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1 травня 2014 року свою роботу в Україні на Позачергових виборах Президента України 

25 травня 2014 року розпочала Місія зі спостереження за виборами (EOM) від 

Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO). Спостереження 

відбувалось на всіх етапах голосування, а саме під час відкриття виборчих дільниць, 

процесу голосування, підрахунку голосів та підбиття підсумків дільничними (ДВК) та 

окружними (ОВК) виборчими комісіями. Загалом, ENEMO EOM задіяла 48 

довгострокових спостерігачів для тривалого спостереження по всій території України та 

300 короткострокових спостерігачів у день голосування. Спостерігачі ENEMO були 

присутні на відкритті та процедурі підрахунку голосів на 152 виборчих дільницях, а також 

спостерігали за голосуванням на 1622 виборчих дільницях. 

Враховуючи звіти та інформацію спостерігачів, які працювали по всій країні в день 

голосування, ENEMO оцінює вибори 25 травня як прозорі та ефективні та відмічає лише 

окремі незначні порушення, які суттєво не вплинуть на результат голосування. 

Незважаючи на певні складнощі з організацією роботи комісій та непрості умови з точки 

зору політики та безпеки, виборчі адміністрації, зокрема Центральна виборча комісія 

(ЦВК), доклали неймовірних зусиль для того, щоб виборці змогли проголосувати. 

Цьогорічні вибори Президента відбулися в умовах жорсткого озброєного конфлікту в 

двох областях на сході країни. Цей факт вплинув як на правову систему, так і на перебіг 

передвиборчої агітації, технічну та логістичну підготовку до виборів. Було надзвичайно 

складно організувати голосування у Донецькій та Луганській областях через напади 

озброєних груп сепаратистів та терористичні атаки на членів комісій та виборців в цьому 

регіоні. Як наслідок, частина виборців не мала змоги реалізувати своє виборче право. Тим 

не менш, в деяких частинах цих двох областей вибори відбулися. Мобільна група 

довгострокових спостерігачів ENEMO була присутня на голосуванні в Красноармійську та 

Добропіллі, Донецької області, а також мала змогу спостерігати за роботою тих ОВК та 

ДВК, які працювали в регіоні. 

Явка виборців в день голосування була дуже високою. В окремих містах, де паралельно 

проходили вибори до місцевих рад, виборці та виборчі комісії пройшли крізь низку 

додаткових процедур, що спричинило черги та подовження часу голосування. 
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Передвиборча агітація на виборах Президента була досить спокійною. Кандидати в 

основному замовляли платну реклами у ЗМІ, використовували зовнішню рекламу 

(бігборди, плакати) та проводили спеціалізовані заходи. 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 ENEMO відзначає покращення правової системи України завдяки внесеним 

змін в рамках виборчої реформи, яка відбулась у березні поточного року. Ці 

зміни зокрема включають низку рекомендацій, наданих ENEMO під час 

попередніх місій в Україні. Більшість останніх спеціальних змін, внесених до 

виборчого законодавства та виборчих процедур мотивовані поточними 

винятковими обставинами, які склалися в Україні. Однак, існує подальша 

необхідність у відкритому та всебічному обговоренні виборчої реформи за 

участі різних сторін, включаючи громадян України, з метою покращення та 

гармонізації виборчого законодавства. 

  

 Необхідно й надалі підвищувати рівень професійної підготовки членів 

виборчих комісій. Наразі, як мінімум члени ОВК мають проходити 

професійний відбір. 

 

 ENEMO рекомендує виборчій адміністрації докласти додаткових зусиль з 

метою забезпечення ще більшої прозорості виборчого процесу, а саме надавати 

завчасно проекти постанов учасникам засідань ЦВК та приймати рішення 

прозоро під час відкритого засідання. ЦВК має відмовитись від закритих 

засідань. 

 

 ENEMO схвалює нещодавно прийнятий Закон України “Про телебачення та 

радіомовлення”, за яким державна Національна телекомпанія України стає 

компаніє громадського мовлення. Влада має вжити додаткові заходи з метою 

захисту свободи журналістів та ЗМІ, боротися проти джинси (проплачених 

замовних матеріалів, що сприймаються як реальні статті) та забезпечити 

прозорість правил щодо права власності на ЗМІ. 

