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Звіт щодо попередніх результатів та висновків спостереження 

за Повторними виборами народних депутатів України у п’яти одномандатних виборчих 

округах 15 грудня 2013 року 

 

Міжнародна місія ENEMO зі спостереження за Повторними виборами народних депутатів України у 

п’яти одномандатних виборчих округах 15 грудня 2013 року розпочала свою роботу 10 листопада 

2013 року з приїздом 3 членів керівної групи. Сім довготривалих спостерігачів прибули до Києва 20 

листопада 2013 року. Групи довготривалих спостерігачів ENEMO працювали в усіх 5-ти виборчих 

округах, де відбулися повторні вибори. 11 грудня 2013 року ENEMO презентувала попередній звіт, 

який включає спостереження довготривалих спостерігачів щодо проведення передвиборчої кампанії, 

формування та роботи виборчих комісій, а також розгляд офіційних скарг. Станом на 14 грудня 2013 

року спостерігачі ENEMO, включаючи керівну групу, провели 243 зустрічі з членами виборчих 

комісій, посадовими особами, кандидатами, представниками кандидатів, представниками політичних 

партій, представниками неурядових організацій, представниками ЗМІ та багатьма іншими місцевими 

та міжнародними співрозмовниками. Вони спостерігали за проведенням 18 мітингів та протестів, 15 

засідань окружних виборчих комісій (ОВК), 14 засідань Центральної виборчої комісії (ЦВК) та 

відвідали 114 дільничних виборчих комісій (ДВК).  

12 грудня 2013 року до України прибули 30 короткострокових спостерігачів ENEMO. Вони пройшли 

спеціальне навчання та були поінформовані щодо поточної політичної ситуації, особливостей 

виборчого процесу та виборчого законодавства України. У день голосування 15 груп спостерігачів 

ENEMO спостерігали за відкриттям виборчих дільниць, процесом голосування, ситуацією навколо 

виборчих дільниць та процесом підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях в усіх п’яти 

округах у повній відповідності до міжнародних методологічних стандартів спостереження за 

виборами. Короткострокові спостерігачі ENEMO, поділені на мобільні групи, відвідали 190 виборчих 

дільниць, слідкували за процедурою голосування на 160 дільницях, відкриттям та процесом 

підрахунку голосів на 15 дільницях в кожному окрузі, а також за передачею протоколів кожній з 

п’яти ОВК. Крім того, спостерігачі ENEMO спостерігали за процесом підрахунку голосів на ОВК. В 

день голосування ENEMO проводила спостереження з метою надання оцінки роботі виборчих 

комісій (ДВК та ОВК), процедурі голосування, процесу підрахунку голосів, а також з метою 

виявлення можливих неточностей та порушень. 

Міжнародна місія зі спостереження ENEMO в Україні працює за підтримки Національного 

демократичного інституту міжнародних відносин. 
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ОСНОВНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 15 грудня 2013 року відповідно до рішення Верховної Ради в Україні відбулися  повторні 

вибори народних депутатів у п’яти одномандатних виборчих округах. Законодавча база 

включала закон «Про вибори народних депутатів» та закон «Про повторні вибори народних 

депутатів в одномандатних округах №94, 132, 194, 197 та 223». 

 В день голосування спостерігачі ENEMO відвідали 190 виборчих дільниць, рівномірно 

розміщених по кожному з п’яти округів. Вони слідкували за процедурою голосування на 160 

дільницях, відкриттям та процесом підрахунку голосів на 15 дільницях в кожному окрузі, а 

також за передачею протоколів кожній з п’яти ОВК. Загалом, відкриття дільниць, процедура 

голосування та підрахунок голосів пройшли спокійно та у відповідності до законодавства на 

більшості дільниць. 

 Спостерігачі ENEMO повідомили про 44 порушення протягом дня голосування: 15 випадків 

неправильного заповнення протоколів про відкриття; 7 випадків обмеження роботи 

спостерігачів при передачі документів ДВК до ОВК; 7 випадків, коли виборчі скриньки були 

неправильно опечатані; 2 випадки підкупу виборців; 2 випадки групового голосування; 2 

випадки обмеження прав виборців. Загалом, 13 порушень було зареєстровано в окрузі №194, 

12 в окрузі №94, 9 в окрузі №223, 4 в окрузі №132 та 3 в окрузі №197. 

