
Соціологічна лабораторія 
Херсонської обласної організації 
Комітету виборців України

РЕЗУЛЬТАТИ 
ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 

„БАГАТОПАРТІЙНІ ВИБОРИ – 1”. (ЖОВТЕНЬ 2005 р.)

Опитування  громадської  думки  проводилося  соціологічною  лабораторією Херсонської
обласної організації Комітету виборців України  за сприяння кафедри філософії і соціології
Херсонського національного технічного університету і  Херсонського обласного відділення
Соціологічної  асоціації  України.  Науковий керівник опитування – кандидат соціологічних
наук  Коробов  Володимир  Кузьмич.  Опитування  проведено  в  рамках  аналітичних  та
моніторингових  програм  ХОО  КВУ, організатори  не  отримували  кошти  на  проведення
опитування з інших джерел.

Тема опитування  -  особливості  соціально-політичної  ситуації,  що  склалася  у  Херсоні
напередодні парламентських та місцевих  виборів, які відбудуться навесні 2006 року.

Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше
3,0%. Опитано 600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування
за місцем проживання.

ПОЛІТИЧНА ДОЛЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ В.САЛЬДО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО, ХТО
БУДУТЬ ЙОГО СУПЕРНИКИ

КОМЕНТАР: 
Мер м. Херсона, як не дивно, зберігає достатньо високий рівень підтримки виборців. Біля

28%  виборців,  яких  ми  опитали,  впевнені,  що  вони  будуть  голосувати  за  В.Сальдо  на
наступних виборах.

Разом  з  тим,  вирішальна  група  виборців  (більше  31%)  визначать  своє  ставлення  до
В.Сальдо залежно від того, якими будуть кандидатури його суперників. Таким чином, можна
зробити висновок,  що вплив на список кандидатур,  або те,  що політтехнологи називають
“розчисткою електорального поля” – єдиний шлях для гарантованої перемоги В.Сальдо. 

Відповіді на питання: “Якби найближчим часом відбулися вибори міського голови 
міста Херсона, чи голосували б ви за нині діючого міського голову Володимира 
Сальдо?»

Варіанти відповіді % до числа опитаних
це залежить від того, якими будуть інші кандидатури на посаду
міського голови

31,5

так, я напевне голосував би за В.Сальдо 27,7
ні, я напевне голосував би проти В.Сальдо 24,0
голосував би проти всіх 4,4
важко відповісти 12,4

Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.

ДЛЯ ДОВІДКИ: Результати голосування по виборах міського голови м. Херсона у 
березні 2002 р.:



Внесено у списки виборців у 2002 р. 294619 100
Сальдо Володимир Васильович 52331 17,8%
Соколов Сергій Анатолійович 33406 11,3%
Яценко Андрій Анатолійович 10923 3,7%
Ординський Микола Миколайович 9297 3,2%
Канівченко Василь Іванович 8494 2,9%
Мозговий В’ячеслав Васильович 8151 2,8%
Осолодкін Сергій Анатолійович 6323 2,1%
Гладштейн Олександр Абрамович 1867 0,6%
Не підтримали жодного кандидата 18074 6,1%

Результати голосування друкується За відомостями книги Олега Лиховида „Друге 
перехрестя”. Херсон, 2002 р

ДОСЯГНЕННЯ МІСЬКОЇ ВЛАДИ: РЕЙТИНГ ХЕРСОНЦІВ

КОМЕНТАР: Всупереч  поширеній  думці,  проведення  міською  владою  різних  свят  і
розважальних  заходів  є  її   найбільшим досягненням,  на  думку  опитаних  виборців,  тому
критика проведення таких заходів не буде підтримана населенням.

Виборцям подобається покращення ситуації із пасажирськими перевезеннями, відкриття
нових маршрутів, поява нових автобусів.

Також,  відновлення  пам’ятника  засновнику  міста  Херсона  Г.Потьомкіну  з  багатьох
причин є дуже вдалим кроком міської влади і особисто В.Сальдо.

За часів “володарювання” В.Сальдо у місті відбулася “супермаркетова революція”.
Все це – актив мера, на який він може спиратися.
Проте успіхи міської влади досить відносні і їх не треба перебільшувати, а проблеми –

недооцінювати.

Відповіді на питання: “Які із досягнень міської влади за час керівництва міського 
голови Володимира Сальдо Ви вважаєте найголовнішими?”. 
(дозволялося позначати кілька  варіантів  відповідей, тому сума перевищує 100%)
В  таблиці  показані  лише  7  найважливіших  на  думку  опитаних  досягнень  із  загального
списку. 