 

 

 

I. ВИБОРЧА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Центральна виборча комісія 

 

Засідання Центральної виборчої комісії відбувалися щодня і були відкритими для 

спостерігачів. Рішення ЦВК у переважній більшості приймалися одноголосно без 

обговорення і стосувалися, як правило, реєстрації довірених осіб, замін в складі окружних 

та дільничних виборчих комісій (ОВК та ДВК) та внесення змін до кошторисів. Зазвичай, 

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

якому, фактично, відбувався процес прийняття рішень. 19 травня 2014 року спостерігач 

ЕNEMO, відповідальний за роботу з ЦВК, відвідав таке закрите засідання і пересвідчився, 

що обговорення усіх важливих питань відбувається саме на таких засіданнях. Не 
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дивлячись на те, що процес голосування членів ЦВК є відкритим, справжній процес 

прийняття рішень – ні, а, отже, ENEMO не може оцінити роботу ЦВК як цілком прозору. 

Згідно закону про вибори, представники кандидатів на посаду Президента мають право 

бути присутніми на засіданнях ЦВК, а також приймати участь в обговоренні питань 

порядку денного. Не зважаючи на те, що представники кандидатів можуть 

використовувати своє право дорадчого голосу (і яке вони декілька разів використовували), 

загалом вони мають незначний вплив на процес прийняття рішень, враховуючи той факт, 

що ЦВК проводить відкриті засідання часто з метою формального голосування за 

постанови на порядку денному. В середньому, члени ЦВК витрачають декілька хвилин на 

голосування за постанову без обговорення. Тому, ані представники кандидатів, ані 

спостерігачі чи журналісти на мають змоги ознайомитися з повним текстом рішень до 

моменту їх появи на офіційному сайті ЦВК. 

 

Станом на 23 травня ЦВК отримала 22 скарги щодо роботи ОВК по всій країні. Більшість 

скарг були пов’язані із заміною членів ОВК та ДВК та були розглянуті одразу після 

надходження. Загальна кількість зареєстрованих скарг є досить невеликою у порівнянні з 

попередніми виборами в Україні.  

 

Місія ENEMO відмічає, що кожен член ЦВК доклав додаткових зусиль, щоб уможливити 

процес голосування. Багатьом членам ДВК довелося пройти крізь серйозні 

випробовування, а саме проблеми з безпекою, нестачу робочої сили, фінансів та часу. 

Деякі процедури були проведені у досить напружених умовах, тим не менш у 

відповідності до закону та у відведені строки. 

 

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

 

ДВК у більшості областей (окрім Луганської та Донецької) були сформовані відповідно до 

закону, вчасно та без суттєвих проблем. Однак, деякі ДВК зіткнулися з проблемою нестачі 

фінансових ресурсів. Висока кількість замін серед членів ДВК усіх ОВК стала основною 

проблемою. В ОВК №193 було замінено 3.000 членів ДВК, в ОВК №82 (Запоріжжя) було 

замінено Голів ДВК у 30% випадків, в ОВК №171 (Харківська область) чверть членів ДВК 

було замінено. Близько 10%-20% членів комісій було замінено в ОВК №117, №119, №120 

(Львів), ОВК №149, ОВК №151 (Полтава), ОВК №67 (Житомир). В Херсоні кількість 

замін серед членів ДВК була від 20% (ОВК №188) до 50% (ОВК №187). 

Основними причинами замін було знаття з перегонів певних кандидатів (наприклад, 

Симоненко, Королевська), нестача фінансових ресурсів та проблеми з безпекою. 

Незважаючи на те, що заміни членів ДВК є типовим явищем для України, їхня кількість 

була значно вищою у східній частині країни через політичну ситуацію та проблеми з 

безпекою. 

 

II. РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ 

 

ЦВК у відведений законом термін отримала 46 заяв щодо реєстрації кандидатів на посаду 

Президента. Реєстрація кандидатів тривала з 25 лютого по 4 квітня. Кожен кандидат на 
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пост Президента повинен був заповнити відповідні форми та надати додаткові документи, 

а також перерахувати 2.5 млн. грн. на спеціальний рахунок ЦВК. 

