
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проміжний звіт 

10 вересня - 10 жовтня, 2014  
Київ, 16 жовтня 2014 року 

 

Місія спостереження ENEMO в Україні за достроковими парламентськими виборами 2014 в 

Україні розпочала свою роботу 10 вересня, з приїздом 6 основних членів команди до Києва. 

Згодом, 20 вересня 50 довгострокових спостерігачів (ДСС) були делеговані по всій країні. 

ENEMO стала першою міжнародною місією зі спостереження, яка направила спостерігачів 

на час виборів, що пройдуть 26 жовтня 2014 року. 

 

До складу ENEMO входить 20 провідних організацій зі спостереження за виборами з 17 

країн Східної та Центральної Європи, а також Центральної Азії, серед яких три країни-

члени ЄС. Це дев'ята місія ENEMO в Україні. Організації отримали запит номінувати  150 

короткострокових спостерігачів для моніторингу за роботою виборчих дільниць у день 

виборів, а також за підрахунком і підбиттям підсумків результатів.  

 

У проміжному звіті спостерігачі ENEMO сконцентрували увагу на  реєстрації кандидатів 

та партійних списків, проведенні виборчої кампанії, формування та роботі виборчих 

органів і на скаргах та апеляціях, пов'язаних з виборами. 

 

З початку роботи місії спостерігачі ENEMO провели більш 1159 зустрічей, з яких –  453 

зустрічі з представниками політичних партій та самовисуванцями, 508 – з виборчими 

комісіями і адміністративними посадовцями, 203 зустрічі – з неурядовими організаціями 

(НУО) та іншими зацікавленими сторонами. Вони також стежили за 51 невеликими 

зібраннями та зустрічами кандидатів з виборцями в період проведення кампанії. 
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ПІДСУМОК СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 Дострокові парламентські вибори були призначені після розпуску парламенту 

президентом Петром Порошенко 26 серпня, після того як жодна керівна коаліція не 

з'явилася протягом 30 днів. Вибори заплановані на 26 жовтня 2014 і будуть 

відбуватися за змішаною системою, де половина членів парламенту (депутатів) 

обирається за пропорційною системою за закритими партійними списками, а інша 

половина –  за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. 

 

 Незважаючи на всі рекомендації відповідних міжнародних та вітчизняних фахівців, 

до виборів не було відзначено достатньо політичних намагань, щоб змінити виборчу 

систему. Хоча незначні поправки були внесені до чинного закону в 2013 і 2014 роках, 

вони не всі стосуються раніше зазначених невідповідностей. 

 

 Поточні вибори відбуваються у складному політичному та небезпечному середовищі, 

на тлі збройного конфлікту, який триває в східних регіонах країни, в Луганській та 

Донецькій областях. Таким чином, вибори навряд чи будуть проведені більш, ніж у 

половині виборчих округів в зазначених регіонах. Очевидно, виборчий процес є 

неможливим на Кримському півострові, так як він не є під контролем української 

влади
1
. 

 

 5 вересня Центральна Виборча Комісія (ЦВК) сформувала 213 окружних виборчих 

комісій (ОВК), відповідно до вимог законодавства, на основі кандидатур від 

чотирьох парламентських фракцій (Партії регіонів, Свобода, УДАР, Батьківщина) і 

21 політичної партії, які мали кандидатів в 2012 у загальнодержавному окрузі. 

 

 ЦВК повинна ухвалити міри щодо полегшення процесу реєстрації переселенців (ПО) 

з Донецької  та Луганської областей, дозволяючи їм тимчасово змінити адресу 

голосування у спрощеному порядку, аналогічно до процедури для виборців з Криму. 

Крім того, ЦВК докладає істотних зусиль в перерозподілі деяких ОВК до сусідніх 

областей, де буде гарантована безпека. 

 

 Роботу ЦВК як колегіального органу можна охарактеризувати неупередженою і 

професійною. Зустрічі ЦВК відкриті для спостерігачів, ЗМІ та громадськості, проте, 

важливі питання все ще обговорюються за зачиненими дверима. 