Рей-
тинг

Варіанти відповіді % до числа
опитаних

1 Проводяться розважальні заходи під час свят (концерти, фестивалі,
тощо)

45,2

2 Прокладено зручні маршрути пасажирського транспорту, 
з’явилися нові автобуси

40,4

3 Відновлено пам’ятник засновнику нашого міста кн. Г. Потьомкіну 39,5
4 В місті появилися нові сучасні магазини, супермаркети 37,0
5 Місто прикрасилося квітами, стало менше сміття, особливо в центрі  29,0
6 Приділяється достатньо уваги минулому міста (відновлюються 

пам’ятники, історична частина міста)
27,3

7 Відремонтовані вулиці, тротуари 24,7
Зміни є, але незначні, навіть й говорити про них не хочеться 24,0
Нічого не змінилося 7,7
Стан міста тільки погіршився 4,7

Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.
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ПРОБЛЕМИ МІСТА, ЩО ХВИЛЮЮТЬ ГОРОДЯН

КОМЕНТАР: Кількість невирішених проблем нашого міста значно перевищує список
деяких досягнень.

Зокрема, люди невдоволені тим, що Херсон погано освітлений у нічний час.
Невирішена  проблема  водопостачання  значно  погіршує  якість  життя  херсонців  і

назводить місто до рівня нецивілізованої окраїни світу.
Жахливий стан доріг і вулиць, засміченість міста,  екологічне забруднення і деградація

комунального господарства знецінюють в очах виборців окремі досягнення міського голови.

Відповіді на питання: ”Скажіть, будь ласка, які з проблем нашого міста хвилюють вас
більше  всього?”.  (дозволялося  позначати  кілька   варіантів   відповідей,  тому  сума
перевищує 100%) В таблиці показані лише 16 найважливіших на думку опитаних проблем із
загального списку із 40 проблем. 

Рей-
тинг

Варіанти відповіді % до числа
опитаних

1 Місто погано освітлюється у нічний час 43,3
2 Нерегулярне водопостачання, в нашому помешканні воду подають за 

розкладом, кілька годин на день
40,7

3 Питна вода, яка постачається у помешкання,  низької якості, ми 
споживаємо неякісну воду

39,0

4 Холод у помешканнях під час опалювального сезону, погана забезпеченість 
помешкань теплом

36,9

5 Поганий  стан автодоріг, вулиць міста 30,6
6 Забрудненість міста, незадовільна робота комунальних служб по прибиранню

сміття
27,7

7 Ми вимушені купувати питну воду у приватних фірм і користуватись 
послугами водовозів через низьку якість питної води, яку поставляють у 
помешкання комунальні підприємства

22,4

8 Велика кількість бездомних, жебраків 20,9
9 Безробіття, важко знайти роботу у Херсоні 17,6

10 Велика кількість дітей, які не мають догляду 17,0
11 Високий рівень злочинності у місті 16,4
12 Екологічне забруднення міста (низька якість води, повітря, високий рівень 

радіації и т.п.)
15,7

13 Благоустрій міста в цілому 14,8
14 Незадовільний рівень медичного обслуговування у місті 14,6
15 Корумпованість міського чиновництва 11,8
16 Безробіття у місті, щоб заробити на прожиття, херсонці вимушені шукати 

заробіток поза межами Херсона
11,0

Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.
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ПРОБЛЕМИ МІСТА, ЩО ХВИЛЮЮТЬ ГОРОДЯН: РЕТРОСПЕКТИВА

ДЛЯ ДОВІДКИ: Результати опитування по рейтингу міських проблем у СІЧНІ 2002 Р.
Відповіді  на  питання:  “Які  із  міських  проблем  вас  хвилюють  найбільше?” (Сума  відповідей
більша,  ніж  100%,  тому  що  респондентам  дозволялось  вказувати  кілька  варіантів  відповідей)  В
таблиці показані лише 16 найважливіших на думку опитаних проблем із загального списку із
23 проблем. 

% до числа тих, 
хто відповів

1 Постачання тепла, робота ТЕЦ і котелень 70,32
2 Крадіжки металевих виробів (люки на колодязях, решітки, 

пам’ятники тощо)
69,79

3 Робота медичних установ 62,57
4 Благоустрій міста 62,57
5 Водопостачання 61,23
6 Електропостачання 55,61
7 Постачання газу 51,07
8 Громадський порядок на вулицях 50,27
9 Стагнація підприємств міста (не працюють підприємства) 48,13
10 Озеленення міста 47,86
11 Поганий стан парків і скверів 41,71
12 Ефективність управління містом 34,49
13 Робота шкіл і інших навчальних закладів 33,16
14 Деградація культурного життя міста 31,02
15 Робота міського транспорту 30,75
16 Стан кладовищ 30,48

Опитування проведене  14-25 січня 2002 р., опитано 376 респондентів – виборців м. Херсона, метод збору 
інформації - інтерв’ю за місцем проживання. Вибірка комбінована, квотно-маршрутна.  Похибка не 
більше 4%
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ВІДНОШЕННЯ ХЕРСОНЦІВ ДО ПРОБЛЕМ, ЩО АКТИВНО
ОБГОВОРЮЮТЬСЯ В ПРЕСІ ТА СЕРЕД ПОЛІТИКІВ

КОМЕНТАР: Можливим спробам В.Сальдо залишитися на своїй посаді на наступний
термін можуть зашкодити скандали навколо передачі в оренду приватним фірмам важливих
ділянок землі у центрі міста. Опитані нами виборці негативно ставляться до подібних рішень
міської влади.

