
Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) є міжнародною мережею неурядових організацій, 
яка складається з 22 провідних місцевих організацій, які здійснюють спостереження за виборами у 17 країнах Центральної та 
Східної Європи і Центральної Азії. ЕНЕМО діє у відповідності до міжнарождних 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. 

 

 

Київ, 28 серпня 2012 р. 

Прес-реліз: "Перша Міжнародна місія зі спостереження, зареєстрована в Україні, 

оголошує свої плани щодо парламентських виборів у жовтні 2012 року" 

Київ, 28 серпня 2012 року. На сьогоднішній прес-конференції, що відбулася в інформаційному 

агентстві УНІАН, Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) офіційно 

оголосила про початок своєї міжнародної місії зі спостереження за парламентськими виборами в Україні у 

жовтні 2012. Пані Майя Мілікіч, заступник голови місії ENEMO в Україні заявила: "... від 8 серпня наші 35 

довгострокових спостерігачів спостерігають за передвиборними політичними подіями в різних областях 

України. Наші спостерігачі були спеціально проінструктовані і навчені особливостям політичного 

оточення та  виборчого законодавства. ENEMO є першою міжнародною місією, акредитованою на 

вибори 28 жовтня, і ми хотіли б подякувати Центральній виборчій комісії за ефективне сприяння 

реєстрації наших спостерігачів". 

ENEMO працює згідно міжнародних стандартів спостереження за виборами. Пан Пітер Новотний, 

голова місії ENEMO в Україні заявив: "У 2005 році ENEMO затвердила Декларацію принципів 

міжнародного спостереження за виборами. Всі організації-учасниці ENEMO у 2012 році схвалили 

Декларацію Загальних Принципів позапартійного спостереження та моніторингу виборів громадськими 

організаціями".  

Головні пріоритети ENEMO – це об'єктивність, неупередженість і достовірність інформації, 

зібраної спостерігачами, що є обов’язком ENEMO перед  ухваленням документів. На даному етапі 

спостереження  увага сконцентрована на: місцевих політичних подіях, роботі виборчої адміністрації, 

діяльності політичних партій / кандидатів, роботі місцевого / регіонального управління, 

особливостях виборчої кампанії, медіа-середовищі, жінках і представниках національних меншин, 

роботі громадських організацій  та місцевих позапартійних спостерігачів, оцінці освітньої діяльності 

виборців та моніторингу офіційних скарг та апеляцій. Спостерігачі ENEMO будуть тісно співпрацювати з 

вітчизняними та міжнародними місіями спостереження, методологія спостереження яких відповідає 

міжнародним стандартам. 

У передвиборний період ENEMO планує випустити три коротких доповіді, які будуть представлені на 

офіційних прес-конференціях. Зведений список доповідей буде супроводжуватися заявою в день виборів і 

остаточним звітом. Пан Пітер Новотний, голова місії ENEMO в Україні заявив: "Всі наші висновки будуть 

базуватися на фактах". Пані Майя Мілікіч, заступник голови місії ENEMO в Україні додала: "ENEMO також 

буде слідкувати за політичним подіям в країні і активно реагувати на заяви громадськості". 

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. 

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся:  Майя Мілікіч, заступник директора по 

зв’язках з громадськістю; E-mail: maja.milikic@enemo.eu; Cell: +380 (0) 99 753 31 32 

mailto:maja.milikic@enemo.eu

