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Дострокові вибори до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року:  

Звіт про попередні підсумки 

 

 

Місія спостереження ENEMO в Україні за достроковими парламентськими виборами 2014 

року 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 делегувала 

спостерігачів на час виборів 26 жовтня 2014 року. 

 

Для моніторингу дня виборів ENEMO задіяла 206 спостерігачів, які зосередились на 

відкритті ДВК, процесі голосування, ситуації на виборчих дільниць та навколо них, 

закритті та підрахунку голосів на обраних дільницях, а також на перевезенні матеріалів до 

ОВК та оцінці роботи ОВК, що проходить згідно з міжнародними стандартами для 

моніторингових місій. 26 жовтня 2014 року був проведений моніторинг відкриття 101 

ДВК, процесу голосування на 1250 дільницях та підрахунку голосів на 99 виборчій 

дільниці. 

 

Згідно зі звітами та інформацією, отриманою від спостерігачів, задіяних по всій країні в 

день виборів, попередні оцінки ENEMO є такими: голосування 26 жовтня було проведено 

прозоро та ефективно загалом у відповідності до міжнародних стандартів. Певні 

порушення, які не мали значного впливу на результати, були помічені здебільшого під час 

передвиборчої кампанії. 

 

Однак випадки фізичного насильства та тиску на кандидатів та інших зацікавлених сторін 

в передвиборчий період дещо затьмарили спокійну та стриману передвиборчу кампанію. 
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Виборчі органи, особливо Центральна виборча комісія (ЦВК), доклали надзвичайних 

зусиль для того, щоб провести вибори та дозволити виборцям віддати свої голоси в умовах 

складної політичної ситуації, непростих умов із забезпеченням безпеки та стислі, у зв’язку 

з характером цих виборів, терміни. 

 

ENEMO вітає рішення ЦВК полегшити процес реєстрації для внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО) з Донецької та Луганської областей, надавши їм дозвіл тимчасово змінити 

місця голосування за спрощеними процедурами, що схожі до процедур голосування для 

виборців з Криму. Окрім того, було докладено багато зусиль для передислокації деяких 

ДВК у сусідні райони, де можна забезпечити безпеку виборців, щобуможливити 

проведення виборів урегіонах, де виборчий процес знаходився під загрозою. 

 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 Дострокові парламентські вибори, що пройшли 26 жовтня 2014 року, були 

конкурентними. Виборці могли обирати серед 3125 кандидатів, висунутих 29 

політичними партіями, на пропорційне голосування по всій країні та 3495 

кандидатів в одномандатних округах, серед яких було 2094 самовисуванців. В 

порівнянні з попередніми парламентськими виборами 2012 року місія ENEMO в 

передвиборний період спостерігала меншу кількість порушень та зловживань 

адміністративним ресурсом. З іншого боку, спостерігалися випадки непрямого 

підкупу голосів, незаконної агітації, вивішування агітаційних матеріалів без 

обов’язкової інформації тощо. 

 

 Попри рекомендації відповідних міжнародних та місцевих експертів під час 

попередніх виборів, політичної волі для зміни виборчого законодавства країни 

перед виборами не було достатньо. Незважаючи на те, що до чинних законів були 

внесені поправки в 2013 та 2014 роках, ці поправки все ж  не враховували раніше 

виявлені недоліки. Позитивним кроком стало ухвалення поправок до 

Кримінального кодексу, які слугуватимуть підгрунтям  для висунення звинувачень 

та покарання за підкуп голосів та шахрайство. Однак існує потреба проведення 

відкритої та широкої дискусії щодо виборчої реформи за участі багатьох сторін, у 

тому числі громадянського суспільства, щоб покращити та гармонізувати виборче 

законодавство. 

 

 Робота ЦВК як колегіального органу розглядається і визнається неупередженою та 

ефективною. Засідання ЦВК були відкритими для спостерігачів, ЗМІ та довірених 

осіб від партій. Проте важливі питання часто обговорювалися на закритих 

передсесійних зустрічах. Тому виборча адміністрація повинна докласти додаткових 

зусиль, щоб її робота стала більш прозорою. 
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 Велика кількість замін членів ОВК стала причиною проблемного функціонування 

деяких дільниць. ENEMO радить професіоналізувати районні виборчі адміністрації, 

щонайменше на управлінському рівні, оскільки це сприятиме підвищенню 

інституціонального потенціалу ОВК та зробить проведені тренінги більш 

ефективними. 