Також дуже негативно сприймається  громадською думкою широка торгівля  алкоголем
для молоді, зокрема, неповнолітніх, під час міських свят.

Відповіді на питання: “Чи підтримуєте Ви рішення про передачу набережної та частини
центру міста в оренду приватним фірмам?”.

Варіанти відповіді % до числа
опитаних

Я проти, тому що це направлено тільки на потреби багатіїв, а простому люду не 
буде можливості навіть вийти на набережну та прогулятися. Будуть вимагати для
цього плату.

21,2

Ні, я проти, тому що це робилося у непрозорій спосіб для того, щоб керівництво 
міста отримало власні дивіденди, буде остаточно зруйнована історична частина 
міста

10,8

Так, я підтримую, але необхідна більш прозора процедура передання частини 
міста в оренду, через проведення громадських слухань, обговорення у ЗМІ, 
відкритого конкурсу.

8,9

Так, це дасть додаткові інвестиції у розвиток міста, прикрасить наш центр, буде 
додаткові кошти у бюджеті, які будуть використані на соціальні потреби 
Херсону

5,9

Мені байдуже 2,3
Не знаю 4,2
Нічого про це не чули 46,7

Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.

Відповіді на питання: “Як Ви ставитися до того, що в свята, які відбуваються у Херсоні,
на вулицях міста широко продаються горілка, пиво, слабоалкогольні напої ?»

Варіанти відповіді % до числа опитаних
Нехай продають, але потрібно посилити контроль
за забороною продавати ці напої неповнолітнім

37,4

Це жахливо. Кожного свята в місті повно п’яних, 
особливо молоді, хуліганів 

23,0

Я категорично проти, щоб під час свят 
продавалася спиртне. Необхідно викоріняти 
п’янство та алкоголізм. 

18,6

Не помічав цього. Продається як потрібно це на 
святах – у нормі.

9,4

 На святах й потрібно добре відпочити, а це 
допомагає. 

8,7

Утруднились відповісти 2,9
Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.
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РІВЕНЬ ДОВІРИ ЖИТЕЛІВ ХЕРСОНА ДО ОРГАНІВ НОВОЇ ВЛАДИ ТА
САМОВРЯДУВАННЯ ДУЖЕ НИЗЬКИЙ  

КОМЕНТАР: Рівень  довіри громадян до керівників  місцевої  влади і  самоврядування
дуже низький.  Найвищий рівень  довіри має міський голова Херсону В.Сальдо,  та  і  йому
“повністю довіряють” лише 13%  опитаних, а “скоріше довіряють”  - лише 26%.

Відповіді на питання: “Якою мірою Ви довіряєте кожному з вказаних нижче міських
діячів самоврядування, місцевих органів влади?” (в % до числа опитаних)

Повні-
стю 
довіряю

Скорі-
ше дові-
ряю

Скорі-
ше не 
довіряю

Зовсім 
не 
довіряю

Не знаю 
такого 
діяча

Утруд-
нились 
відпо-
вісти

Борис Сіленков, голова Херсонської 
облдержадміністрації

6,6 13,9 19,0 18,4 16,0 26,1

Володимир Ходаковський, 
голова Херсонської обласної Ради

4,0 12,4 18,4 22,1 16,9 26,2

Володимир Сальдо, 
міський голова м. Херсона

13,0 25,9 17,0 23,1 4,2 16,8

Іван Лопушинський, голова 
Суворовської у м. Херсоні районної Ради

2,3 7,3 9,2 16,0 38,1 27,1

Леонід Третяк, голова Комсомольської у 
місті Херсоні районної Ради

2,1 7,0 9,9 15,8 36,4 28,8

Ігор Роменський, голова Дніпровської у 
м. Херсоні районної Ради

2,8 6,4 7,5 14,3 40,1 28,9

КОМЕНТАР: Рівень підтримки діяльності органів місцевої влади і самоврядування також – на
низькому рівні.  Проте він не завжди співпадає із рівнем довіри до керівників (персоналій).  Так,
наприклад, тією чи іншою мірою більше 48% опитаних підтримують діяльність облдержадміністрації,
проте  лише  більше  20%  довіряють  голові  облдержадміністрації.  Рівень  підтримки  і  довіри
Херсонському міськвиконкому і міському голові більш наближені – 35% і 38%.

