
 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) є міжнародною мережею, яка складається 

з 22 провідних місцевих організацій з 17 країн Центральної та Східної Європи та Центральної Азії. ENEMO діє у 

відповідності до міжнародних стандартів щодо міжнародного спостереження за виборами. Організації-учасниці 

ENEMO здійснили спостереження за понад 200 національними виборами та підготували понад 200 тисяч 

спостерігачів. На сьогоднішній день ENEMO здійснили моніторинг 15 виборчих процесів в семи країнах. 
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Прес-реліз: “ENEMO занепокоєна непрозорою роботою ОВК і великою кількістю замін в ДВК” 

Київ, 11 жовтня 2012 рік. На сьогоднішній прес-конференції, яку проводить інформаційне агентство 

УНІАН Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) представила свій другий 

проміжний звіт за період з 10 вересня по 8 жовтня 2012 року. Пані Майя Мілікіч, заступник голови місії 

ENEMO розпочала: «Дані цього звіту основані на 272 доповідях довгострокових спостерігачів. З початку 

місії спостерігачі ENEMO провели 1728 зустрічей, відвідали 81 мітинг, а також 132 сесії ОВК, 47 сесій ЦВК і 

19 сесій ДВК». Довгострокові спостерігачі ENEMO сфокусували свою увагу на проведення виборчої кампанії, 

формування та діяльності виборчих комісій, ситуації з медіа та на офіційних скаргах, пов’язаних з виборами. 

Зібрання ЦВК відкриті для спостерігачів, медіа та політичних партій, однак доступ до справжнього 

процесу прийняття рішень ‒  обмежений. Пан Пітер Новотни, голова місії ENEMO в Україні, зазначив: 

«Система засідань за закритими дверима та відсутність доступу до проектів документів обмежує право 

представників політичних партій  повною мірою брати участь у процесі прийняття рішень». З іншого боку 

місія ENEMO вітає нещодавнє рішення Центральної виборчої комісії обмежити можливі масові міграції 

виборців з одного мажоритарного округу в інший. 

Останнє рішення ЦВК змінити процедуру жеребкування для дільничних виборчих комісій не 

забезпечило єдиного і прозорого виконання процедури дільничними виборчими комісіями. Інструкції ЦВК 

не однаково виконувались, і як наслідок процес формування дільничних виборчих комісій був досить 

неорганізованим і в багатьох випадках – відкладений. Пан Ельмір Цаміч, координатор довгострокових 

спостерігачів, прокоментував: «Велика кількість замін технічними партіями та партійне протистояння 

негативно впливають на роботу окружних виборчих комісій. Випадки тиску, засідання за закритими 

дверми, обмежений доступ спостерігачів до рішень та інших документів  викликають серйозне 

занепокоєння щодо прозорості та чесності роботи ОВК». 

ENEMO вітає рішення українського парламенту зупинити прийняття законопроекту про 

впровадження кримінальної відповідальністі за наклеп. Однак пані Майя Мілікіч, заступник голови місії 

ENEMO в Україні додала: «Медіа ситуація все ще непокоїть, оскільки продовжується  тиск на телеканал 

TVi, а також на газету «Гривня» в Миколаєві і телеканал «Херсон плюс» у Херсоні.»  

ENEMO функціонує у повній відповідності до міжнародних стандартів щодо спостереження за 

виборами. Місія спостереження ENEMO 2012 в Україні за парламентськими виборами проводиться за 

фінансової підтримки уряду США, уряду Великобританії, Міністерства закордонних справ Німеччини, 

Королівства Нідерландів та Чорноморського фонду регіональної співпраці. 

www.enemo.eu http://www.facebook.com/pages/Enemo-The-European-Network-of-Election-Monitoring-

Organizations/430957566960421  
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