 

 Процес реєстрації кандидатів по партійних списках у Центральній Виборчій Комісії 

пройшов досить гладко. Втім складна бюрократична процедура ускладнила 

процедуру реєстрації, що завадило певній кількості потенційних кандидатів 

долучитися до перегонів. Багатьом претендентам було відмовлено у реєстрації, 

здебільшого через технічні недоліки в заявках, що стали тягарем процесу і створили 

нерівні умови проведення передвиборчої кампанії. 

 

 Система централізованої реєстрації виборців виявилася точною та надійною навіть 

у складних умовах. Цю позитивну тенденцію фіксували співрозмовники та 

спостерігачі ENEMO, зазначивши якість списків виборців у звітах про день виборі. 

 

 

ДЕНЬ ВИБОРІВ 

 

В день виборів 206 спостерігачів ENEMO були направлені для спостереження за 

процедурою відкриття виборчих дільниць, голосування та підрахунку голосів. В загальній 

складності спостерігачі відвідали 1250 виборчих дільниць, спостерігали за підрахунком 

голосів у 99 виборчих дільницях та  передачею результатів до 99 ОВК. 

 

Відкриття 

Спостерігачі ENEMO моніторили процедуру відкриття на 101 Дільничній виборчій комісії 

(ДВК). 89% ДВК були відкриті вчасно, 10% були відкриті з певною затримкою до 15 

хвилин і 1 ДВК була відкрита із запізненням більше ніж 15 хвилин. 

 

Спостерігачі зафіксували декілька випадків неправильного заповнення протоколу про 

відкриття виборчої дільниці. На дільницях №320069, ОВК 92 (Київська область); 

№630190, ОВК 180 (Харків); №181411, ОВК 62 (Житомир) протоколи були заповнені ще 

до відкриття ДВК. На ДВК №321338, ОВК 93 (Київська область); №510804, ОВК 142 

(Одеса), №800968, ОВК 223 (м. Київ); №210762, ОВК 68 (Закарпаття) протоколи були 

заповнені таємно, без публічного оголошення. На ДВК №120064, ОВК 34 

(Дніпропетровськ); №480635, ОВК 130 (Миколаїв); ДВК №800092, ОВК (місто Київ); 

№510403, ОВК 143 (Одеса) протоколи взагалі не були заповнені в процесі відкриття. 
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На 99 промоніторених ДВК урни для голосування були запломбовані та підписані 

відповідно до вимог, контрольні листи були вкинуті в них. На двох ДВК (№800968, ОВК 

223 (м. Київ) та №7440265, ОВК 210 (Чернігів)) урни для голосування не були правильно 

запломбовані. 

 

Процедура відкриття ДВК загалом була проведена належним чином і відповідно до 

процедур  у 92% промоніторених ДВК. Робота ДВК під час відкриття загалом оцінена 

позитивно у 89% випадків. 

 

Процес голосування 

В день виборів спостерігачі ENEMO моніторили процес голосування у 1 250 дільничних 

виборчих комісіях (ДВК). Під час спостереження за процесом голосування на більшості з 

промоніторених виборчих дільниць (94%) явних проблем зі списком виборців не було. 

Лише на невеликій кількості  промоніторених ДВК (6%) деякі відвідувачі не могли знайти 

свої імена в списку виборців. 

 

На 97% перевірених ДВК дотримувалися таємниці голосування. Водночас спостерігачі 

зафіксували порушення таємниці голосування на 3% із відвіданих ДВК. 

 

Скарги стосовно процесу голосування були подані на 3% від усіх відвіданих ДВК. Лише 

на двох ДВК (121244, 121164, Дніпропетровськ) скарги були істотними. 

 

Лише на 8 (або 0,6%) з промоніторених ДВК спостерігачам ENEMO було відмовлено в 

доступі до деяких аспектів процедури голосування. 

