
Інформація на сайті НикВести про нібито «захоплення реєстру виборців 

в Миколаївській ОДА» у зв’язку із «захопленням Миколаївської 

обласної ради і облдержадміністрації» не відповідає дійсності 

 

Сьогодні, о 13:21, одне із Миколаївських Інтернет-видань «НикВести» 

розмістило на своєму сайті неправдиву інформацію про те, що станом на 28 

січня «захоплено  Реєстр виборців України в Миколаївській ОДА», через те, 

що «захоплено  Миколаївську обласну раду та облдержадміністрацію». 

 

 
 

Після того як  прес-служба Миколаївської ОДА зв’язалась із головним 

редактором Інтернет - видання «НикВести» з приводу опублікованої  на їх 

сайті інформації, який погодився із формулюванням про те, що Миколаївська 

облдержадміністрація та облрада ЗАХОПЛЕНІ та підтвердив опубліковані 

дані, відмітивши, що цю інформацію вони взяли із офіційного сайту ЦВК, а в 

уточнюючому коментарі у телефонній розмові спеціаліст сектора по 

взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК підтвердив, що нібито таку інформацію в 

ЦВК надали із відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату 

Миколаївської ОДА. 

 



 
 

Прес-служба облдержадміністрації також зв’язалася із завідувачем відділу 

взаємодії зі ЗМІ секретаріату  ЦВК Костянтином Хівренко, який підтвердив, 

що телефонний дзвінок був, але жодної подібної інформації прес-служба не 

надавала, він лише надав службовий номер телефону керівника Служби 

розпорядника Державного реєстру виборців ЦВК Тетяни Вензовської.  

 

Крім того, дану ситуацію прес-службі прокоментував начальник відділу  

адміністрування Державного реєстру виборців апарату ОДА Євген 

Григор’єв, який спростував інформацію оприлюднену на сайті НикВести про 

те, що ЗАБЛОКОВАНО робочі місця його співробітників, через те, що 

ЗАХОПЛЕНО Миколаївську облдержадміністрацію та облраду. Начальник 

відділу пояснив, що в зв’язку із підвищеними мірами безпеки в тих областях, 

де  реєстр виборців ЗНАХОДИТЬСЯ В САМОМУ ПРИМІЩЕННІ ОДА АБО 

ІНШІЙ АДМІНБУДІВЛІ  Центральною виборчою комісією заблокований 

доступ до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 

Державний реєстр виборців. 

 

Про це сказано в інформації на сайті ЦВК: «Загалом у зв’язку з 

блокуванням роботи місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, захопленням адміністративних будівель, де 

розміщуються органи ведення та регіональні органи адміністрування 

Державного реєстру виборців, станом на 28 січня 2014 року заблоковано 

доступ до робочих місць працівників 29 органів ведення та органів 

адміністрування Реєстру Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-



Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, 

Чернігівської областей, а також м. Києва». 

 

В той же час Євген Григор’єв додав, що жодного блокування саме «робочих 

місць» працівників реєстру, які знаходяться по вул.. Адміральська, 22 

НЕМАЄ, інформація на сайті ЦВК стосувалася саме доступу до 

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державний 

реєстр виборців. 

 

Після розмови із керівництвом сайту НикВести інформація дещо була 

відкоригована, але суть та акцент новини не змінився. Ми ще раз 

НАГОЛОШУЄМО на тому, що жодного ЗАХОПЛЕННЯ реєстру виборців, як 

про це сказано у статті на вищевказаному сайті, НЕ МАЄ. ДАНА 

ІНФОРМАЦІЯ НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Прес-служба Миколаївської ОДА звертається до усіх представників ЗМІ із 

проханням подавати лише перевірену та достовірну інформацію.  

Попереджаємо та нагадуємо про те, що згідно з діючим законодавством 

України ви несете відповідальність за формулювання та подачу інформації на 

ваших ресурсах. 

 

 

 

 

 

 

 