 

                                                           
1
 Закон України про забезпечення прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій 

території України (стаття 8) забороняє проведення виборів в АР Крим та місті Севастополь 
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 Склад ОВК постійно змінюється. Таким чином, значна кількість змін може завадити 

належному функціонуванні комісії. Велика кількість замін членів ОВК вказує на 

необхідність професіоналізації, принаймні серед керівних посад в комісії. 

 

 Виборча кампанія у всіх частинах країни проходить спокійно і помірно. Проте були 

повідомлені випадки підкупу виборців, зловживання адміністративних ресурсів, 

незаконної агітації, розміщення матеріалів кампанії без обов'язкової інформації.  

 

 У порівнянні з попередніми парламентськими виборами спостерігається покращення 

у роботі засобів масової інформації. Свобода слова є найбільш важливою, журналісти 

можуть вільно повідомляти про кампанії та кандидатів, в більшості випадків можуть 

вільно обмінюватися повідомленнями і отримати доступ до виборців через різні ЗМІ. 

 

 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

 

26 жовтня 2014, українські виборці обиратимуть депутатів до Верховної Ради (парламент) 

України за змішаною виборчою системою, за якою 225 депутатів обираються пропорційно 

за закритими виборчими списками і 225 – в одномандатних округах, за простою більшістю 

голосів. Для отримання мандату політичним партіям необхідно подолати п’яти 

відсотковий поріг у загальнодержавному виборчому окрузі. Парламент обирається 

строком на п'ять років. 

 

Політичне середовище країни суттєво змінилось, навіть якщо порівнювати з достроковими 

президентськими виборами, що відбулись у травні. Через два роки після останніх 

парламентських виборів в 2012 році Партія Регіонів (ПР), яка мала найбільшу політичну 

силу тоді, втратила її і не бере участі в сьогоднішніх виборах. Очевидно, що багато 

колишніх впливових членів партії балотуються як самовисуванці в одномандатних 

виборчих округах, де вони раніше мали більшість. З іншого боку, частина, що залишилася 

в ПР вирішила утриматися від участі в передвиборчих перегонах. Також Комуністична 

партія України (КПУ) в даний час знаходиться під судовим слідством і може бути 

відлучена, за ініціативи Міністерства Юстиції. І тому у багатьох регіонах КПУ 

утримується від розгортання широкої і відкритої кампанії. 

 

Ці вибори відрізняються щільними крайніми термінами зі скороченим періодом для 

проведення кампанії. 
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ВИБОРЧА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Трьохрівнева виборча адміністрація з підготовки і проведення Парламентських виборів 

складається з ЦВК, 213 ОВК, і більше 32.000 дільничних виборчих комісій (ДВК). 

 

Центральна Виборча Комісія 

ЦВК є єдиним постійно діючим виборчим органом. Вона складається з 15 членів, кожен з 

яких призначається Верховною Радою України за поданням президента, терміном на сім 

років. ОВК та ДВК є тимчасовими органами, створеними для управління черговим 

виборчим процесом. ЦВК утверджує склад ОВК, кожна з яких відповідно узгоджує склад 

ДВК, за винятком  закордонних ДВК, які встановлюються ЦВК. ОВК може мати від 12 до 

18 членів. Кількість членів ДВК залежить від типу виборчої дільниці: на невеликих 

дільницях – до 500 виборців ДВК мають налічувати від 10 до 14 членів. На дільницях з 500 

до 1500 виборців, кількість членів ДВК повинна становити від 12 до 16, і на великих, з 

більш, ніж 1500 виборців – ДВК складаються з 14 до 18 осіб. 