 

Роботу на 96,6% ДВК було оцінено як хорошу або дуже хорошу. Обладнання дільниць 

було оцінене як прийнятне в 96,2% випадків; стан обладнання на 3,8% дільниць був 

визначений як незадовільний. Спостерігачі ENEMO зафіксували присутність міліції в 

приміщенні ДВК на 11% відвіданих дільниць. 

 

Процес підрахунку 

Згідно з оцінками спостерігачів процедура підрахунку була проведена належним чином і у 

правильній послідовності  на 99% відвіданих ДВК.Відтак, с на 88% виборчих дільниць не 

було скарг з приводу процедури підрахунку голосів. На 83% відвіданих ДВК спостерігачі 

оцінили процес підрахунку як позитивний. 

 

Доставка документів  

Спостерігачі слідкували за транспортуванням виборчих документів з ДВК до ОВК. В 94% 

випадків перевезення було виконане правильним чином за присутності відповідних членів 

ДВК. У п’яти випадках ОВК вимагала перерахувати бюлетені, подані членами ДВК. 

Робота ДВК була оцінена позитивно в майже 87% випадків. 
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ВИБОРЧА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Парламентські вибори адмініструють трьохрівневою структурою, що складається з ЦВК, 

213 Окружних виборчих комісій (ОВК)1 та майже 30 0002 Дільничних виборчих комісій 

(ДВК). ЦВК звітувала, що в день виборів 198 ОВК були здатні функціонувати, 9 ОВК в 

Донецькій області та 6 у Луганській області не працювали через збройний конфлікт.  

 

Центральна виборча комісія (ЦВК) 

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

яких призначається Верховною Радою України за поданням Президента на семирічний 

строк. 

 

Центральна виборча комісія проводить офіційні засідання щодня, вони є відкритими для 

спостерігачів. Переважна більшість рішень ЦВК стосувалися переважно питань реєстрації 

кандидатів, реєстрації та заміни довірених осіб, зняття кандидатів, схвалення бюджетів 

ОВК, реєстрації офіційних спостерігачів та заміни членів ОВК. Зазвичай ЦВК проводить 

підготовчі робочі зустрічі ( наради) перед регулярними відкритими засіданнями. Протягом 

першого тижня спостереження ці наради були відкриті для спостерігачів, котрі могли 

спостерігати справжні дискусії з важливих питань стосовно реєстрації кандидатів. Проте з 

того часу підготовчі зустрічі стали закритими для спостерігачів, і ЦВК продовжила 

практику проведення закритих засідань до і після офіційних засідань. 

 

7 жовтня ЦВК прийняла важливе рішення3, дозволивши виборцям з Луганської та 

Донецької областей, а також Криму, тимчасово змінити свою адресу голосування  в  

Державному Реєстрі виборців за спрощеною процедурою. Ці заходи дали можливість 

тимчасовим внутрішнім переселенцям проголосувати на інших дільницях4. Проте якщо 

виборці реєструються за межами свого одномандатного округу, їм було дозволено 

проголосувати лише за партійним виборчим списком. 

 

На підставі запитів з шести  ОВК, що розташовані в нестабільних регіонах Донецької 

(ОВК 45, 51, 53 та 59) та Луганської областей (ОВК 114 та 104), ЦВК прийняла рішення5 

змінити місце розташування центрів цих округів на більш безпечні. ЦВК приділила 

додаткову увагу співпраці з органами безпеки та логістичній підготовці для організації 

виборів в зонах конфлікту. Загалом 86 тисяч співробітників правоохоронних органів були 

                                                            
1 12 ОВК, розташовані та території Криму та Севастополя, не були сформовані для цих виборів 
2 В день виборів по всій країні було відкрито і функціонувало 29 699ДВК  
3 Постанова ЦВК №1529 
4 В статистиці УВБК ООН від 2 жовтня 2014 року зазначається 379 059 ВПО в Україні, 18 289 з яких 

походять з Криму, а решта зі Сходу країни. 
5 Постанова ЦВК №1442, 1165, 1973, 2005, 1524 і 1396. ОВК 45 та ОВК 59 змінили свою адресу двічі. 
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задіяні для допомоги з доставкою виборчих документів, бюлетенів, а також для 

забезпечення охорони і громадського порядку під час голосування по всій країні. 