Відповіді на питання: “Чи підтримуєте Ви діяльність таких органів місцевої влади та 
самоврядування?”. ( в % до числа опитаних)

Повністю 
підтримую

Підтримую 
окремі заходи

Не підтримую Утруднились
відповісти

Херсонська 
облдержадміністрація

11,8 36,7 23,0 28,5

Херсонський 
міськвиконком,

6,3 28,4 24,7 40,6

Ваша Районна у місті 8,2 22,8 25,9 43,1
Херсонська обласна Рада 7,1 29,9 27,8 35,2
Херсонська міська Рада 8,2 31,0 27,3 33,5

Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.

ДЛЯ ДОВІДКИ ОПИТУВАННЯ 2002 Р.:
Відповіді  на  питання:  “Чи  підтримуєте  ви  діяльність  наступних  органів  влади?”
(Респондентам пропонувалося відмітити ті органи влади, діяльність яких він підтримує) 

% до числа тих, хто відповів
1 Херсонська обласна державна адміністрація 39,36
2 Херсонська обласна Рада 22,40
3 Херсонський міськвиконком 29,84
4 Херсонська міська Рада 20,82
5 Районна рада 17,12
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Опитування проведене  14-25 січня 2002 р., опитано 376 респондентів – виборців м. Херсона, метод збору інформації - 
інтерв’ю за місцем проживання. Вибірка комбінована, квотно-маршрутна. Похибка не більше 4%

МЕР В.САЛЬДО – НАЙПОПУЛЯРНІША  ПОЛІТИЧНА ОСОБИСТІСТЬ У ХЕРСОНІ

КОМЕНТАР: учасникам опитування пропонувалося  назвати найбільш відомих у місті
політичних діячів і позначити ставлення до них. Найбільше позитивних і негативних виборів
отримав В.Сальдо.

Відповіді на питання: “Назвіть, будь ласка, десять найбільш відомих у місті 
громадських та політичних діячів  (політиків, депутатів, журналістів, підприємців, 
діячів освіти і культури, тощо) та відзначте як Ви до них ставитися – негативно, 
позитивно або байдуже”.

(респонденту  пропонувалося  вписати  десять прізвищ. та поставте у відповідності до ставлення до них  – 
(+) позитивне ставлення ,(-) негативне ставлення, (0) байдуже ставлення

Список найвідоміших політичних діячів Херсона, до яких у респондентів – позитивне 
ставлення:

Рейтинг Прізвище діяча % 
згадувань

1 Сальдо В.В., міський голова м. Херсона 41,7
2 Сіленков Б.В., голова Херсонської облдержадміністрації 12,0
3 Найда Г.І., перший секретар Херсонського обкому Компартії 

України
7,4

4 Кіриченко С.О., голова Херсонської обласної організації ВГО 
«Громадський контроль»

7,4

5 Одарченко Ю., голова Херсонської обласної організації партії 
«Батьківщина»

7,0

Список найвідоміших політичних діячів Херсона, до яких у респондентів – негативне 
ставлення:

Рейтинг Прізвище діяча % 
згадувань

1 Сальдо В.В., міський голова м. Херсона 26,9
2 Сіленков Б.В., голова Херсонської облдержадміністрації 16,1
3 Ходаковський В.Ф., голова Херсонської обласної Ради 13,2
4 Одарченко Ю., голова Херсонської обласної організації партії 

«Батьківщина»
3,7

5 Кіяновський А., депутат Херсонської міської Ради 3,3

Список найвідоміших громадських та політичних діячів Херсона, до яких у 
респондентів – нейтральне ставлення:

Рейтинг Прізвище діяча % 
згадувань

1 Сіленков Б.В., голова Херсонської облдержадміністрації 18,6
2 Сальдо В.В., міський голова м. Херсона 17,4
3 Ходаковський В.Ф., голова Херсонської обласної Ради 12,8
4 Лопушинський І., голова Суворовської у місті Херсоні районної 

Ради
5,8

5 Третьяк Л., голова Комсомольської у м. Херсоні районної Ради 4,1

Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.
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КРЕДИТ ДОВІРИ ДО ПРЕЗИДЕНТА ЩЕ НЕ ВИЧЕРПАНО, ПРОТЕ ХЕРСОНЦІ
ВВАЖАЮТЬ, ЩО ПОДІЇ В УКРАЇНІ РОЗВИВАЮТЬСЯ У НЕПРАВИЛЬНОМУ

НАПРЯМКУ

КОМЕНТАР: 
Переважна частка опитаних вважають, що ситуація розвивається не в тому напрямку.
Зокрема, людей тривожить ріст цін, низька зарплата і погана якість життя в країні.
Тому рівень підтримки центральних органів влади також дуже низький.
Кредит  довіри  Президенту  ще  не  вичерпано  і  є  громадська  підтримка  тих  відставок

президентського оточення і уряду, про які прийняв рішення Президент В.Ющенко.
Проте більшість опитаних вважають, що ці відставки вже нічого не змінять в суспільстві

і ситуації.
Незважаючи  на  запевнення  високих  посадовців,  значна  частина  виборців  вважає,  що

результати  парламентських  і  місцевих  виборів  буде,  як  і  раніше,  визначати  влада,
адміністративний ресурс.