 

ЦВК як компетентний орган продовжує неупереджено і професійно працювати, навіть за 

складних умов, у зв'язку з вразливою ситуацією в регіоні Донбасу та стислі строки 

підготовки до дострокових виборів. Центральна виборча комісія щоденно проводить 

офіційні засідання, які є відкритими для спостерігачів. Більшість з рішень ЦВК, 

пов’язаних в основному з реєстрацією кандидатів, їх довірених осіб, заміною членів ОВК 

були затверджені одноголосно, без обговорення. Як правило, ЦВК проводить підготовчі 

"наради" перед регулярними відкритими засіданнями. Протягом першого тижня 

спостереження, ці наради були відкриті для спостерігачів, котрі були свідками справжньої 

дискусії з важливих питань, що стосуються реєстрації кандидатів. Проте, від тоді 

підготовчі наради стали закритими для спостерігачів, і ЦВК продовжує проведення 

закритих засідань до і навіть після офіційних засідань. 

 

7 жовтня, ЦВК прийняла важливе рішення
2
, що дозволяє виборцям з Луганська і 

Донецька, а також з Криму, тимчасово змінити свою адресу голосування  в  Державному 

Реєстрі виборців за спрощеною процедурою. Ці заходи дають можливість проголосувати 

переселенцям на інших діляницях
3
. Проте, якщо виборці реєструється за межами свого 

одномандатного округу, їм буде дозволено проголосувати лише за партійним виборчим 

списком. 

 

                                                           
2
 Постанова ЦВК  №. 1529 

3
 Статистика УВКБ ООН передбачає, що станом на 2 жовтня 2014 року, було 379 059 ВПО в Україні, 18289 з 

яких приїхали з Криму, а решта зі Сходу країни 
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На підставі запитів з Луганської області (ОВК 114 і 104), і Донецької області (ОВК 53 і 

ОВК 59) внаслідок  воєнного стану в  зазначених регіонах, ЦВК ухвалила рішення
4
 

дозволити зміну місця для проведення зустрічей ОВК на більш безпечне. ЦВК приділяє 

особливу увагу співпраці з органами безпеки для того, щоб забезпечити в матеріальному-

технічному плані безпечне функціонування виборчих дільниць  в охоплених воєнними 

діями регіонах. Крім того, ЦВК змушена була підвищити рівень безпеки через отримання 

дзвінків з інформацією про загрозу вибуху бомб. ЦВК прийняла постанову 
5
 про заходи, 

які будуть прийняті ОВК для зміцнення безпеки інформаційної системи "Вибори", яка 

використовується для передачі даних щодо підсумків голосування, рішень, прийнятих в 

ОВК та іншої важливої інформації про вибори до ЦВК. 

 

З початку жовтня ЦВК і IFES проводять тренінги для членів ОВК та ДВК, залучаючи до 

цього досвідчених тренерів. ЦВК проінформувала голови і секретарів ОВК щодо різних 

аспектів організації та технічних процедур, в тому числі про те, як ефективно і прозоро 

організувати формування ДВК та провести жеребкування для забезпечення балансу 

представництва політичних партій та кандидатів у ДВК. 

 

Окружні Виборчі Комісії 

Для того щоб провести Дострокові парламентські вибори 2014, Центральна виборча 

комісія сформувала 213 окружних виборчих комісій і 113 закордонних дільничних 

виборчих комісій. ОВК повинні сформувати біля 32.000 дільничних виборчих комісій по 

всій країні. Окружні виборчі комісії, за винятком 12 на окупованих територіях АР Крим та 

міста Севастополя, були сформовані 5 вересня, згідно закону.  Кожній парламентськими 

фракцій (Партія Регіонів, Свобода, УДАР, Батьківщина) було гарантовано одне місце в 

ОВК. Окрім того, представники від зареєстрованих кандидатів у загальнодержавному 

виборчому окрузі  від 21 політичної партії на виборах 2012 року взяли участь в 

жеребкуванні для того, щоб отримати місця в ОВК. УДАР отримав найбільшу частину – 

363 членів ОВК, Партія Регіонів – 355, Свобода – 352, Правий Сектор отримав найменше 

число – 59. Жеребкування зробило можливим збалансоване представництво політичних 

сил, що балотувались в 2012 році і зараз. Однак, кілька нових політичних партій, які 

беруть участь у жовтневих виборах (наприклад, Народний фронт і Громадянська позиція) 

не могли брати участь в жеребкуванні ОВК, тому, не матимуть представництва в ОВК. 

