
  

 

   

  

 

Київ, 22 травня 2014 р. 

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) зареєстрована ЦВК для 

спостереження за позачерговими виборами Президента України 25 травня 

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) завершує підготовку для моніторингу 

дострокових президентських виборів в Україні 25 травня 2014 року. Двадцять чотири команди, кожна з яких 

складається з двох довгострокових спостерігачів, розпочали спостереження за виборами в різних областях України 

8 травня. Ще 300 короткострокові спостерігачів було акредитовано Центральною виборчою комісією для 

здійснення спостереження в день виборів по всій країні. 

 

Пан Пітер Новотний, Голова місії ENEMO в Україні у 2014 р. заявив: «Довгострокові спостерігачі ENEMO, 

перебуваючи в різних областях України, здійснювали моніторинг передвиборчого періоду, спостерігали за 

роботою виборчих комісій та агітаційними заходами. Наші короткострокові спостерігачі будуть задіяні в день 

виборів та голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування. Це дозволить нам 

отримати повну картину та оцінити процес в цілому». 

 

ENEMO здійснюю свою діяльність у повній відповідності з міжнародними стандартами спостереження за 

виборами. Об’єктивність, неупередженість і достовірність інформації, зібраної її спостерігачами, є основними 

пріоритетами мережі. Всі спостерігачі ENEMO підписали Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами. 

 

«Наша місія полягає в оцінці виборчого процесу на відповідність внутрішнім та міжнародним стандартам 

проведення демократичних виборів. Тому ми працюємо в тісній співпраці з українськими та міжнародними 

місіями спостерігачів, методологія спостереження за виборами яких відповідає міжнародним стандартам. Крім 

того, ми проводимо зустрічі з експертами, представниками громадянського суспільства та засобів масової 

інформації і т.і. Всі наші висновки, про які ми повідомимо громадськість, будуть ґрунтуватися на доказах», - додав 

пан Новотний. 

 

Наступного дня після виборів ENEMO виступить зі звітом про попередні результати. Не пізніше, ніж через два місяці 

після завершення процесу, ENEMO опублікує остаточну доповідь про спостереження за виборчим процесом. 

 

Місія ENEMO зі спостереження за достроковими виборами Президента України в 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. 
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За додатковою інформацією звертайтеся:  

Славіца Білярська, заступник Голови місії / фахівець зі зв’язків з громадськістю  

E-mail: slavica.biljarska@enemo.eu  

Контактний номер: +380 (0) 50 961 20 50 