Відповіді на питання: “Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні 
розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?”

Варіанти відповіді % до числа опитаних
у неправильному напрямі 60,3
у правильному напрямі 16,9
утруднились відповісти 22,8

Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.

Відповіді на питання: “Чи підтримуєте Ви діяльність таких органів влади та державних
інститутів?” ( в % до числа опитаних)

Повністю 
підтримую

Підтримую 
окремі заходи

Не підтримую утруднились 
відповісти

Служба безпеки України 18,4 26,4 20,0 35,2
Збройні Сили України 20,5 24,9 21,4 33,2
Уряд України 10,3 36,4 27,3 26,0
Президент України 20,4 40,2 28,2 11,2
Верховна Рада України 11,8 43,0 28,5 16,7
Органи прокуратури 9,6 22,4 34,4 33,6
Органи внутрішніх 
справ (міліція)

13,0 26,6 35,5 24,9

Суд в Україні 11,1 25,7 35,8 27,4
Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.
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Відповіді на питання: “Скажіть, будь ласка, які з проблем вашого життя хвилюють Вас
більше всього?” (дозволялося позначати кілька  варіантів  відповідей, тому сума перевищує
100%) В таблиці показані лише 15 найважливіших на думку опитаних проблем із загального
списку із 29 проблем. 

Рей-
тинг

Варіанти відповіді % до числа
опитаних

1 Високі ціни на основні товари масового споживання 43,1
2 В цілому погана якість життя в країні 41,4
3 Низька заробітна платня 40,3
4 Корупція, хабарництво 35,0
5 Відсутність грошей, бідність, погане матеріальне становище 34,6
6 Низька пенсія 30,1
7 Слабкість держави, недоліки суспільства, політична нестабільність 29,7
8 Екологічні проблеми (низька якість води, повітря, високий рівень радіації и 

т.п.)
26,6

9 Хвороби – власні або близьких, 18,3
10 Політична нестабільність 18,3
11 Високий рівень злочинності, страх перед злочинцями 15,5
12 Пошук роботи, безробіття, невдоволеність своєю роботою 15,0
13 Погана якість товарів масового споживання 13,7
14 Проблема освіти – власної, родичів, дітей 12,4
15 Алкоголізм та наркоманія 11,7

Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.

ДЛЯ ДОВІДКИ ОПИТУВАННЯ 2002 Р.:
Відповіді  на  питання:  „Скажіть,  будь  ласка,  які  з  проблем  вашого  життя  хвилюють  вас
більше  всього?” (Сума  відповідей  більша,  ніж  100%,  тому  що  респондентам  дозволялось
вказувати кілька варіантів відповідей. Вказані лише 15 проблем, які є актуальними з точки зору
респондентів) 

Проблеми % до числа 
тих, хто 
відповів

1 Відсутність грошей, погане матеріальне становище 78,19
2 Комунальні проблеми (забезпеченість помешкань енергією, теплом, газом і 

т. ін., благоустрій будинків і кварталів)
67,02

3 Погана якість життя в рідному місті 51,86

4 Погана якість життя в країні 49,73
5 Екологічні проблеми (низька якість води, повітря, високий рівень радіації и

т.п.)
48,94

6 Хвороби – власні або близьких 47,34
7 Зростання злочинності, страх перед злочинцями 46,81
8 Слабкість держави, недоліки суспільства, політична нестабільність 39,36
9 Корупція та хабарництво в органах державної влади 29,9
10 Пошук роботи, невдоволеність своєю роботою 27,93
11 Погана якість товарів 26,33
12 Загострення міжнародного становища, зростання тероризму в світі, воєнна 

загроза
23,67

13 Проблема освіти – власної, родичів, дітей 23,67
14 Проблеми дітей, поведінка дітей 22,34
15 Неможливість добре відпочити на дозвіллі або під час відпустки 21,28
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Опитування проведене  14-25 січня 2002 р., опитано 376 респондентів – виборців м. Херсона, метод збору інформації - 
інтерв’ю за місцем проживання. Вибірка комбінована, квотно-маршрутна. Похибка не більше 4%

Відповіді на питання: “Як Ви вважаєте, правильно чи неправильно вчинив Президент 
України, одночасно відправивши у відставку Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони та Уряд у повному складі?”