 Процес передачі протоколів був організований належним чином у більшості випадків, однак 

робота ОВК була хаотичною та неорганізованою в трьох округах (№94, №132, №223). 7 груп 

спостерігачів ENEMO мали обмежений доступ до процедури передачі документів ДВК до 

ОВК. ENEMO закликає усі зацікавлені сторони, які піддають сумніву чесніть та 

прозорість вищезазначених процесів утриматись від застосування сили, натомість 

застосувати усі засоби, передбачені законом та подати скарги до ЦВК та відповідних 

судів. 

 ENEMO висловила серйозне занепокоєння ситуацією в сфері безпеки в Києві в своєму 

попередньому звіті, хоча протести і не мали прямого відношення до повторних виборів у 

п’яти одномандатних округах. Спостерігачі ENEMO не повідомляли про будь-які випадки 

обмеження свободи пересування виборців у день голосування, які могли б поставити під 

загрозу процедуру голосування в Києві. 

 У попередньому звіті ENEMO заявила, що доступ до реального процесу прийняття рішень 

ЦВК є обмеженим системою закритих засідань, хоча засідання ЦВК були відкриті для 

спостерігачів та представників ЗМІ. В результаті такої заяви члени ЦВК дозволили 

спостерігачу ENEMO відвідати одне з неофіційних засідань. ENEMO схвалює такий крок з 

боку ЦВК як намагання підвищити чесність та прозорість виборчого процесу. Однак, 

закликає ЦВК в подальшому надавати доступ до всіх свої засідань всім спостерігачам.  

 ЦВК скасувала реєстрацію єдиного кандидата від опозиції в окрузі №94 Віктора Романюка на 

вимогу рішення Київського апеляційного адміністративного суду та Вищого 

адміністративного суду України. ENEMO також звертається до законодавчих органів з 

проханням переглянути вимоги до кандидатів щодо обов’язкового проживання в країні 

протягом останніх 5-ти років. ENEMO підтримує спробу ЦВК використати всі 

легітимні методи для забезпечення реєстрації кандидата в народні депутати Романюка. 
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 Станом на 14 грудня 2013 року було замінено щонайменше 66% членів ОВК та більш ніж 

66% членів ДВК. Процес замін тривав і після закінчення навчання для членів комісій. 

Незбалансований склад ДВК та ОВК, а також наявність членів, які не пройшли спеціального 

навчання були одними з причин порушень при відкритті виборчих дільниць в день 

голосування. ENEMO закликає відповідні законодавчі органи та ЦВК забезпечити законні 

та технічні механізми для запобігання масовим замінам у складі ОВК та ДВК під час 

майбутніх виборів. 

 Протягом передвиборчого періоду були поширеними випадки анти-агітації та зловживання 

адміністративним ресурсом. Місцеві групи спостерігачів ОПОРИ та КВУ повідомили про 

велику кількість випадків підкупу виборців з боку кандидатів. ENEMO висловлює 

занепокоєння через відсутність дієвих санкцій, які можна застосувати у випадках 

порушення порядку ведення передвиборчої агітації та закликає суди та ЦВК діяти у 

таких випадках у відповідності до закону. 
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ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ, 15 ГРУДНЯ 2013 РОКУ 

 

В день голосування спостерігачі ENEMO відвідали 190 виборчих дільниць, рівномірно розміщених 

по кожному з п’яти округів. Вони слідкували за процедурою голосування на 160 дільницях, 

відкриттям та процесом підрахунку голосів на 15 дільницях в кожному окрузі, а також за передачею 

протоколів кожній з п’яти ОВК. 

Спостерігачі ENEMO повідомили про 44 порушення протягом дня голосування (детально в таблицях 

нижче): 

Порушення Кількість 

Неправильно заповнені протоколи про відкриття 16 

Робота спостерігачів під час передачі 

матеріалів ДВК до ОВК обмежена 

7 

Виборчі скриньки опечатані неналежним чином 5 

Підкуп виборців 2 

Групове голосування 2 

Обмеження прав виборців 2 

Інше 10 

 

Порушення 94 132 194 197 223 Всього 

Неправильно заповнені протоколи про 

відкриття 5   8 2 1 16 

Робота спостерігачів під час передачі 

матеріалів ДВК до ОВК обмежена 2 3     2 7 

Виборчі скриньки опечатані неналежним 

чином 1   1   3 5 

Підкуп виборців     2     2 

Групове голосування 1       1 2 

Обмеження прав виборців     1   1 2 

Інше 4 1 1 1 3 10 

Всього 13 4 13 3 11 44 

 

Нижче наведені графіки, що базуються на вищезазначених даних.  