  

З початку роботи ОВК спостерігаються  тенденції  змін деяких представників, висунених 

партіями. Як повідомляє MAG CIFRA з 5 вересня по 30 вересня понад 25 відсотків з 3,800 

представників ОВК були замінено.  Заміни серед керівних посад в усіх 213 ОВК 

                                                           
4
 Постанова ЦВК № 1442 (3 жовтня), № 1165 (25 вересня) і № 1396 (30 вересня) 

5
 Прстанова ЦВК №.1493 (6 жовтня) 
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відбуваються все частіше
6
. Серед регіонів, в основному, це – Донецька, Одеська, 

Херсонська, Кіровоградська, Львівська та Дніпропетровська області, від 30 до 35 відсотків, 

а найнижчий показник – у Тернопільській області, тільки 8 відсотків змін. Набільшу 

кількість змін в ОВК здійснили такі партії як: Політична партія Зелені, Наша Україна, 

Партія зелених України, Українська платформа «Собор», Радикальна партія, Українська 

партія «Зелена планета» і так далі, які замінили від 50 до 99 відсотків членів ОВК . З 

іншого боку, найменше змін членів ОВК спостерігаємо в Комуністичній партії України 

(менше 1 відсотка).  

 

Переважна більшість ОВК функціонують належним чином без істотних проблем, в 

основному відповідно до виборчого календаря ЦВК. Принаймні, 14 ОВК в Донецькій і 

Луганській областях не в змозі виконувати свої обов'язки через збройні конфлікти в 

регіонах (ОВК 41-44, 51, 54-56, 61 в Донецькій області, ОВК 104, 108 і 109-111 в 

Луганській області)
7
. Через небажання більшості уповноважених осіб брати участь в 

роботі сесій, ОВК 127 в Миколаївській області боролась за кворум впродовж значного 

періоду часу. Комісія лише недавно розпочала свою діяльність. 

 

Спостерігачі ENEMO повідомляли про випадки, коли представники змінювали свою 

партійність, щоб залишитися в комісії. В ОВК 188 у Хмельницькій області голова, 

висунутий політичною партією Всеукраїнське об'єднання «Громада», після звільнення, 

повернувся в ОВК як член Партії Пенсіонерів. В ОВК 86 в Івано - Франківській області та 

ОВК 96 в Київській області голови також змінили партійну приналежність, щоб 

залишатися на своїх позиціях. 

 

Утворення дільничних виборчих комісій 

Відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів України» дільничні виборчі комісії 

(ДВК) утворюється відповідними ОВК не пізніше 10 жовтня 2014 р. Політичні партії, 

депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного 

скликання (Партія регіонів, УДАР, Батьківщина і Свобода), політичні партії - суб’єкти 

виборчого процесу, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному 

окрузі та кандидати у депутати у відповідному одномандатному окрузі мають право 

подати кандидатуру до складу ДВК не пізніше 8 жовтня 2014 р. Подібно до принципів 

утворення ОВК, парламентським фракціям, що висунили своїх кандидатів, гарантується 

місце в кожній ДВК. У випадку, якщо загальна кількість внесених кандидатур перевищує 

максимальну кількість членів, які можуть бути призначені у відповідній ДВК в залежності 

                                                           
6
 ОПОРА повідомляє, що голови 79 ОВК змінили заступника голови 66 ОВК і секретарів 77 ОВК – від 31 до 

37 відсотків 
7
http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2014/IFES%202014%20Parliamentary%20

Election%20bulletin%205%20Eng%202.pdf 
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від її розміру, ОВК визначає склад ДВК методом жеребкування. Даний метод забезпечує 

збалансоване представництво кандидатів у складі ДВК. 

 

Довгострокові спостерігачі ENEMO були присутні під час проведення жеребкування в 55 

ОВК. Загалом процес призначення членів ДВК відбувався в межах чинного законодавства. 