Варіанти відповіді % до числа опитаних
правильно 39,6
неправильно 19,3
мене це не цікавить 11,7
важко відповісти 29,4

Відповіді на питання: “Чи підтримуєте Ви рішення Президента України відправити у 
відставку наступних державних діячів:”

Повністю 
підтримую

Не 
підтримую

Мене це не
цікавить

Важко 
відповісти

Прем’єр-міністра України 
Ю.Тимошенко

44,7 29,7 5,7 19,9

Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України 
П.Порошенко

54,1 14,3 9,2 22,4

Держсекретаря О.Зінченко 30,8 24,0 10,4 34,8
Уряд у повному складі 31,1 24,7 9,4 34,8

Відповіді на питання: “Як Ви вважаєте, в результати цих відставок, ситуація в країні 
покращиться чи погіршиться?”

Варіанти відповіді % до числа опитаних
Не зміниться 30,1
Покращиться 19,5
Погіршиться 16,0
Важко відповісти 34,4
Відповіді на питання: “Деякі опозиційні політики заявили, що слідом за відставкою 
команди Президента у відставку має піти сам Президент. Чи підтримуєте Ви думку цих 
політиків?”

Варіанти відповіді % до числа опитаних
Ні 36,5
Так 32,0
Важко відповісти 31,5

Відповіді на питання: “За поданням Президента України В.Ющенко, Верховна Рада 
України прийняла рішення про затвердження нового Прем’єр-міністра України  
Ю.Єханурова. Чи підтримуєте Ви це рішення  ?”

Варіанти відповіді % до числа опитаних
Так, я підтримую це рішення 32,9
Ні, я не підтримую це рішення 21,2
Важко відповісти 45,9
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Відповіді на питання: “Призначення Ю.Єханурова прем’єр-міністром України стало 
можливим завдяки компромісу нової влади і опозиції (зокрема Партії регіонів України 
на чолі з В.Януковичем). Чи підтримуєте Ви такий компроміс?”

Варіанти відповіді % до числа опитаних
Ще занадто рано давати оцінку діям нової влади 39,3
Так, підтримую, це було необхідно 24,0
Ні, не підтримую, це політична помилка або зрада 
ідеалів

17,7

важко відповісти 19,0

Відповіді  на  питання:  “Як  ви  оцінюєте  роль  органів  державної  влади
(адміністративного ресурсу) в наступних виборах?”

Варіанти відповіді % до числа
опитаних

Результати виборів будуть повністю визначатись органами державної влади 20,5
Результати виборів залежать від органів держвлади тільки частково 17,2
Органи державної влади практично не впливають (не можуть впливати) на 
результат виборів

13,2

Утруднююсь відповісти 49,1

ДЛЯ ДОВІДКИ ОПИТУВАННЯ 2002 Р.:

Відповіді на питання: “Як ви оцінюєте роль органів державної влади 
(адміністративного ресурсу) в наступних виборах?” (n = 363)

% до числа тих, хто 
відповів

1 Результати виборів будуть повністю 
визначатись органами державної влади

27,00

2 Результати виборів залежать від органів 
держвлади тільки частково

33,61

3 Органи державної влади практично не 
впливають (не можуть впливати) на 
результат виборів

14,88

4 Утруднююсь відповісти 24,52
Опитування проведене  14-25 січня 2002 р., опитано 376 респондентів – виборців м. Херсона, метод збору інформації - 
інтерв’ю за місцем проживання. Вибірка комбінована, квотно-маршрутна. Похибка не більше 4%

Відповіді на питання: “До прихильників якого ідеологічного чи політичного напрямку 
Ви себе скоріше за все відносите?”

Варіанти відповіді % до числа опитаних
1 комуністичного 13,0
2 народно-демократичного 12,7
3 соціал-демократичного 9,7
4 слов’янської єдності, єдності з Росією і Білорусією 8,7
5 соціалістичного 5,7
6 екологічного (зелені) 5,0
7 національно-комуністичного 4,4
8 націонал-демократичного 4,2
9 ліберального 1,2
10 націоналістичного, націонал-радикального 1,0
11 християнсько-демократичного 0,5

утруднююсь відповісти 33,9
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74 % ХЕРСОНСЬКИХ ВИБОРЦІВ ПЛАНУЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ 
У НАСТУПНИХ ВИБОРАХ.

КОМЕНТАР: Біля  50%  херсонських  виборців  упевнені,  що  братимуть  участь  у
наступних виборах до Верховної  Ради України і  місцевих Рад,  більше 24% думають,  що
“скоріше  за  все”  братимуть  участь  у  цих  виборах.  Такий  рівень  прогнозованої  явки
херсонських виборців на вибори вищий за той, що вважається фахівцями нормальним. За
багаторічними спостереженнями і дослідженнями соціологів, кількість голосуючих і тих, що
не голосують оптимально може виражатися числами 60:40.

Прогнозована  висока  явка  херсонських  виборців  свідчить  про  наступне:  1)  високий
рівень політизованості виборців; 2) попри всі розчарування, виборці зберігають довіру до
політичної системи, до інституту демократичних виборів.