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Improper filling of opening protocols

Observers not allowed to observe handover of…

Ballot boxes not properly sealed

Voter bribing

Group voting

Restrictions on voters’ rights 

Other

Total

94 132 194 197 223

Округ Кількість порушень 

#94 13 

#132 4 

#194 13 

#197 3 

#223 11 
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Процес відкриття виборчих дільниць спостерігачі ENEMO оцінили позитивно у 14 з 15 випадків. Усі 

відвідані дільниці відкрилися вчасно. Однак, протягом дня голосування спостерігачі ENEMO 

повідомили про 14 випадків, коли протоколи не були заповнені взагалі або заповнювалися лише після 

того, як спостерігачі попросили ознайомитися з ними. На думку спостерігачів ENEMO, протоколи не 

були заповнені у більшості випадків через незнання членами ДВК відповідних процедур. На 5 з 15 

дільниць, на яких проводилось спостереження, матеріали при відкритті були розміщені не в повному 

обсязі. 

Спостерігачі ENEMO спостерігали за процедурою голосування на 160 виборчих дільницях. У 18 

випадках (11%) спостерігачі ENEMO помітили, що деякі виборці були відсутні у списку виборців. 

Однак, лише на одній дільниці (№711027, округ №94) кількість таких виборців була значною. 

Таємниця голосування була порушена у 14 випадках (9%) через перебування декількох людей в 

кабінці одночасно, через те, що виборці розголошували свій вибір, а також через погану організацію 

дільниці. Загалом, 8% відвіданих виборчих дільниць були організовані неналежним чином. Тим не 

менш, спостерігачі ENEMO під час спостереження за процедурою голосування оцінили роботу 92% 

виборчих дільниць як дуже добру та добру. 

Спостерігачі ENEMO не помітили жодних серйозних порушень під час процесу підрахунку голосів за 

виключенням довгих затримок на двох виборчих дільницях в окрузі №223. 

Процес передачі протоколів та матеріалів голосування був організований належним чином на всіх 15 

виборчих дільницях, які відвідали спостерігачі ENEMO. Однак, у 7 з 15 випадків (ОВК в окрузі 

№132, №94 та №223) спостерігачі ENEMO мали обмежений доступ до процедури передачі 

документів ДВК до ОВК через натовп. В окрузі №94 2 з 3 груп спостерігачів ENEMO не змогли зайти 

в приміщення ОВК. Враховуючи вищезазначене, ENEMO наразі не готова коментувати та давати 

оцінку процесу підрахунку голосів. 

ENEMO закликає усі зацікавлені сторони, які піддають сумніву чесніть та прозорість 

вищезазначених процесів застосувати усі засоби, передбачені законом, а також подати скарги 

до ЦВК та відповідних судів.  

0 2 4 6 8 10 12 14

94

132

194

197

223

Improper filling of opening
protocols

Observers not allowed to observe
handover of PEC materials at the
DECs

Ballot boxes not properly sealed

Voter bribing

Group voting

Restrictions on voters’ rights 

Other

Total
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 

 

28 жовтня 2012 року в Україні відбулися парламентські вибори. 5 листопада 2012 року Центральна 

виборча комісія України (ЦВК) прийняла рішення про неможливість встановити достовірні 

результати виборів у п’яти виборчих округах: № 94 (Обухівський район, Київська область), №132 

(Первомайський район, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канівський район, Черкаська 

область) та №223 (Київ). Відповідно до пропозиції ЦВК, Верховна Рада прийняла рішення щодо 

проведення повторних виборів у вищезазначених виборчих округах. 5 вересня 2013 року Верховна 

Рада також прийняла закон одноразового використання «Про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197, 223». 

Протягом останнього року в рамках підготовчого процесу до підписання Угоди про асоціацію з ЄС в 

Україні підготували проект оновленого закону про вибори. Міністр юстиції України надіслав запит 

до Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ для отримання коментарів щодо тексту закону. Проект 

закону підготовлено, однак Президент його наразі ще не підписав. Новий закон «Про вибори 

народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197, 223» стосується 

лише перевиборів 15 грудня 2013 року.  