 

ЦВК співпрацювала з міжнародними та місцевими організаціями для того, щоб підвищити 

рівень підготовки членів ОВК та ДВК та розвинути технічні навички, залучивши низку 

досвідчених тренерів. 

 

Окружні та Дільничні Виборчі Комісії 

З початку роботи ОВК ENEMO спостерігала  тенденцію заміни членів комісій за поданням 

політичних партій. Як звітує MAG CIFRA, в період з 5 вересня 2014 року до 21 жовтня 

2014 року 42% всіх членів ОВК було замінено. Замін керівного складу усіх 213 ОВК було 

більше6. Серед політичних партій, які провели найбільшу кількість замін членів ОВК, 

були: Зелена Планета, Політична партія Зелених, Наша Україна, Правий Сектор, Україна 

майбутнього. ENEMO рекомендує переглянути можливість частих замін членів ОВК, щоб 

підвищити ефективність тренінгів та ефективність роботи ОВК. 

 

Загалом ОВК функціонували у відповідності до закону та дотримувалися усіх 

встановлених законом термінів.7 Хоча тренінги щодо обовязків членів ОВК були 

проведені всім учасникам, все ж недоліки в роботі ОВК залишилися через недосвідчених 

членів комісій. Спостерігачі ENEMO звітують про такі випадки в Миколаєві (ОВК 131), 

Кіровограді (ОВК 101) та Тернополі (ОВК 166). 

 

Станом на 21 жовтня близько 10% членів ДВК були замінені. Система призначення 

керівних посад на ДВК, використовуючи систему “Вибори”, забезпечила збалансоване 

пропорційне представництво на керівних посадах в ДВК без урахування досвіду членів 

комісій. З цієї причини політичні партії та кандидати часто здійснювали заміни кандидатів 

на керівні посади в ДВК. Голови ДВК були замінені в 21% випадків, заступники голів в 

12% та секретарі ДВК в 18%. Плинність кадрів звичайних членів ДВК досягла нижчого 

рівня у 7%. 

 

Процес відбору членів ДВК шляхом лотереї був проведений прозоро, однак їх 

призначення залишається під питанням. Зустрічалися випадки, коли кандидатів висували 

два або більше політичних суб’єкти на ОВК 90 та 92 (Київська область), 100 та 104 

відповідно; ДВК 127 (Миколаїв), 63 відповідно; ОВК 84 та 90 (Івано-Франківськ), 56 та 60 

відповідно; а також майже на кожній другій ОВК в менших масштабах. Хоча кількість 

подвійних номінацій є меншою, ніж на парламентських виборах 2012 року, все ж це вказує 

на те, що потрібно розглянути нову процедуру номінування членів ДВК. До того ж, у 

більшості випадків висуванці не були проінформовані про те, що їх  було подано, а це 

                                                            
6 Було замінено 51% голів, 48% заступників голів та 55% секретарів ОВК. 
7 ОВК 98, Київська область та ОВК 127 Миколаїв зіткнулися з певними труднощами на початку роботи, що 

були вирішені пізніше.  
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піднімає питання можливості зловживання особистими даними громадян з боку 

політичних організаційз. 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ 

 

Процес реєстрації кандидатів мав бути завершений Центральною Виборчою Комісією 30 

вересня. Число зареєстрованих в ЦВК кандидатів становило: 3 125 кандидатів, висунутих 

29 політичними  партіями для пропорційного загальнонаціонального голосування, та 3 495 

кандидатів, що змагалися в одномандатних округах, у тому числі 1 401 висунутих 

політичними партіями та 2 094 самовисуванців. 

 

ЦВК відхилила заявки 8098 кандидатів, 22 з яких успішно подали документи ще раз. Більш 

ніж 200 кандидатів, чиї заяви було відхилено, подали позови на ЦВК до суду. У 48 

випадках суди скасували рішення ЦВК і пізніше вони були зареєстровані в ЦВК. В інших 

випадках Київський міський апеляційний суд зобов’язав ЦВК ще раз переглянути подані 

матеріали позивачів, однак ЦВК подала скаргу до Вищого Адміністративного Суду 

України, який залишив в силі перші рішення ЦВК. 