Загальна кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації, становить 23. Здебільшого, 

підстави для відмови в реєстрації були технічними. Документи подавалися на реєстрацію 

не в повному обсязі, або кандидати не робили необхідний грошовий внесок. Виборці мали 

змогу обирати з 21 претендента на посаду Президента, оскільки двоє кандидатів зняли 

свої кандидатури у відведений законом термін.  

III. РЕЄСТРАЦІЯ ВИБОРЦІВ 

 

В Україні існує національна централізована система реєстрації виборців. Остаточний 

список виборців є випискою з бази даних Державного реєстру виборців (ДРВ) – органу, 

який контролює будь-які зміни особистих даних виборців. База даних ДРВ щомісячно 

оновлюється на основі інформації, отриманої від 27 відділів адміністрування Державного 

реєстру та 756 відділів ведення Державного реєстру виборців. Ані ENEMO, ані 

співрозмовники місії не помітили суттєвих проблем з реєстрацією виборців в період 

спостереження. 

У переддень голосування остаточний список виборців налічував 34.387.227
1
 осіб. 171.078 

виборців змінили місце голосування, отримавши дозвіл на тимчасове проживання. Одним 

із найскладніших завдань для членів ЦВК було надати можливість проголосувати 

жителям АР Крим та міста Севастополь, враховуючи анексію цих територій з боку Росії. 

ЦВК дозволила жителям цих двох регіонів зареєструватися і проголосувати в інших 

частинах країни за тимчасовим дозволом на проживання. 6.038 осіб використали цю 

можливість. Такі виборці були зареєстровані по всій країні, найбільша кількість в Херсоні 

та Києві. 

 

IV. ЗМІ ТА ПЕРЕДВИБОРЧА АГІТАЦІЯ 

 

У передвиборчий період ЗМІ здебільшого висвітлювали поточний перебіг кампанії, 

концентруючи увагу на обмеженій кількості кандидатів. Однак, через події на сході країни 

передвиборча агітація кандидатів відійшла на другий план. 

 

Варто відзначити, що усі кандидати отримали можливість прийняти участь у семи 

національних дебатах, які транслювалися в прямому ефірі Першого національного каналу. 

 

Загалом, була відсутня активна та яскраво виражена передвиборча агітація. Ситуація 

частково змінилася за останній тиждень перед голосуванням, коли відбулось декілька 

мітингів. Спостерігачі повідомляють про окремі випадки псування зовнішньої реклами, а 

також використання “чорного піару” проти кандидатів і так званої джинси або 

проплачених замовних матеріалів, що сприймаються як реальні статті. 

 

 

 

                                                           
1
 Інформацію офіційно оголосив Голова ЦВК.  
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V. ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ 

Відкриття 

 

Спостерігачі ENEMO були присутніми на відкритті 152 ДВК. 87% ДВК було відкрито 

вчасно, 12% із незначною затримкою до 15 хвилин, 1 виборчу дільницю відкрили із 

затримкою більше 15 хвилин, 1 виборчу дільницю відкрили на 15 хвилин раніше. 

Спостерігачі помітили декілька випадків неправильного заповнення протоколу відкриття. 

У 10 випадках протокол було заповнено завчасно, у Харкові (ДВК 630025, ОВК 180), 

Києві (ДВК 800635, ОВК 220) та Миколаєві (ДВК 480186, ОВК 132). У 4 випадках 

протокол не було заповнено взагалі, у Запоріжжі (ДВК 230415, ОВК 83) та Херсоні (ДВК 

650681, ДВК 650719, ОВК 184).  

На 146 ДВК скриньки для бюлетенів були опечатані, в середині були підписані контрольні 

листи. На 4 ДВК контрольні листи не були належним чином підписані, а на 2 ДВК 

скриньки для бюлетенів не були належним чином опечатані (у Києві (ДВК 800847, ОВК 

222) було помічено скриньки, опечатані неналежним чином, а у Чернівцях (ДВК 730396, 

ОВК 207) скринька не була опечатана взагалі).  

 

Відкриття пройшло у відповідності до закону та згідно процедур на 140 ДВК, на яких 

відбувалось спостереження. У 94% випадків роботу ДВК можна оцінити позитивно. 