Отже, основним законом, який регламентує проведення парламентських виборів залишається закон 

«Про вибори народних депутатів України», прийнятий у листопаді 2011 року. Зокрема, це Стаття 104 

та Стаття 107, в яких йдеться про проведення повторних виборів. Законодавча база також включає 

Конституцію України, Закон про Центральну виборчу комісію, Закон про державний реєстр виборців, 

Кримінальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства та інструкції та постанови ЦВК. 

В Україні діє змішана виборча система. До складу Верховної Ради України входять 450 народних 

депутатів: 225 обираються за закритими партійними списками згідно з пропорційною системою, а ще 

225 обираються за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. 

ВИБОРЧА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Центральна виборча комісія 

 

Засідання Центральної виборчої комісії відбувалися щодня і були відкритими для спостерігачів та 

представників ЗМІ. Рішення ЦВК у переважній більшості приймалися одноголосно без обговорення. 

Зазвичай, перед черговим відкритим засіданням ЦВК проводила закрите засідання (нараду), на якому 

фактично відбувався процес прийняття рішень. 6 грудня 2013 року спостерігач ЕNEMO, 

відповідальний за роботу з ЦВК, випадково ознайомився з порядком денним наради, яка передувала 

вищезазначеному засіданню. Варто додати, що в цей день ні спостерігачі, ні представники медіа чи 

партій не отримали офіційного порядку денного засідання ЦВК. Не дивлячись на те, що процес 

голосування членів ЦВК був відкритим, справжній процес прийняття рішень був закритим.  

Оголошення щодо проведення чергового засідання публікувалися на офіційній сторінці ЦВК досить 

рідко. Ні проект, ні остаточний порядок денний не публікувалися в мережі Інтернет взагалі. 

Отримати вищезгадані документи, зазвичай, можна було безпосередньо перед початком засідання. 

Присутні на засіданні не мали доступу ні до проектів постанов, ні до додаткових документів, на яких 

базувалися проекти постанов. В середньому, на офіційних засіданнях члени ЦВК витрачали 2-3 

хвилини на голосування за постанову без обговорення. Незалежно від того, чи було у спостерігачів та 

журналістів чітке розуміння прийнятих рішень, ознайомитися з повним текстом прийнятих постанов 

можна було лише на наступний день, коли їх опубліковували на сторінці ЦВК. 
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Враховуючи вищезазначене, ENEMO не змогла у своєму попередньому звіті оцінити роботу ЦВК як 

абсолютно прозору. Ініціативу ЦВК запросити спостерігача ENEMO на одне з неофіційних засідань 

14 грудня 2013 року варто сприймати як крок назустріч.  

ENEMO схвалює такий крок з боку ЦВК як намагання підвищити чесність та прозорість 

виборчого процесу. Однак, закликає ЦВК в подальшому надавати доступ до всіх свої засідань всім 

спостерігачам.  

Окружні виборчі комісії (ОВК) та дільничні виборчі комісії (ДВК) 

 

25 жовтня 2013 року ЦВК провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних 

виборчих комісій (ОВК). Політичні партії, фракції яких представлено у Верховній Раді, мають право 

на одного представника в кожній ОВК. Інші посади заповнюються шляхом жеребкування. 

Жеребкування проводилося окремо для кожного округу, що дозволило ОВК мати більш 

репрезентативний склад, ніж на чергових виборах народних депутатів 2012 року. Спостерігачі 

ENEMO відвідали чотири з п’ятьох (округи № 94, 132, 194 та 223) процедур жеребкування щодо 

включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (ДВК). Окрім певних затримок у 

зв’язку з технічними та організаційними проблемами, спостерігачі ENEMO не виказали суттєвих 

нарікань на процедуру жеребкування. Представники місцевої групи зі спостереження за виборами 

ОПОРА повідомили про обмежений доступ на проведення жеребкування до складу ДВК в окрузі № 

194. 

Тим не менш, важливим питанням залишився високий рівень замін членів комісій як в ОВК, так і в 

ДВК. Згідно інформації, наданої спостерігачам ENEMO, щонайменше 60 з 90 членів ОВК (66%) було 

замінено в усіх п’яти округах станом на 14 грудня 2013 року. Найвищий рівень замін членів комісій 

було повідомлено в окрузі №132, де 17 з 18 членів ОВК були замінені. В окрузі №223 мали місце 

щонайменше 14 замін, в той час як політична партія «Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян» та 

Народна екологічна партія замінювали своїх представників двічі. 

