
 

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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ENEMO ЗАКЛИКАЄ ВЛАДУ ВІДСТОЯТИ ВОЛЮ ВИБОРЦІВ У ПРОЦЕСІ 

ЗВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ 

Київ, 5 листопада 2012 року. Місія ENEMO продовжує спостерігати за після виборчим періодом, 

зокрема за підведенням підсумків в окружних виборчих комісіях (ОВК). ENEMO спостерігачі 

зареєстрували тривожну кількість порушень і зловживань, особливо в умовах високої конкуренції 

в одномандатних округах. 

 

Спостерігачі повідомляють про випадки, коли правоохоронні органи і невідомі особи зупинили 

роботу ОВК, зіпсували бюлетені, незаконно вилучили протоколи дільничних виборчих комісій 

(ДВК), запобігали і перешкоджали звичайній роботі комісії. Із багатьох джерел відомо, що існують 

невідповідності між протоколами, які заповнюється в ДВК та результатами, опублікованими на 

веб-сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК). 

 

Інциденти відбуваються в основному в одномандатних виборчих округах, де різниця в голосах між 

опозиційними та провладними кандидатами дуже несуттєва, наприклад, в округах № 211 і № 223 ( 

м. Києва), № 95 (Київської області), № 132 (Миколаївської область), № 20 і № 21 (Волинської 

області), № 11 і № 14 (Вінницька область) і № 189 (Хмельницької області). Обмеження доступу 

журналістів і уповноважених осіб до приміщень, де відбувається процес підрахунку голосів 

ставить під сумнів прозорість діяльності ОВК та достовірність результатів підрахунку в цих 

виборчих округах. 

 

ENEMO закликає владу і суди дотримуватися закону і відстояти волю виборців, яка повинна 

відображатись під час процесу зведення результатів голосування. Крім того, ENEMO нагально 

закликає правоохоронні органи до неупередженого розслідування і переслідування осіб, 

відповідальних за порушення і фальсифікації в ході процесу зведення підсумків.  

 

www.enemo.eu 

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

Organizations/430957566960421 
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