
 

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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ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ КОНКУРЕНТНІ, ПРОТЕ ВИБОРЧИЙ 

ПРОЦЕС ЗНАЧНО СПОТВОРЕНИЙ СЕРЙОЗНИМИ ПОРУШЕННЯМИ  

ЕНЕМО ЗАЗНАЧАЄ ПОМІТНІ НЕГАТИВНІ ЗМІНИ ПОРІВНЯННО З ПОПЕРЕДНІМИ 

ВИБОРАМИ  

Київ, 29 жовтня 2012 р. -- На прес-конференції в агентстві УНІАН, ЕНЕМО презентувала попередні 

результати та висновки спостереження за парламентськими виборами в Україні 2012 р. Пані Майя Мілікіч, 

Заступник голови місії ЕНЕМО в Україні, зазначила: «ЕНЕМО була першою місією, яка надіслала до 

України довгострокових спостерігачів. У день виборів, 28 жовтня, 86 короткострокових спостерігачів місії 

відслідковували відкриття дільниць, голосування, підрахунок голосів, транспортування протоколів до 

окружних виборчих комісій та зведення результатів голосування по всій країні». 

Міжнародна місія спостереженні ЕНЕМО зазначає, що парламентські вибори 28 жовтня 2012 р. були 

конкурентними, виборцям було надано можливість обирати серед різноманітних політичних партій та 

кандидатів, проте, передвиборча кампанія та день голосування були затьмарені великою кількістю 

недоліків та порушень. Пан Пітер Новотни, Голова місії, зауважив: «Порівняно з попередніми 

парламентськими виборами 2006 та 2007 років, місія ЕНЕМО спостерігала значно більшу кількість 

порушень підчас передвиборчої кампанії, випадків зловживання адміністративним ресурсом, підкупу 

виборців, переслідування та тиску на кандидатів, агітаторів, та залякування журналістів. На політичний 

ландшафт також вплинули ув’язнення двох впливових опозиційних лідерів, Юлії Тимошенко та Юрія 

Луценка».   

Нове виборче законодавство дозволило використання механізму залучення технічних партій для 

отримання більшої кількості місць в складі окружних виборчих комісій та проведення масштабних замін у 

їхньому складі. Пан Ельміпр Цаміч, координатор ДСC, зазначив: «В результаті, на роботу окружних 

виборчих комісій негативно вплинули велика кількість замін членів від технічних партій та партійне 

протистояння. Випадки тиску, проведення закритих засідань, обмеження доступу спостерігачів до рішень 

та документів викликали серйозні занепокоєння щодо прозорості та чесності роботи ОВК». ЕНЕМО 

відзначила необхідність систематичного навчання членів виборчих комісій на всіх рівнях. 

Місія спостереження ENEMO 2012 в Україні за парламентськими виборами проводиться за 

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

Королівства Нідерландів, королівства Норвегії 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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