Відповіді на питання: “Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися 
найближчим часом, то Ви брали б участь у голосуванні чи ні?»

Варіанти відповіді % до числа опитаних
 упевнений (на), що братиму участь 49,4
скоріше за все, братиму участь 24,7
скоріше за все, не братиму участь 9,4
упевнений (на), що не братиму участь 4,2
важко відповісти, ще не знаю 12,3

“БАТЬКІВЩИНА” МАЄ НАЙБІЛЬШУ ПІДТРИМКУ З БОКУ ВИБОРЦІВ ХЕРСОНУ

КОМЕНТАР: Результати  опитування  громадської  думки  свідчать:  Всеукраїнське
об’єднання “Батьківщина” посіло ПЕРШЕ місце у рейтингу електоральних уподобань, якби
найближчим часом відбулися вибори, то “Батьківщина” скоріше за все стала б переможницею
виборів у Херсоні.

Ще зовсім недавно рівень популярності “Батьківщини” у Херсоні був значно меншим від
популярності “Нашої України”. 

Такий “політичний ривок уперед” може пояснюватися наступними причинами:
1) масовим розчаруванням політикою Президента і його партії  “Народний союз
“Наша Україна”, вільне місце тієї сили, яка уособлює тепер народні сподівання і
надії зайняла “Батьківщина”, яка створює образ партії, яка зберігає вірність ідеям
“антикорупційної революції”;
2) значним зростанням політичної популярності і авторитету Юлії Тимошенко;
3) успіхом  політичної  діяльності  Херсонського  обласного  осередку  партії,
очолюваного Юрієм Одарченко.

Друге місце в рейтингу має Партія регіонів, яка набула значної популярності в Херсоні
під час останніх президентських виборів, її позиції значною мірою збережені і вона здатна
підтвердити  на  наступних  виборах  своє  політичне  домінування  на  Херсонщині,  яке,
безумовно

Третє  “призове”  місце  посіла  Комуністична  партія,  яка  ще  недавно  домінувала  у
“червоному” Херсоні, але яка поступово втрачає свої політичні позиції.

Нарешті,  “Народний  союз  “Наша  Україна”,  правляча,  або  “президентська”  партія
отримала підтримку лише біля 7% опитаних виборців Херсона, що свідчить про серйозні
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політичні проблеми у цієї партії у нашому місті, її політичний потенціал набагато більший
скромних політичних результатів, які вона демонструє.

Більшого  рейтингу  очікували  організатори  опитування  і  від  інших  “політичних
фаворитів”: Народної партії і Соціалістичної партії.

Відповіді  на питання:  “Якби найближчим часом відбувалися  вибори до Херсонської
міської ради і до виборчого бюлетеню були включені такі партії (які наведені у списку
нижче), за яку партію Ви проголосували б?»

 Рей-
тинг 

Партія % від
опи-
та-
них

1 Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина” (Ю.Тимошенко; у Херсоні
– Ю.Одарченко)

12,2

2 Партія регіонів (В.Янукович, у Херсоні – І.Козаков, А.Задніпряний) 9,4
3 Комуністична партія України (П.Симоненко, у Херсоні – Г.Найда, 

А.Бєліченко)
8,9

4 „Народний Союз Наша Україна” (В.Ющенко, Р.Безсмертний, у 
Херсоні – В.Фіалковський, А.Кияновський)

6,6

5 Всеукраїнське об’єднання „Жінки за майбутнє” (В.Довженко, у Херсоні 
– В.Чабаненко)

5,4

6 Народна партія (В.Литвин, у Херсоні – В.Найдьонова, А.Юрченко) 4,4
7 Народний Рух України (Б.Тарасюк, у Херсоні – О.Ткаленко) 4,2
8 Соціалістична партія України (О.Мороз, у Херсоні – Ю.Кобцов, 

С.Кіриченко)
3,7

9 Всеукраїнське об’єднання „Держава” (Г.Васильєв, у Херсоні – 
М.Палічев)

3,3

10 Громадянська партія „Пора” (В.Каськів) 3,3
Продовження таблиці. Результати менше прохідного бар’єра.

