: дисциплінарної, 
адміністративної, цивільно-правової (матеріальної), кримінальної. 

2) Притягнення до того чи іншого виду юридичної відповідальності 
здійснюється у суворій відповідності з діючим законодавством. 

*   *   * 
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Концепція даного Закону ґрунтується на міжнародному правовому досвіді за 
безпечення прав людини і є гарантією реалізації свобод кожного громадянина та 

народу Республіки.21 
 01.09.89 р. 

Народні депутати СРСР  
В. ГРИЩУК, А. НАЗАРЕНКО, Ю. СОРОЧИК, В. ЧЕРНЯК, В. ЯВОРІВСЬКИЙ, 
А. ЯРОШИНСЬКА,член комісії, кандидат юридичних наук О. КОЦЮБА22. 

_________________________________________________________________________ 

                                                      
21 Опублікований в газетах «Вечірній Київ», «Молода Галичина», «Радянська 
Україна» та ін. проект Альтернативного Закону Української РСР знаходиться в 
архівах редакцій цих газет, в Парламентській бібліотеці, архівах Верховної Ради 
України в моєму домашньому архіві та особистому архіві Якова Зайка і набраній 
верстці ІV тому «AVE, UKRAINA!». Читачі мають можливість ознайомитися з цим 
проектом та здійснити порівняння з сучасними виборчими законами, щоб 
переконатися, які норми виборчого законодавства відповідають реальним інтересам 
та конституційними правам і свободам громадян і народу, їх передбаченому в 
положеннях Декларації про державний суверенітет України громадянському 
суспільству та  формуванню в нашій країні справжньої правової держави. 
22  Автор проекту Альтернативного Закону України про народовладдя. О.П.Коцюба 
був  і є ініціатором  використання напрацювань цього  проекту  для забезпечення ви- 
борів  представників України в Європарламент та інші  структури  Європейського 
Союзу. Схема та ідеологія проекту О.П.Коцюби може бути використана для 
подальшого розвитку законодавства про місцеве самоврядування. 
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Частина восьма 
Відродження і потенціал народовладдя: Україна - 

Руси є велич минулого, сучасності і блискучого майбуття 
 

§ 25.Відродження народовладдя в Україні: історія і сучасність, 
жорстока боротьба, актуальність і непереможність демократії 

 
До історії шляхів відродження народовладдя в Україні. Етап перший 

відбувся в Українському суспільстві на основі волевиявлення і діяльності народу 
незалежно від дій партії та її політики і органів державної влади. Відродження 
народовладдя в Україні сформувалося в  1989-1990 і до 24  серпня 1991 року. У 
цьому історичному періоді проаналізовано: події демократичних виборів народних 
депутатів до Верховної Ради Союзу РСР; діяльність їх Демократичного блоку в 
союзному парламенті; створення і публікація проекту АЗ України про вибори органів 
народовладдя (1989) України, схваленого народом і повністю реалізованого 
практикою демократичних виборів (1990).  

До честі Верховної Ради ХІ скликання на його основі внесено зміни і 
доповнення у виборче законодавство України (8.11.1989), що забезпечило гарантії: 
найдемократичніших вільних виборів; безпосередньої участі народу на 
виборах; відсутності насилля і корупції; грошових і матеріальних цензів; 
списків сформованої корупції в партіях; політики наклепів і приниження честі 
та гідності людини, хабарів та обіцянок; посад і привілеїв влади. 

Вибори 04 березня 1990 року – це відродження демократії кращих часів 
Київської Русі, коли князі і судді були виборними та підзвітними народу; звичаїв і 
традиції Козацтва України, коли козаки публічно обирали на кругу всіх  керівників від 
старости до священика і від сотника до Гетьмана. 1990 рік- демократичні вибори 
забезпечили сформування депутатського корпусу від місцевих народних Рад до 
Верховної Ради України, від регіонів до центру.    