Однак, слід відмітити випадки номінації кандидатів у члени ДВК двома або більше 

політичними суб’єктами. Наприклад, в ОВК №127 в Миколаївській області виявлено 63 

кандидатури, внесені двома політичними суб’єктами. Схожа ситуація мала місце в ОВК 

№223 (місто Київ) і ОВК №98 (Київська область), де 98 і 41 кандидат відповідно були 

номіновані декілька разів. ENEMO відзначає позитивні зміни в порівнянні з попередніми 

парламентськими виборами, коли ідентичні випадки були набагато більш поширеними. 

Однак, ENEMO наголошує на необхідності вжити відповідні заходи для запобігання 

подібної поведінки політичних суб'єктів під час наступних виборів. 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ 

 

Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти 

одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Не 

може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за 

вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому 

законом порядку. Кандидати в депутати до Верховної Ради висуваються політичними 

партіями або шляхом самовисування. Партії та самовисуванці повинні надати ЦВК пакет 

необхідних документів та зробити грошовий внесок до 25 вересня. 

 

Центральна Виборча Комісія завершила процес реєстрації кандидатів 30 вересня, згідно з 

графіком. Всього Центрвиборчкомом було зареєстровано: 3125 – кандидатів від 29 

політичних партій у загальнодержавному окрузі та 3495 кандидати в депутати у 

одномандатних виборчих округах, у тому числі 1401 кандидат, висунутий політичними 

партіями та 2094 самовисуванці. 

 

ЦВК відмовила 809
8
 кандидатам, з яких 22 успішно подали повторно свої документи і 48 

відхилених заявників оскаржили відмову ЦВК в судах. Однак, кількість відхилених заявок 

в кандидати на парламентські вибори 2014 р. (739) набагато вища, ніж під час 

парламентських виборів 2012 р. (441). Основними причинами відмови у реєстрації 

найчастіше були наступні технічні упущення або помилки: відсутність інформації в 

біографії заявника (адреса, відомості про проживання в Україні протягом останніх п'яти 

років, національність, громадська діяльність, а також політична діяльність, контакти, 

судимості); відсутність підтвердження зобов'язання припинити діяльність, яка несумісна з 
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 На 30 вересня 
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мандатом депутата; дата заявки не співпадала з датою подання документів для реєстрації в 

ЦВК; відсутнє фото заявника або фотографія в невідповідному форматі або програма 

заявника, що перевищує допустиму кількість 3,900 символів. Менш, ніж у 20 випадках 

причиною відмови була відсутність доказів грошового внеску на банківський рахунок 

ЦВК або існуюча судимість заявника.  

 

Двадцять дві особи, яким відмовили в реєстрації повторно подали документи в межах 

терміну реєстрації кандидатів і ЦВК ухвалила рішення про їх реєстрацію після надання 

необхідної інформації та виправлення помилок. Політична партія «Воля» від імені свого 

21 відхиленого кандидата і 27 кандидатів у депутати оскаржила відмову ЦВК у 

Київському адміністративному апеляційному суді та Вищому адміністративному суді 

України, і згодом вони були зареєстровані Центральною виборчою комісією  згідно 

судових рішень. Тим не менш, деякі з цих рішень про реєстрацію кандидатів були винесені 

зі значним запізненням
9
.  

 

Кількість жінок-кандидатів в партійних списках  досягла 25,8%, що помітно зросла в 

порівнянні з виборами в 2012 і 2007 роках, відповідно 19,8% і 17,8%. 

 

 

ВИБОРЧА КАМПАНІЯ 

 

Виборчу кампанію у всіх частинах країни можна охарактеризувати як спокійну і помірну. 

Слід зазначити, що кампанія «від дверей до дверей» є основним інструментом, який 

використовується в межах цієї виборчої кампанії, в той час як невеликі збори і мітинги 

відбуваються в обмеженій кількості
10

. Можна було побачити рекламні щити, намети, 

брошури провідних партій в регіонах. Загалом рекламна агітація самовисуванців, що 

балотуються в одномандатних округах, менш помітна. Всі політичні суб'єкти мають намір 

залучити значну кількість волонтерів у кампанії, а також провести навчання, щоб вони 

могли бути короткостроковими спостерігачами у день виборів. Політичні партії 

наголошують, що вони проводять кампанію за підтримки окремих спонсорів та 

волонтерів. 

