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«Спокійна та стримана кампанія була заплямована випадками підкупу виборців та 

незаконної агітації» 

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) опублікувала 

проміжний звіт, що ґрунтується на висновках спостерігачів ENEMO щодо реєстрації партійних 

списків та кандидатів, проведення передвиборчої кампанії, формування та роботи виборчих 

органів, а також щодо скарг та апеляцій, пов’язаних з виборчим процесом. За період від початку 

роботи місії до 10 жовтня спостерігачі ЕNЕМО провели більше 1159 зустрічей: 453 зустрічі з 

представниками політичних партій та самовисуванців, 508 зустрічей з членами виборчих 

комісій і чиновниками, а також 203 зустрічі з неурядовими організаціями (НУО) та іншими 

зацікавленими сторонами. Вони також були присутні на 51 невеликому зібранні та зустрічі 

виборців з кандидатами протягом проведення кампанії. 

 

Пан Срджан Павлічіч, Голова Місії ENEMO в Україні заявив: «Виборчу кампанію по всій 

країні можна охарактеризувати як спокійну та стриману. Однак були зафіксовані випадки 

порушення закону, передчасної агітації і фізичних нападів на осіб, що беруть участь у цих 

виборах. ENEMO закликає всіх учасників виборчого процесу дозволити кандидатам і 

активістам кампанії змагатися вільно та в межах існуючої правової бази». 

 

Як повідомляють спостерігачі, найпоширенішими порушеннями у передвиборчий період були 

прямий та непрямий підкуп голосів, незаконна агітація та використання «чорного піару» проти 

політичних опонентів. Зареєстровані поширені випадки надання кандидатами товарів та послуг 

виборцям. Крім того, кандидати та партії використовують різні приводи і свята, щоб 

пожертвувати кошти та цінності, в основному, на потреби уразливих груп населення чи армії, у 

той самий час агітуючи за себе. Хоча кількість порушень нижча у порівнянні з попередніми 

парламентськими виборами, тенденція до зловживання адміністративним ресурсом не 

ліквідована. 

 

Центральна виборча комісія (ЦВК) і Окружні виборчі комісії (ОВК) здійснюють свою діяльність 

задовільно, без істотних проблем, здебільшого у відповідності до календарного плану виборів. 

Слід високо оцінити зусилля ЦВК щодо сприяння процесу реєстрації вимушених переселенців з 

Донецької та Луганської областей, дозволяючи їм тимчасово змінювати місце голосування у 

спрощеному порядку. З іншого боку, повторюється практика постійної зміни членів ОВК, що 

може викликати проблеми у роботі комісій. Велика кількість замін членів ОВК підкреслює 

необхідність професіоналізації, принаймні серед керівного складу комісій. 



 

 
  

  

 

«ENEMO працює з дотриманням міжнародних стандартів спостереження за виборами. 

Наша мета полягає у забезпеченні вільного волевиявлення виборців та поваги до їхнього 

права вибору. Отже, ми будемо уважно стежити за кампанією безпосередньо до дня 

голосування та у сам день виборів, а також за підрахунком голосів і підбиттям підсумків», 

- додав пан Павлічіч. 

 

Для спостереження за процесом голосування ENEMO додатково задіє ще 150 короткострокових 

спостерігачів. Висновки та рекомендації будуть доведені до відома громадськості на прес-

конференції наступного дня після виборів.  

 

Міжнародна місія ENEMO зі спостереження за достроковими Парламентськими виборами в 

Україні 2014 року фінансується за підтримки Національного демократичного інституту з 

міжнародних справ, Агентства США з міжнародного розвитку та підрозділом 

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

Республіка Німеччина в Києві та Європейським фондом розвитку.  

 

##### 

 

Для отримання додаткової інформації звертайтеся, будь ласка, до: 

Славіца Білярська, заступник голови місії/спеціаліст зі зв’язків з громадськістю  

E-mail: slavica.biljarska@enemo.eu 

Контактний номер: +380 50 961 20 50 

 

 

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – міжнародна 

мережа, до складу якої входять 20 провідних організацій 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 і задіяли більш 200.000 

професійних спостерігачів. На сьогодні ENEMO організувала 20 місій зі спостереження за 

виборами у 7 країнах. 

 