 

Хід голосування 

 

В день голосування спостерігачі ENEMO спостерігали за роботою 1564 ДВК. Під час 

спостереження на більшості виборчих дільниць (87%) не було помічено суттєвих проблем 

зі списком виборців. Лише на деяких дільницях (2%) значна кількість людей не змогла 

проголосувати через неточності в списку виборців. 

На 95% ДВК, де відбувалось спостереження було збережено таємницю голосування. 

Спостерігачі помітили порушення таємниці голосування лише на 5% ДВК, здебільшого 

через неправильне розміщення кабінок для голосування або велику кількість виборців. В 

Одесі (ДВК 511018, ОВК 142 та ДВК 511270, ОВК 137) серед виборців були спроби 

публічно оголосити свій вибір. Таємницю голосування не було збережено через 

неправильне облаштування ДВК у Львові (ДВК 462053, ОВК 119), Сумах (ДВК 480189 

ОВК 133), Києві (ДВК 800847, ОВК 222 та ДВК 800640, ОВК 220). У місті Харків (ДВК 

631493, ОВК 172) 4 спостерігача від різних кандидатів час від часу заходили в кабінки для 

голосування і слідкували за тим, як виборці голосують. Вони також запитували, за кого 

виборці віддали свій голос. 

Спостерігачі помітили випадки групового голосування на деяких дільницях в Одесі (ДВК 

510038, ОВК 144; ДВК511018, ОВК 142; ДВК 511196, ОВК 136), Києві (ДВК 800448, ОВК 

217; ДВК 800057, ОВК 214; ДВК 800159 ОВК 215), Львові (ДВК 461748, ОВК 125; ДВК 

461749, ОВК 125), Запоріжжі (ДВК 230724, ОВК 81), місті Рівне (ДВК 560182, ОВК 156), 

Миколаєві (ДВК 480461, ОВК 131). 

На Закарпатті (ДВК 210509, ОВК 73) два члени ДВК помічали хрестиками тильну сторону 

деяких бюлетенів. 
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7% ДВК, на яких відбувалось спостереження отримали скарги щодо процесу голосування, 

більшість з яких були несуттєвими. 

У деяких випадках спостерігачам або взагалі заборонили бути присутніми на дільниці під 

час відкриття, або змусили стояти на відстані, що унеможливило повноцінне 

спостереження. Два такі випадки були в Харкові (ДВК 631072, ОВК 178 та ДВК 630965, 

ОВК 179), один в Києві (ДВК 800060, ОВК 214) та один в Донецькій області, місті 

Красноармійськ (ДВК 141074, ОВК 50). 

Роботу ДВК можна оцінити як гарну та дуже гарну на більшості дільниць (96 %). 

У Миколаєві (ДВК 480820, 480821, 480822, ОВК 130) через анонімний дзвінок до міліції із 

повідомленням про бомбу в школі №19 роботу комісії було зупинено на 30 хвилин. 

Визнання результатів виборів недійсними 

У Херсоні ОВК №185 визнала недійсними результати голосування на виборчій дільниці 

650730 через невідповідність кількості виданих бюлетенів та підписів у списку виборців 

більш ніж на 10%. 

Процес підрахунку голосів 

Згідно оцінки спостерігачів, процес підрахунку голосів відбувався у відповідності до 

закону та у правильній послідовності на 80% ДВК, на яких відбувалось спостереження. 

Так 94% ДВК не отримали жодної скарги на процес підрахунку голосів. На 95% ДВК 

спостерігачі оцінили процедуру закриття дільниць позитивно. 

Передача виборчої документації 

Спостерігачі слідкували за передачею виборчої документації з ДВК до ОВК. У 98% 

випадків документацію було передано відповідно до закону необхідним складом членів 

ДВК. Роботу ОВК було оцінено позитивно у 90% випадків.  

 

 

 

Європейська мережа зі спостереження за виборами (ENEMO) – міжнародна мережа, до 

складу якої входить 20 провідних громадських організацій зі спостереження за виборами з 

17 країн Східної та Центральної Європи, а також Центральної Азії, включаючи дві країни-

члени ЄС. 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. 

Міжнародна місія ЕНЕМО зі спостереження за Достроковими виборами Президента 

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. 

 