 

Хоча, закон передбачає, що виборча кампанія може розпочатися після  того, як кандидат 

або список кандидатів, зареєстрований ЦВК, ознаки дострокової агітації спостерігались 

від початку вересня, навіть у осіб, які ще не були зареєстровані. Такі випадки були 

зафіксовані в Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях, а також в Харкові та 

Дніпропетровську.  У більшості зафіксованих випадків, місцеві органи адміністрації 

зловживали можливістю агітувати за себе під час проведення громадських заходів.   

                                                           
9
 Рішення ЦВК  10-13 Жовтня 
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 Спостерігачі ENEMO провели моніторинг 51 збору і невеликих мітингів 
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Зафіксовано велику кількість випадків надання виборцям товарів та послуг. Багато 

новостворених благодійних організацій, що названі на честь зареєстрованого кандидата 

або його сім'ї, зараз використовуються для підкупу виборців. Крім того, під час 

проведення свят та різних заходів кандидати та партії займаються благодійністю, в 

основному для уразливих груп чи армії, щоб  прорекламувати себе. Випадки хабарництва 

виборців були помічені в Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, 

Одеській, Сумській, Кіровоградській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Житомирській, 

Волинській областях та місті Києві. 

 

В порівнянні з попередніми парламентськими виборами,  тенденція зловживання 

адміністративними ресурсами помітно зменшилась, але все ще існує. 

Такі випадки були відзначені спостерігачами в Запоріжжі, Харкові, Дніпропетровську, 

Миколаєві, Одесі, Сумах, Києві, Рівному, Івано - Франківську. 

 

Спостерігачі ENEMO зафіксували більше 15 випадків передвиборчої агітації в 

університетах, школах, приватних компаніях, навіть дитячих садках. Громадський 

транспорт широко використовується для розміщення політичної реклами. Крім того, 

декілька кандидатів віддали на благодійність фірмовий транспорт з відповідними 

агітаційними матеріалами у своїх виборчих округах, наприклад в окрузі 81 Запорізької 

області та 91 окрузі Київської  області. 

 

Спостерігачі ENEMO повідомили про два випадки політичного тиску. В обох випадках 

члени  Партії Батьківщина були звільнені зі своїх посад в місцевих органах влади після їх 

реєстрації у якості кандидатів у 180 окрузі  Харківської області і 95 окрузі Київської 

області. 

 

Відомі випадки з «кандидатами-клонами» знову відзначаються по всій країні
 11

. Крім того, 

на цих виборах зростає непотизм. Близькі члени сім'ї
 12

 знаходяться в списках різних 

політичних партій, а також  є кандидатами на перегонах в одномандатних округах. Такі 

випадки помічено в усіх регіонах. Незважаючи на те, що закон дозволяє відповідним 

громадянам балотуватися на виборах, така розповсюджена практика може призвести до 

спотворення результатів. 

 

                                                           
11

 Наприклад, ОВК 168- Валерій володимирович Писаренко; ОВК 169- Станіслав Анатолійович Косінов; 

ОВК 170- Анатолій анатолійович Родинський; ОВК 135- Володимир Рондін;  ОВК 141- мінімум чотири 

кандидати з прізвищем Дубовий; ОВК 92- Гудзенко та Єфіменко; ОВК 93- Онищенко ітд. 
12

 Наприклад, Онул (чоловік та дружина) в ОВК 99 і ОВК 100; Беррезкін (батько та син) в ОВК 99 і ОВК100; 

Солойчук (брати) в ОВК 100 ітд.  
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Від початку виборчої кампанії, виявлено декілька випадків нападів на осіб, які 

асоціюються з колишнім режимом. Напад на депутата Віктора Пилипишина стався 25 

вересня біля входу ЦВК. Так само, голова територіальної виборчої комісії в Ірпіні був 

змушений підписати заяву про відставку і був кинутий у сміття. Хвиля насильства вийшла 

далеко за межі осіб, пов'язаних з колишнім режимом і стала результатом дій в Одесі, 

Дніпропетровську, Сумах, місті Києві та Київській області, Харкові, Черкасах. 