Спостерігачі ENEMO повідомляють, що станом на 07 грудня 2013 року в усіх п’яти округах було 

замінено 7500 з загальної кількості у 13570 членів ДВК (55%). Остаточні показники мають бути ще 

вищими, однак спостерігачі ЕNЕМО отримали оновлені дані лише від ОВК в окрузі №194. Згідно з 

даними кількість замінених членів ДВК зросла з 754 до 978 чоловік станом на 12 грудня 2013 року. 

Виходячи з цього, остаточні показники мають сягати 57%. Найвищий рівень замін було повідомлено 

в окрузі №223, де було замінено понад 80% членів ДВК (в окрузі №132 відповідний рівень становить 

близько 60%, в окрузі №194 – понад 52%, в окрузі №94 – щонайменше 50%, в окрузі №197 – 

щонайменше 45%). 

Хвиля замін та велика кількість кандидатів у члени ДВК, висунуті більше ніж одним політичним 

суб’єктом (наприклад, 115 подвійних висувань в окрузі №197 та 120 в окрузі №132), викликають 

занепокоєння, що багато висуванців було зареєстровано кандидатами у члени ДВК без їхнього відома 

з метою замінити їх в подальшому після жеребкування. В 2012 році було знайдено докази 

використання такої процедури, зокрема технічними партіями, які замінювали своїх членів ОВК та 

ДВК людьми, які були пов’язані з більш відомими політичними партіями та кандидатами. Незнання 

або відмова деяких членів ДВК повідомляти спостерігачам ENEMO, яку політичну партію або 

суб’єкт виборчого процесу вони представляють (наприклад, 2 ДВК в окрузі №94; 12 ДВК в окрузі 

№132; голова ДВК №480702 в окрузі №132 не зміг надати відповідну інформацію), тільки поглибили 

такі підозри. Заміни були однією з причин пізнього формування ДВК. Спостерігачі ENEMO не 

знайшли жодного члена комісії у 5 ДВК в окрузі №197, 3 ДВК в окрузі №194 та щонайменше в 1 

ДВК в окрузі №132, хоча крайній строк для формування ДВК давно пройшов. 
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Оскільки навчання для членів ДВК закінчилось в перший тиждень грудня, а процес замін 

продовжувався після цього, така ротація негативно вплинула на роботу ДВК у день виборів. 

Незбалансований склад ДВК та ОВК, а також наявність членів, які не пройшли спеціального 

навчання були одними з причин порушень при відкритті виборчих дільниць в день голосування. 

ENEMO закликає відповідні законодавчі органи та ЦВК забезпечити законні та технічні 

механізми для запобігання масовим замінам у складі ОВК та ДВК в майбутньому. 

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ 

Період висування кандидатів тривав з 16 жовтня до 14 листопада, а реєстрація кандидатів закінчилась 

18 листопада 2013 року. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційній сторінці ЦВК, отримано 268 

заяв, з яких зареєстровано 207
1
. В окрузі №94 зареєстрували рекордну кількість кандидатів – 84 

особи, в той час як в окрузі №223 зареєстрували 75 кандидатів. Щонайменше, у трьох округах були 

помічені так звані клони відомих кандидатів (наприклад, кандидата Левченко та Пилипишина в 

окрузі №223, кандидата Романюка в окрузі №94 та Соколова в окрузі №132). Однак, 59 кандидатів 

зняли свої кандидатури з виборів після реєстрації. Станом на 4 грудня 2013 року загальна кількість 

кандидатів, що балотуються на цих виборах, становила 151 особу, 108 з яких само висуванці та 43 

кандидати від політичних партій.
2
 

Загальна кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації, становить 56. Здебільшого, підстави для 

відмови в реєстрації були технічними. Документи подавалися на реєстрацію не в повному обсязі, або 

в таких документах містилися певні невідповідності.  