 

Основною причиною для відмови поданим заявкам були технічні пропуски або помилки, 

зокрема відсутня інформації в біографії заявника (адреса, інформація про проживання в 

Україні протягом останніх п’яти років, національність, громадська та політична діяльність, 

контакти, інфомрація про судимості); відсутність визнання зобов’язання припинити 

діяльність або скласти мандат, що несумісні з  депутатським мандатом; дата заяви не 

відповідала даті подачі документів для реєстрації в ЦВК; відсутність фотографії заявника 

або інший формат фотографії,ніж вимагалося; або ж об’єм програми заявника 

перевищував дозволені 3 900 символів. В менш, ніж 20 випадках, причиною відмови у 

реєстрації сталафактична невідповідність вимогам до кандидатів у народні депутати, а 

саме відсутність документів про внесення застави на на банківський рахунок ЦВК або 

наявна  судимість у заявника. ENEMO оцінює процес як дуже бюрократичний, тому 

рекомендує розглянути зміни до процедури для спрощення процесу. 

 

Два феномени, відомі з минулих виборчих процесів, висування “клонів” та технічних 

кандидатів, знову з’явилися. Висунуті технічні кандидати стали більш помітними під час 

останнього тижня перед виборами, коли кандидати знімали свої кандидатури на користь 

інших партій або кандидатів. Такі випадки були помічені в Харківській області в округах 

168, 169 та 170; Одеській області в округах 135, 137, 140, 141, 143; Дніпропетровській 

області в округах 31, 33, 37; Запорізькій області в округах 81, 82; Сумській області в окрузі 

157; Чернігівській області в окрузі 208 та Черкасах в окрузі 196. 

                                                            
8 Станом на 30 вересня 
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РЕЄСТРАЦІЯ ВИБОРЦІВ 

 

Право на вибори мають громадяни України, які вже досягли 18 річного віку або досягають 

такого віку в день виборів, за винятком тих громадян, які визнані недієздатними судом. З 

часів президентських виборів 2010 року в Україні використовується централізована 

система реєстрації виборців – Державний реєстр виборців. 765 відділів ведення 

державного реєстру виборців (ВВ ДРВ) переглядають та оновлюють особисту інформацію 

про всіх, хто має право голосувати, у відділах місцевих адміністрацій, базуючись на 

інформації від урядових установ та агенцій. Для позачергових парламентських виборів 26 

жовтня ВВ ДРВ надали попередні списки виборців до ДВК і виборцям була надана 

можливість перевірити свої дані та подати запит про включення до списків або 

виправлення помилок у період до 20 жовтня. ДВК були відповідальними за розсилку 

особистих запрошень на адреси виборців відповідної виборчої дільниці, на якій вони 

могли голосувати. 

 

Виборці також могли подати запит до ВВ ДРВ щодо тимчасової зміни місця голосування 

на інші адреси без зміни постійної адреси реєстрації виборця у встановлені законом 

строки, але не пізніше 20 жовтня. Для виборців, що мешкають в Криму, місті Севастополі, 

Луганській та Донецькій областях, ЦВК запровадила спрощену процедуру зміни місця 

голосування, і цей крок надав можливість внутрішньо переміщеним особам використати 

своє право на голосування в іншому місці. Однак якщо виборець зареєструвався на 

голосування за межами одномандатного виборчого округу, в якому він або вона мешкає, 

він отримував право голосувати лише по партійних списках. 

 

Станом на 20 жовтня, за даними ЦВК 190 283 виборці змінили адреси голосування, з яких 

21 704 виборці були мешканцями Донецької області, 15 040 з Дніпропетровська, 114 715 зі 

Львова, 11 213 з Києва, 11 119 з Луганської області, 2 804 з АР Крим та 774 з Севастополя. 

В порівнянні з президентськими виборами в травні загальна кількість таких запитів 

збільшилася на 19 205 виборців. 

 

Система централізованої реєстрації виборців виявилася чіткою та надійною навіть у 

складних умовах. Цю позитивну тенденцію фіксували співрозмовники та спостерігачі 

ENEMO, зазначивши якість списків виборців у звітах про день виборі. 