 

 

ЗМІ 

 

Закон про вибори передбачає, що державні і приватні ЗМІ повинні висвітлювати 

передвиборну кампанію, надаючи рівні умови для кандидатів та політичних партій. Засоби 

масової інформації, в основному,  стежать за подіями виборчої кампанії, та згідно з 

попередніми даними, всі партії і кандидати не мають очевидних перешкод до доступу до 

місцевих та державних ЗМІ. 

 

Журналісти підкреслюють, що у порівнянні з ситуацією в ЗМІ під час виборів 2012 року, 

сьогодні вони можуть вільно виражати критику, навіть по відношенню до урядових 

чиновників, і при цьому не бояться негативних наслідків. 

 

Спостерігачі повідомили про використання так званого «чорного піару» та «джинси» 

проти кандидатів. Наприклад, були зафіксовані чисельні випадки «чорного піару» проти 

кандидатів у Вінниці, Чернівцях, Тернополі, Сумах, Житомирі, Хмельницьку, Івано-

Франківську, Львові, Києві, Запоріжжі. «Джинса» була помічена в ЗМІ в Сумах, Києві, 

Тернополі, Волині, Запоріжжі і т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей звіт був написаний англійською мовою і залишається єдиною офіційною версією 
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Про ENEMO 

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) є міжнародною мережею 

неурядових організацій, заснованою 29 вересня 2001 в Опатії, Хорватія. Вона складається з 20 провідних 

вітчизняних організацій моніторингу з 17 країн Центральної та Східної Європи і Центральної Азії, в тому 

числі трьох країн ЄС. 

 

ENEMO прагне підтримати інтерес міжнародного співтовариства в просуванні демократії в регіоні за 

оцінкою виборчих процесів і політичного середовища і пропонує точні та неупереджені звіти про 

спостереження. Міжнародна місія зі спостереження ENEMO використовує  міжнародні норми і 

стандарти щодо проведення демократичних виборів, щоб оцінити виборчий процес і законодавчу базу 

країни перебування. ENEMO і всі його члени організації схвалили Декларацію 2005 про принципи 

міжнародного спостереження за виборами і Декларацію глобальних принципів безпартійних спостережень 

за виборами та моніторингу громадськими організаціями. Кожен спостерігач ENEMO підписали Кодекс 

поведінки міжнародних спостерігачів за виборами. 

 

Організації-учасниці ЕНЕМО моніторили понад 200 виборів і підготували більше 200 тисяч спостерігачів. 

На сьогоднішній день, ENEMO організувала 20 міжнародних місій зі спостереження за виборами в семи 

країнах: Албанія (2005 парламентські вибори), Грузія (2008 дострокові президентські вибори), Казахстан 

(2005 президентські вибори), Молдавія (парламентські вибори 2009), Косово (2009 муніципальні виборах; 

парламентські вибори 2010 року, 2013 муніципальні вибори), Киргизстан (2005 президентські вибори; 

парламентські вибори 2005 року; 2007 Дострокові парламентські вибори; 2009 президентських вибори і 

парламентські виборів 2010 року), і Україна (2004 президентські вибори; парламентські виборів 2006 року; 

2006 вибори мера Чернігова, Кіровограда та Полтави; парламентські вибори 2007 року; 2010 президентські 

вибори, парламентські вибори 2012 , 2013 повторні  парламентські вибори в 5 регіонах і 2014 дострокові 

президентські вибори). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна місія ЭНЭМО зі спостереження за Достроковими парламентськими виборами України 2014 

фінансується Національним Демократичним Інститутом, Агентством США з міжнародного розвитку, 

Підрозділом Держдепартаменту США – Бюро з демократії, прав людини та праці, Посольством 

Федеративної Республіки Німеччина в Києві та Європейським фондом розвитку. 

 

 

 

 

 