Підставами для відмови в реєстрації були наступні: 

 Кандидат не підтвердив свою готовність припинити діяльність, яка несумісна з мандатом 

народного депутата України у разі обрання його депутатом або не зазначив, що така 

діяльність ним не здійснюється; 

 Документи не містять відомостей щодо посади (заняття) та місця роботи; не містять 

відомостей щодо громадської роботи; 

 Документи не містять відомостей щодо громадянства кандидата із зазначенням часу 

проживання на території України; 

 Відсутність документа про внесення грошової застави; 

 Документи не містять відомостей щодо наявності чи відсутності в кандидата судимості; 

 Документи не містять відомостей щодо місця народження кандидата; 

 Документи не містять відомостей щодо партійності кандидата; 

 Документи не містять відомостей щодо контактного номера телефону кандидата. 

На додаток до цих підстав, датування документів іншою датою ніж дата подання також вбачалося 

помилкою. Згідно закону кандидати мають два дні на виправлення помилок та неточностей, 

виявлених в поданих документах. Хоча закон роз’яснює, що такі помилки не становлять підставу для 

відмови в реєстрації, немає жодних чітких вимог, які забезпечили б контроль ЦВК за дотриманням 

прав кандидатів з цього питання. 

5 грудня 2013 року ЦВК скасувала реєстрацію єдиного кандидата від опозиції в окрузі №94 Віктора 

Романюка у відповідності до судових рішень, в яких зазначалось, що кандидат не дотримався вимоги 

                                                 
1
 Округ №94 - 84 кандидати; округ №132 - 13 кандидатів; округ №194 - 17 кандидатів; округ №197 - 18 

кандидатів; округ №223 - 75 кандидатів. 
2
 Округ № 94 – 39 кандидатів, округ № 132 – 11 кандидатів, округ № 194 – 16 кандидатів, округ № 197 – 16 

кандидатів, округ № 223 – 70 кандидатів. 
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щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років (деталі наведено у розділі “Виборчі 

спори”). Дана вимога є однією з найбільш невизначених вимог українського виборчого 

законодавства. Чітко не зрозуміло чи зобов’язаний кандидат проживати в країні постійно. Більше 

того, судова інтерпретація не є послідовною та цілісною, а отже залишає місце для довільного 

застосування норм закону та невідповідних обмежень. 

ENEMO звертається до законодавчих органів з проханням дотримуватись рекомендацій 

Венеціанської комісії та переглянути вимоги до правомочності кандидатів, зокрема щодо 

обов’язково проживання в країні протягом останніх 5-ти років.  

 

ПЕРЕДВИБОРЧА АГІТАЦІЯ 

Інтенсивність передвиборчих заходів була у кожному виборчому окрузі різна. Найбільша активність 

спостерігалась в округах № 94 та №223, в той час як в округах № 197 та № 132 було досить спокійно. 

Не дивлячись на велику кількість зареєстрованих кандидатів, лише деякі з них використовували 

візуальну рекламу, яку розміщують на білбордах, плакатах та листівках. Батьківщина, УДАР та 

Свобода значною мірою використовували Євромайдан для просування своїх політичних партій у 

Києві та Черкасах. Кандидат від партії Свобода Левченко (округ №223) приймав активну участь у 

протестах, а його основний суперник Пилипишин надавав безкоштовну їжу та спальні місця 

мітингувальникам. Однак, спостерігачі ENEMO не зафіксували жодних масових передвиборчих 

агітацій за цих кандидатів під час протестів. Виключенням є випадок, коли під час мітингу 1 грудня 

2013 року учасникам роздавали листівки на підтримку кандидата Левченко. 

ENEMO висловила серйозне занепокоєння ситуацією в сфері безпеки в Києві в своєму попередньому 

звіті, хоча протести і не мали прямого відношення до повторних виборів у п’яти одномандатних 

округах. Спостерігачі ENEMO не повідомляли про будь-які випадки обмеження свободи пересування 

виборців у день голосування, які могли б поставити під загрозу процедуру голосування в Києві. 

Спостерігачі ENEMO зафіксували щонайменше 23 випадки незаконної анти-агітації в округах №94, 

132, 194 та 197, на меті якої було дискредитувати кандидатів від опозиції Романюка (№94), 

Корнацького (№132), Булатецького (№194) та Даценко (№197), а також незалежних кандидатів 

Бадаєва (№132), Круглова (№94) та Кармазіна (№94).  

