
 

                                              
 
 

Київ, 12 березня, 2019 

“ENEMO оцінює, що в цілому, умови для проведення демократичних виборів та 

політичних кампаній  присутні під час президентських виборів в Україні 2019 року, не 

зважаючи на порушення”  

Київ, 12 березня 2019 р. - Під час прес-конференції в інформаційному агентстві УНІАН 
Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) представила свій 
перший проміжний звіт за період з 8 лютого по 8 березня 2019 року.  
 
Голова Місії ENEMO пан Златко Вуйович представив ключовий висновок Першого 
проміжного звіту ENEMO: “В цілому, умови для проведення демократичних виборів та 
політичних кампаній  присутні під час президентських виборів в Україні 2019 року. 
Проте, випадки порушення правил проведення передвиборної агітації, зловживання 
адміністративним ресурсом та купівлі голосів, безперервні зміни у складі окружних 
виборчих комісій, концентрація власності на ЗМІ, а також політична поляризація 
висвітлення інформації у ЗМІ негативно впливають на те, що є конкурентним 
політичним середовищем”. 

Загалом, ЦВК працює відкрито і колегіально. Пані Теодора Поп Трайков, Заступник 

Голови Місії сказала: “Її офіційні сесії відкриті для спостерігачів, ЗМІ та представників 

кандидатів. Однак, ENEMO зазначає, що ЦВК проводить підготовчі засідання, на яких 

відбувається фактичне обговорення та прийняття рішень, при яких присутність 

спостерігачів є на розсуд ЦВК і часом ЦВК відмовляється від допуску спостерігачів на 

ці засідання, обмежуючи прозорість своєї роботи”.  

Крім того, пані Теодора Поп Трайков пояснила: “ОВК стикаються із частою заміною 
членів комісій, у тому числі на керівних посадах, що негативно впливає на загальну 
ефективність роботи комісій, призводить до плутанини та / або порушує виборчий 
процес”. 

ENEMO зазначає, що загальна участь жінок-кандидатів залишається низькою (лише 4 

з 39), хоча одним з найвідоміших кандидатів є жінка. “Реєстрація кандидатів у 

президенти показала суттєве зростання кількості учасників виборчих перегонів у 

порівнянні з попередніми президентськими виборами 2014 року - 44 кандидати, 

зареєстровані ЦВК, 39 підтверджених після зняття 5 кандидатів”, сказав пан П’єр 

Петьє, Експерт з виборів. 

ENEMO відзначає, що реєстрація виборців та оновлення списків виборців загалом, 
робиться своєчасно та ефективно. Проте, може виникнути занепокоєння щодо 
низької кількості ВПО, зареєстрованих на сьогодні. 



 

                                              
 
 

 

Важливість дотримання кандидатами та їх прихильниками правил проведення 

передвиборної агітації та фінансування виборчих кампаній була підкреслена ENEMO. 

Пан П’єр Петье додав: “Спостереження на місцях виявили значну кількість незаконних 

агітаційних матеріалів, нерівність умов, очорніння опозиційних кандидатів, 

персоналізовані словесні атаки, пошкодження агітаційних матеріалів або штабів 

кандидатів і посилення напруженості на передвиборчих мітингах”.  

ENEMO хотіла б відзначити, що немає жодного публічно доступного реєстру скарг на 
будь-якому рівні адміністрації виборів. Проте, ENEMO вітає нову практику 
Міністерства внутрішніх справ, яка надає статистику та інформацію стосовно запитів 
про порушення виборчого процесу до національної поліції, що публікується на 
спеціальній веб-сторінці. 

ENEMO висловлює серйозну стурбованість тим, що права та можливості виборців 

зробити обгрунтований вибір можуть бути обмеженими, оскільки інформація, надана 

виборцям у ЗМІ, часто є упередженою і містить різні форми прихованої політичної 

агітації. 

“Поведінка ЗМІ під час передвиборчого періоду не регулюється належним чином, 
відсутній чіткий розподіл ролей та обов'язків між різними інституціями. Механізм 
санкцій є неефективним, що може призвести до нерівного доступу до ЗМІ для всіх 
кандидатів у президенти. Нові правила, що стосуються протидії дезінформації, 
піддавалися критиці за відсутність нагляду за основними правами і свободами 
людини”, пояснила пані Теодора Поп Трайков, Заступник Голови Місії. 

Пані Мая Мілікіч, Експерт зі зв’язків з громадськістю та логістики зазначила: “Це 

одинадцята місія спостереження ENEMO в Україні. ENEMO розпочала свою діяльність 

у січні, а спостережна місія залишиться в Україні близько восьми тижнів після виборів. 

У день виборів 158 спостерігачів ENEMO планують спостерігати за понад 1000 

виборчих дільниць і спостерігати за процедурами відкриття, голосування та 

підрахунку голосів, а також передавати протоколи ». 

Цей проміжний звіт базується на висновках місії ENEMO як на національному, так і на 
місцевому рівнях і зосереджений на роботі виборчої адміністрації, реєстрації 
кандидатів, проведенні виборчих кампаній, скаргах та зверненнях, пов'язаних з 
виборами, та інших видах діяльності, пов'язаних з виборами. 
 



 

                                              
 
 

Міжнародна місія ENEMO зі спостереження за виборами Президента України 2019 
року фінансується Агентством США з міжнародного розвитку через Національний 
демократичний інститут, Міністерство закордонних справ Федеративної Республіки 
Німеччина та Європейським Союзом. Зміст документа є виключною відповідальністю 
ENEMO і не обов'язково повинен представляти позицію донорів. 

 

Від імені ENEMO на прес- конференції брали участь: пан Златко Вуйович, Голова Місії, 

пані Теодора Поп Трайков, Заступник Голови Місії, пан П’єр Петьє, Експерт з виборів, 

пані Мая Мілікіч, Експерт зі зв’язків з громадськістю та логістики, Ніно Ріжамадзе, 

Експерт з правових питань та Анна Ненезіч, Експерт з моніторингу ЗМІ.  

… 

Більше інформації:  

пані Мая Мілікіч, Експерт зі зв’язків з громадськістю та логістики 

E-mail: maja.milikic@enemo.eu   

Тел: +380 68 939 0686  

mailto:maja.milikic@enemo.eu