 

 

ПЕРЕДВИБОРЧА КАМПАНІЯ 

 

За законом кандидат може розпочати кампанію на наступний день після того, як він або 

вона були зареєстровані ЦВК. Передвиборча кампанія закінчується о півночі в п’ятницю 

перед днем виборів (для цих виборів - 24 жовтня). Через те, що ці вибори були 

позачерговими, які загалом із підготовкою та проведенням зайняли два місяці, ця кампанія 
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почалася пізно і посилилася в більшості регіонів лише на останньому тижні перед 

виборами. Однак ознаки передчасної агітації були помітними ще з початку вересня, коли 

кандидати та списки ще не були зареєстровані. Про такі випадки повідомлялося в 

Київській області, Кіровограді, Миколаєві, Харкові та Дніпропетровську.  В цілому можна 

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

використовувся в межах цієї виборчої кампанії, в той час як невеликі збори і зустрічі з 

кандидатами відбувалися відносно рідко. 9 

 

Спостерігачі ENEMO помітили, що багато агітаційних білбордів та роздаткових матеріалів 

в Харкові, Чернігові, місті Києві, Черкасах та Івано-Франківську не містили інформацію, 

яку вимагав закон «Про вибори». Лише команда ENEMO в місті Києві звітувала про те, що 

політична партія Народний Фронт виправила таку помилку після того, як виборча 

кампанія розпочалася, і надрукували всю необхідну інформацію на своїх промо-

матеріалах. 

 

Кандидати могли вільно змагатися в агітації без будь-яких обмежень. Тим не менше, 

кандидат, висунутий Комуністичною Партією України та ще кілька самовисуванців, 

колишніх членів Партії Регіонів, стали об‘єктами10 так званої «народної люстрації», яку 

ініціювали так звані громадські активісти. Крім того, були зафіксовані випадки фізичного 

насильства проти членів їх партій, прибічників та волонтерів, офісів партії та небажаних 

членів ОВК та ДВК, яких асоціювали з попереднім режимом. 

 

В контексті нинішньої ситуації в країні, події останнього періоду та озброєний конфлікт на 

Сході, присутність зброї та озброєних людей було помітним в період передвиборчої 

кампанії. Спостерігачі ENEMO зафіксували такі випадки на офіційних зустрічах з 

партійними кандидатами11 та їх представниками. 

 

Були зафіксовані широко розповсюджені випадки надання виборцям товарів та послуг від 

імені кандидата. Багато нещодавно створених благодійних організацій, що носять імена 

зареєстрованих кандидатів чи їхніх родичів, використовувалися як можливість підкупу 

виборців. Окрім того, кандидати та партії використовували різні приводи та свята для 

благодійностіна користь уразливих груп населення або армії, просуваючи свою 

кандидатуру. Спостерігачі ENEMO зафіксували випадки такої діяльності та непрямого 

підкупу голосів виборців у виборчому окрузі (ВО) 81 Закарпатська область; Харківській 

області (ВО 169, 171, 178); Сумській області (ВО 158); Дніпропетровській області (ВО 25, 

                                                            
9 Спостерігачі ENEMO зафіксували 52 малі зібрання та зустрічі з кандидатами  
10 Спостерігачі ENEMO звітують про такі випадки в Одесі, Дніпропетровську, Сумах, місті Київ та області, 

Харкові, Черкасах та Вінниці. 
11 Радикальна партія, Воля, Правий Сектор. У випадку кандидата-самовисуванця Борислав Береза, виборчий 

округ 213, фізичне насильство використовувалося як засіб, коли бойовики та озброєні прихильники 

Борислава Берези робили напад на приміщення казино та нелегальні алкогольні магазини, видаючи таку 

діяльність за «захист моральних цінностей». 
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27); Миколаївській області (ВО 131); Одеській області (ВО 141, 143); Кіровограді (ВО 99, 

100, 102); Чернігові (ВО 207, 210); місті Києві (ВО 211, 217, 223); Черкасах (ВО 196, 198, 

200); Житомирі (ВО 64, 65, 66); Волині (ВО 22,23) та Київській області (ВО 91). 