Групи місцевих спостерігачів OПОРИ та КВУ, а також інші контактні особи повідомляють про 

велику кількість випадків підкупу виборців кандидатами. Спостерігачі ЕNEMO зібрали докази 3 

таких випадків. В окрузі №94 спостерігачі відвідали комедійне шоу, спонсором якого виступив 

кандидат-самовисуванець Бадаєв. Протягом шоу представник кандидата роздавав пакети зі 

спортивним приладдям та футбольні м’ячі школярам та працівникам шкіл міста Обухів. На кожному 

з пакетів, в яких лежали подарункові набори було нанесено прізвище кандидата. Людей відкрито 

закликали голосувати за Бадаєва, щоб мати можливість отримати більше подарунків. Спостерігачі 

ENEMO повідомили, що в окрузі №132 людям похилого віку безкоштовно надавали окуляри в 

агітаційному наметі кандидата-самовисуванця Соколова. Це відбувалось до того моменту, як 

Соколов зняв свою кандидатуру з виборів. В виборцям пропонували гроші, якщо вони проголосують 

за незалежного кандидата Поплавського. В мережі Інтернет є відео, на якому можна побачити 

виборців в окрузі №194, зареєстрованих нібито як офіційні агітатори за кандидата Поплавського. 

Однак, люди стверджують, що отримали певну суму грошей в обмін на свій голос за кандидата і, 

насправді, не працюють агітаторами. Через численні звіти та чутки про прямий та непрямий підкуп 

виборців Черкаська міська рада звернулася із заявою до прокуратури з проханням перевірити 

відповідну інформацію, опубліковану у місцевих ЗМІ. 
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Спостерігачі ENEMO зареєстрували щонайменше 6 випадків передвиборчої агітації кандидатів під 

час офіційних заходів. Особливо відзначимо округ №94 (агітація за Бадаєва), округ №132 (агітація за 

Круглова) та округ №223 (агітація за Пилипишина), де відбулось відкриття дитячих майданчиків та 

надавалися стипендії студентам. В окрузі №223 спостерігачі ENEMO повідомляють про наявність 

агітаційних матеріалів за кандидата Пилипишина у приміщенні школи №73. В даній школі розміщено 

дві ДВК округу №223. В окрузі №94 на офіційній сторінці місцевої адміністрації розміщено 

інформацію на підтримку кандидата у депутати Бадаєва. Спостерігачі ENEMO також повідомляють 

про наявність трьох білбордів, на яких “жителі міста Васильків” дякували кандидату Бадаєву за 

новий басейн. 

Представники партії “Батьківщина” скаржилися на складнощі, пов’язані з розміщенням агітаційних 

матеріалів на білбордах в окрузі №94. Спостерігачі ENEMO підтвердили, що білборди на підтримку 

кандидата від Батьківщини поступаються у кількості білбордам на підтримку його конкурента 

Бадаєва. Представники партії Батьківщина також повідомили, що кандидат Кузьоменський (округ 

№194) та кандидат Власенко (округ №223) використовували логотип, символіку та кольори партії, 

однак не були висунуті і не підтримувалися нею. 

На зустрічах зі спостерігачами ENEMO різні джерела повідомляли про залякування працівників 

публічного сектору та шкіл у виборчому окрузі №132 та №197. Людям погрожували звільненням, 

якщо вони не проголосують за кандидата Круглова (округ №132) та кандидата від партії 

“Батьківщина” Червонописького (округ №197). Було досить важко знайти докази на підтвердження 

таких подій, однак велика кількість подібних повідомлень викликає занепокоєння. 

ВИБОРЧІ СПОРИ 

Спостерігачі ENEMO зібрали інформацію та спостерігали за ходом 9 судових справ. В окрузі №132 

було подано позов проти опозиційного кандидата Корнацького щодо легітимності його українського 

громадянства; місцева група спостереження КВУ подала позов проти заборони проведення мітингів у 

Черкасах. Київський адміністративний апеляційний суд відмовив у задоволенні позову щодо 

скасування реєстрації опозиційного кандидата в окрузі №194, Булатецького. Позов подав інший 

кандидат, який балотувався у даному окрузі. В окрузі №194 суд не задовольнив 3 позови, пов’язані з 

проведенням жеребкування членів ДВК. Кандидат Кармазін (округ №#94) звернувся з позовом проти 

діяльності ОВК, а позов щодо скасування реєстрації опозиційного кандидата Романюка (округ №94) 

розглядався під час двох різних слухань. Досі відсутні будь-які правові наслідки розгляду скарг та 

позовів, за виключенням хіба що справи Романюка, яка наразі є найвідомішою подією 

передвиборчого періоду. 