 Результат: 16 липня 1990 року прийнята абсолютною більшістю в 357 голосів 
народних депутатів України Декларація про державний суверенітет України – 
основа нової Конституції України (див. Київ. Політвидав України.1990, с. 8). В цей 
же день прийнята постанова  Верховної Ради України про Всенародне свято – Про 
День проголошення незалежності України (Відомості Верховної Ради  УРСР. 1990 
р., №56-ХІІ, 16 липня 1990 року). Скинуто і політичне рабство людини перед 
партією насилля і репресій – КПРС та комуністичної партії України. Абсолютна 
більшість народу України отримала  завдяки демократичним перемогам волю і право 
володіти свободою. 

На цьому першому етапі та на основі Декларації прийнято перші 
основоположні Закони України: «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 
серпня 1990 року №142-ХІІ (Відомості ВР України. 1990 р., №3 ст. 499); Закон України 
«Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 
народному господарстві» (Відомості ВР України. 1990 р., №32 ст. 453); Закон 
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Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про зміни і доповнення 
Конституції (Основного закону) Української РСР» від 14 жовтня 1990 року 
(Відомості ВР України. 1990 р., №45 ст. 606) та інші нормативно-правові акти, які 
закріпили незалежність України.  

У сукупності за цей період української законотворчості показав єдність всього 
народу України, включаючи демократичні вибори народних депутатів СРСР від 
України у Верховну Раду СРСР, публікацію проекту АЗ України про вибори органів 
народовладдя в Україні, вибори 04 березня 1990 року та внесення в 1989 році на його 
основі змін і доповнень у виборче законодавство України для демократичних виборів, 
без цензів і квот, від 08 листопада 1989 року. Цей період з 1989 року і до 24 серпня 
1991 року включно є історично визначеним демократичними реформами, дає наукові і 
практичні підстави про створення і розвиток Деклараційно-конституційної 
правової народовладної демократичної системи України - історичний етап її 
формування і практики діяльності в громадянському суспільстві і закладення 
основ правової держави незалежної України і вільного історичного українського 
народу. 

*** 

Після 24 серпня 1991 року керівна партократія, маючи ще панівне становище в 
державі і заволодівши грошовими й матеріальними ресурсами, пішла в наступ на 
демократію. Вона розуміла, щоб позбавити народ довіри в демократичні реформи, 
треба підірвати його віру в ідеологію незалежності народу й можливість встановити 
народовладдя. Розрахунок простий і збудований на тім, що віками народ знаходився 
під протекторатом Російської імперії з її ідеологією насилля, застосування рабської 
покори і каторги Сибіру, а тому здасться. Народ же боровся і бореться за волю та 
свободу. І переможе! 

*** 

Стаття присвячена  25 – річчю   публікації (1989)  проекту Альтернативного 
Закону України  про  вибори  органів  народовладдя Української РСР як величі 
суспільства історичної України – Руси, досліджуваної М. С. Грушевським. Норми 
проекту були розглянуті Верховною Радою Української РСР ХІ-го  скликання з 
внесенням  змін і доповнень  у виборче законодавство України. Ці умови забезпечили 
демократичне відродження та розвиток ідеології народовладдя та  
проведення 04 березня 1990 року демократичних виборів народних депутатів 
України. Ідеологія народовладдя сприйнята народом України і правосвідомі громадяни 
підтримали народовладну Декларацію про державний суверенітет України та її 
другий розділ – НАРОДОВАДДЯ! 

Ідеологія народовладдя стала прологом не тільки формування і прийняття 
Декларації про державний суверенітет України,  прийняття на її основі Акта 
проголошення незалежності України, а також Концепції нової Конституції 
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України, завершення проекту нової Конституції України, опублікованих 
Верховною Радою та затверджених Конституційною комісією України.   

*** 

В значній мірі ця стаття присвячується і пам'яті Якова Яковича Зайка – 
народного депутата України ХІІ-го скликання і відданого патріота України! Думаю, що 
наші однодумці, після оцінки літературної спадщини Якова Зайка, знайдуть спільну 
згоду і опублікують працю, яку присвятять Якову Яковичу! 

 


