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                                                                                                                                                                Київ, 27 листопада 2013  

Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Україні ENEMO повідомляє про свій план 

роботи на повторних виборах народних депутатів України у п’яти одномандатних виборчих округах 

15 грудня 2013 року 

Київ, 27 листопада 2013 року. Під час сьогоднішньої прес-конференції в УНІАН представники Європейської 

мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) офіційно повідомили про початок роботи в 

Україні міжнародної місії зі спостереження за повторними виборами народних депутатів України у п’яти 

одномандатних виборчих округах 15 грудня 2013 року. Пані Майя Мілікіч, заступник Голови місії ENEMO в 

Україні, зазначила: “Ми розпочали нашу роботу в Україні 10 листопада 2013 року з приїздом до Києва 

членів керівної групи. Наразі місія включає 3 членів керівної групи та 7 довгострокових 

спостерігачів. Спостерігачі прибули до Києва 20 листопада 2013 року та були розосереджені по п’яти 

виборчих округах два дні потому. Вони пройшли спеціальний тренінг та були проінформовані щодо 

поточної політичної ситуації в країні та особливостей виборчого законодавства України. У день 

виборів ENEMO додатково задіє 22 короткострокових спостерігачів.” 

ENEMO працює у повній відповідності до міжнародних стандартів спостереження за виборами. Пані Дінара 

Ошурахунова, Голова місії, зазначила: “У 2005 році ENEMO підписала Декларацію принципів 

міжнародного спостереження. У 2012 році усі організації-члени ENEMO підписали Декларацію 

глобальних принципів непартійного спостереження та моніторингу виборів громадськими 

організаціями. Усі спостерігачі ENEMO підписали Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за 

виборами”. 

На даний момент основна увага місії сконцентрована на зміні політичної ситуації у п’яти одномандатних 

виборчих округах, роботі виборчих комісій всіх рівнів, діяльності політичних партій та кандидатів, роботі 

місцевих та обласних адміністрацій, особливостях передвиборчої агітації, ситуації у ЗМІ, роботі неурядових 

організацій та місцевих непартійних спостерігачів, оцінці діяльності по роботі з виборцями та процесі 

розгляду офіційних скарг та звернень. Головними пріоритетами ENEMO є об'єктивність, 

неупередженість та достовірність інформації, зібраної спостерігачами. 

ENEMO планує представити один попередній звіт щодо оцінки передвиборчої ситуації в Україні на 

офіційній прес-конференції. Також буде представлено попередній звіт щодо дня голосування та остаточний 

звіт. Пані Дінара Ошурахунова, Голова місії ЕNEMO в Україні зазначила: “Усі наші висновки будуть 

базуватися на доказах, зібраних нашими спостерігачами”. Пані Майя Мілікіч, заступник Голови місії 

ENEMO в Україні, додала: “ENEMO буде уважно спостерігати за розвитком політичної ситуації та 

негайно реагувати у разі необхідності”.   

Міжнародна місія ENEMO в Україні 2013 фінансується за рахунок Національного демократичного інституту 

міжнародних відносин (NDI).  

Для отримання додаткової інформації звертатись до: 

Майя Мілікіч, заступник Голови місії/ спеціаліст зі зв’язків з громадськістю  
E-mail: maja.milikic@enemo.eu  
Контактний номер: +38 (0) 66 60 70 241 

                                                                                                      *** 
Європейська мережа зі спостереження за виборами (ENEMO) – міжнародна мережа, до складу якої входить 22 провідні 
організації зі спостереження за виборами з 17 країн Східної та Центральної Європи, а також Центральної Азії. ENEMO 
працює у повній відповідності до міжнародних стандартів спостереження за виборами. Організації-члени ENEMO спостерігали 
за більш ніж 200 виборчими процесами та задіяли більш ніж 200,000 професійних спостерігачів. Станом на сьогодні ENEMO 
організувала 17 місій зі спостереження за виборами у 7 країнах. 
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