21 жовтня 2013 року ЦКВ прийняла рішення про реєстрацію Віктора Романюка кандидатом у 

виборчому окрузі № 94. Віктор Романюк був єдиним кандидатом від трьох головних опозиційних 

партій: Батьківщина, Удар та Свобода. Його реєстрацію було скасовано 05 грудня 2013 року на 

засіданні Центральної виборчої комісії на виконання постанови Вищого адміністративного суду 

України. 

29 листопада 2013 року позивач Володимир Шпакович звернувся до Київського апеляційного 

адміністративного суду з вимогою скасування постанови ЦВК про реєстрацію Віктора Романюка 

кандидатом в народні депутати. Позивач стверджував, що Віктор Романюк не проживає на території 

України протягом останніх п’яти років. Київський апеляційний адміністративний суд постановив 

частково задовольнити вимоги позивача: суд визнав рішення ЦВК про реєстрацію Романюка 

протиправним та скасував його. Дане рішення було оскаржене всіма сторонами в суді вищої 

юрисдикції. 
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04 грудня 2013 року Вищий адміністративний суд України виніс рішення про скасування реєстрації 

Віктора Романюка. Апелянтами виступили знову Володимир Шпакович (який жодного разу не 

відвідав слухання по даній справі), Віктор Романюк та ЦВК. Володимир Шпакович просив суд 

визнати протиправною бездіяльність ЦВК. З іншого боку, ЦВК та Віктор Романюк вимагали 

скасувати рішення Київського апеляційного адміністративного суду. Але суд не прийняв до розгляду 

їх заперечення. Серед іншого, ЦВК заявляло, що позивач не дотримався п’ятиденного строку, 

встановленого КАС України для оскарження дій, рішень чи бездіяльності виборчих комісій. Крім 

того, спірна постанова ЦВК не порушує прав та інтересів особисто позивача, оскільки він не є 

виборцем у виборчому окрузі №94. Вищий адміністративний суд України зобов’язав ЦВК скасувати 

реєстрацію Романюка як кандидата, але не задовольнив вимоги позивача визнати рішення ЦВК про 

реєстрацію протиправним та скасувати його. 

Київський апеляційний адміністративний суд прийняв справу до розгляду, не дивлячись на те, що 

законні строки оскарження в суді вже минули. Позивач звернувся до ЦВК 28 листопада з 

повідомленням, що реєстрація Романюка не відповідає вимогам закону, в той час як процес реєстрації 

кандидатів тривав до 19 листопада. Вищий адміністративний суд визнав висновки Київського 

апеляційного адміністративного суду законними, хоча і погодився, що законного строку оскарження 

дотримано не було. Як зазначив Андрій Магера, заступник голови ЦВК: “Якби скасування реєстрації 

відбулося в установлений законом строк, то партія "Батьківщина" ще мала б можливість висунути 

іншого кандидата. Зараз такої можливості вже немає.”
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ENEMO також звертається до законодавчих органів з проханням переглянути вимоги до 

кандидатів щодо обов’язкового проживання в країні протягом останніх 5-ти років. ENEMO 

підтримує спробу ЦВК використати всі легітимні методи для забезпечення реєстрації 

кандидата в народні депутати Романюка. 

Згідно з інформацією ЦВК в день голосування до комісії надійшло 3000 документів, пов’язаних з 

повторними виборами 2013 року, серед яких було зареєстровано 26 скарг. ЦВК зазначила, що 17 

скарг стосувалися порушень під час проведення передвиборчої агітації, 2 скарги щодо бездіяльності 

ОВК, 1 скарга щодо рішення ОВК, 1 скарга щодо рішення ЦВК. 2 скарги були відхилені, 22 скарги 

були повернуті без розгляду, і тільки одна направлена в Генеральну прокуратуру. 

Більше того, ENEMO висловлює занепокоєння через відсутність дієвих санкцій, які можна 

застосувати у випадках порушення порядку ведення передвиборчої агітації. ENEMO закликає 

суди та ЦВК реагувати на порушення порядку ведення передвиборчої агітації та притягувати 

кандидатів до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законом. 

 

 

Єдиною офіційною версією даного звіту є англомовна. 

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. 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. 

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