Партія Зелених України (В.Кононов, у Херсоні – В.Шелудько, В.Макуха) 2,3
Соціал-демократична партія України (об’єднана) (В.Медведчук, у Херсоні – 
В.Середа)

1,3

Прогресивна соціалістична партія України (Н.Вітренко, на Херсонщині – Л.Самсоненко) 1,2
Партія промисловців і підприємців України (А.Кінах, у Херсоні – В.Буряченко) 1,2
Народно-демократична партія (В.Пустовойтенко, у Херсоні – С.Сіренко, В.Ідаятов) 0,9
Українська народна партія (Ю.Костенко, у Херсоні – О.Юхненко, І.Лопушинський) 0,5
 Партія „Єдність” (В.Яловий, у Херсоні – М.Кушнеренко) 0,4
Партія „Реформи і порядок” (В.Пинзеник, у Херсоні – В. Жураківський) 0,4
Політична партія „Трудова Україна” (В.Коновалюк, у Херсоні – С.Полівко, 
В.Демьохін)

0,4

Політична партія „Союз” (О.Костусєв, у Херсоні – А.Книга) 0,3
Християнсько-демократичний союз (В.Стретович, у Херсоні – І.Калінін) 0,2
Селянська партія України (Т.Засуха, у Херсоні – К.Довгань, С.Довгань) 0,1
Республіканська партія України (Ю.Бойко, у Херсоні – В. Гридін) 0
Інша партія 0
Проголосував би проти всіх 3,3
Не брав би участі у виборах 4,3
Важко відповісти, ще не визначився 21,8

Термін проведення опитування – 3-7 жовтня 2005 року. Статистична похибка – не більше 3,0%. Опитано
600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Метод опитування – анкетування за місцем проживання.
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ДЛЯ ДОВІДКИ: 
Підсумки голосування по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу

в межах  м Херсона у березні 2002 р. (партії, що набрали більше 1% голосів)

№пп Партія (виборчий блок партій) Голосів "ЗА" % голосів "ЗА"

1 Комуністична партія України 40724 24.99

2
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора 
Ющенка "Наша Україна" (НРУ, УНП, ПРП, ХДС, 
інші партії)

18325 11.24

3
Соціал-демократична партія України 
(об’єднана)

14799 9.08

4

Виборчий блок політичних партій "За Єдину 
Україну!" (Партія Регіонів, Аграрна (зараз 
Народна) партія, НДП, Партія промисловців та 
підприємців, „Трудова Україна”, інші)

13928 8.54

5
Виборчий блок політичних партій "Виборчий 
блок Юлії Тимошенко"

10667 6.54

6
Виборчий блок політичних партій "Команда 
Озимого Покоління"

9571 5.87

7
Виборчий блок політичних партій "Блок Наталії 
Вітренко"

8318 5.10

8 Соціалістична партія України 5489 3.36
9 Партія Зелених України 4283 2.62

10
"Жінки за майбутнє" всеукраїнське політичне 
об'єднання

3367 2.06

11 Комуністична партія України (оновлена) 3308 2.03
12 Партія "Нова генерація України" 2249 1.38

13
Виборчий блок політичних партій "Руський 
блок"

2191 1.34

14 Політична партія "Яблуко" 1964 1.20
15 Селянська партія України 1867 1.14

Керівник дослідження –  Коробов Володимир Кузьмич

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Коробов Володимир Кузьмич, кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач
кафедри  філософії  і  соціології  Херсонського  національного  університету;  голова
Херсонського обласного відділення і член Правління Соціологічної асоціації України;
керівник соціологічної лабораторії ХОО КВУ;

тел. 8-050-982-80-62; E-mail: constant@public.kherson.ua;

З 1990 р. досліджує проблеми демократичних виборів і поведінки виборців, має публікації 
з даних проблем в наукових і популярних виданнях Росії і України.

1989-1990 – керівник соціологічної групи, яка проводила дослідження перших
демократичних виборів у Москві.

1998-2005 – робота у якості керівника Соціологічної лабораторії ХОО Комітету
виборців України, проведення соціологічних досліджень, моніторинг ЗМІ, аналітика і
довготривале спостереження за дотриманням виборчого законодавства.

2001 – участь у виборах Президента Білорусі у якості спостерігача;
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2002  –  участь  у  виборах  до  Верховної  Ради  України,  проведено  серію
соціологічних  досліджень  в  Автономній  республіці  Крим,  Одеській  і  Херсонській
області;

2003  –  участь  у  виборах  до  Державної  Думи  Російської  Федерації  у  якості
соціолога і аналітика; проведено дослідження у Волгоградській і Брянській областях
РФ, Ростові-на-Дону, Республіці Адигея.

2004 – проведено серію аналітичних та соціологічних досліджень по виборчій
тематиці в Херсонській,  Одеській,  Миколаївській,   та  інших областях України,  АР
Крим;  консультант  Координатора  виборчих  програм  ОБСЄ у  Херсонській  області;
моніторинг  ситуації  в  Херсонській  області  на  замовлення  Міжнародного
республіканського інституту;

2005 – соціологічне забезпечення прозорих і демократичних виборів 2006 року
у співпраці з Комітетом виборців України і Центром імені О.Разумкова; проведення
соціологічних досліджень, аналітика, моніторинг ЗМІ, спостереження.

Можливості  коментування  у  якості  експерта  проблем:  поведінка  виборців;
соціально-політична ситуація в країні і регіоні; політичні процеси в регіоні; політичні
партії; політична і соціологічна культура виборців; громадська думка.
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