 

Спостерігачі ENEMO зафіксувала понад 15 випадків виборчої агітації в університетах, 

школах, приватних компаніях та навіть дитячих садочках. Громадський транспорт широко 

використовувався для розміщення політичної реклами. Крім того, декілька кандидатів 

безкоштовно передали брендований транспорт з відповідними агітаційними матеріалами у 

своїх виборчих округах, наприклад, в окрузі 81 Запорізької області та 91 окрузі Київської  

області. 

 

У період тиші (25 жовтня), спостерігачі ENEMO зафіксували агітаційні заходи, 

організовані партією 5.10 та Інтернет Партією в центрі міста Києва. Закон “Про вибори” 

забороняє будь-яку агітаційну діяльність після опівночі 24 жовтня. 

 

 

ЗМІ 

 

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

передвиборчу кампанію, надаючи рівні умови для кандидатів та політичних партій. 

Переважна більшість друкованих, цифрових, телевізійних та інших засобів масової 

інформації уважно дотримувалися виборчого процесу стежили за подіями виборчої 

кампанії. На відміну від ситуації на минулих парламентських виборах в 2012 році, не було 

зафіксовано будь-якого значного тиску на національні та місцеві ЗМІ з боку влади. Місцеві 

ЗМІ традиційно більш вразливі до впливу політичних сил, здебільшого через їх власників 

або джерела фінансування. 

 

ENEMO зафіксувала організацію серії телевізійних дебатів для кандидатів усіх політичних 

партій12, які змагалися за партійними списками, що дозволило представити різні погляди 

та програми партій. 

 

Журналісти підкреслювали, що у порівнянні з ситуацією зі ЗМІ під час виборів 2012 року, 

сьогодні вони можуть вільно висловлювати критику, навіть щодо урядових чиновників, 

провладних партій та провладниз кандидатів, і при цьому не боятися наслідків. 

Представники медіа заявляли про свою готовність знайти та оприлюднити інформацію про 

фінансування та функціонування активних політичних суб’єктів, що беруть участь в цих 

політичних перегонах. В своєму прагненні висвітлити інформацію про виборчих та 

політичних суб’єктів вони доклали багато зусиль, заявляючи, що мають намір 

оприлюднити максимум інформації, щоб громадяни були повністю обізнані, коли будуть 

                                                            
12 Лише Комуністична Партія України не брала участі в дебатах 
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приймати рішення на виборах. Хоча в деяких випадках спостерігалися навмисні або 

ненавмисні зловживання, а інформація, яка з’являлася про кандидатів, може бути 

класифікована як “чорний піар” проти певних кандидатів. Наприклад, були зафіксовані 

чисельні випадки “чорного піару” проти кандидатів у Вінниці, Чернівцях, Тернополі, 

Сумах, Житомирі, Хмельницьку, Івано-Франківську, Львові, місті Києві та Запоріжжі. 

 

Публікація політично замовлених матеріалів також відома як “джинса” була зафіксована в 

багатьох засобах масової інформації на національному та місцевому рівнях по всій країні. 

Зазначається, що деякі політичні суб’єкти розміщують більше “джинси”, ніж інші. 

“Джинсовані статі” були помічені в засобах масової інформації в Сумах, Києві, Тернополі, 

Волині та Запоріжжі. 

 

Показово, що засоби масової інформації як ніколи раніше демонстрували певну політичну 

нерозбірливість, публікуючи матеріали як “чорний піар”, так і “джинси”, що означає, що 

традиційна приналежність ЗМІ неістотно вплинули  на те, хто міг виступити замовником 

матеріалу. 

 

В день виборів медіа ретельно і точно звітували про голосування. Деякі національні 

канали підготували спеціальні програми, присвячені дню виборів. Результати екзит-полів 

були оголошені і пройшли дебати з приводу перших результатів виборів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

Місія ENEMO зі спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні у 2014 р. 

фінансується Національним демократичним інститутом міжнародних відносин (NDI), Агентством 

Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, а також Бюро з питань демократії, прав людини та праці 

Державного департаменту США, Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Києві та 

Європейським фондом розвитку. 

 

 

 

 

   

 


