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Міжнародна місія зі спостереження за виборами ENEMO  

Президентські вибори - Україна 2019  

ТРЕТІЙ ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ 
 

1 квітня – 12 квітня 2019  
 

 

ENEMO відзначає, що всі кандидати та зацікавлені сторони визнали офіційні 

результати ЦВК. Затримки в процесі підрахунку голосів на рівні ОВК не вплинули на 

легітимність результатів першого туру, хоча недоліки у списку виборців, викликані 

технічними проблемами в Державному реєстрі виборців, є причиною для 

занепокоєння. Активізація кампаній кандидатів, орієнтованих на «чорний PR», 

брудні технології в соціальних мережах, а також повідомлення про незаконні засоби 

агітації обмежують можливість виборців зробити усвідомлений вибір і негативно 

впливають на сприйняття виборчого процесу. 
 

 

 

У січні 2019 року Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) 

розгорнула міжнародну місію зі спостереження за майбутніми президентськими виборами 

в Україні 31 березня. 

 

На додаток до десяти членів Основної команди, яка знаходиться в Києві, ENEMO 

акредитувала 48 довгострокових спостерігачів і 21 лютого розмістила їх групами по дві 

особи в усіх регіонах (областях) України. Місію очолює Пан Златко Вуйович. 

 

Цей проміжний звіт бере за основу висновки місії ENEMO отримані 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. 

 

ENEMO є мережею, яка складається із 21 провідної організації з моніторингу виборів з 18 

країн Європи та Центральної Азії, включаючи 3 країни Європейського Союзу. Більш 

детальну інформацію про ENEMO можна знайти на сайті http://www.enemo.eu/.   
 
 
Міжнародна місія ENEMO зі спостереження за виборами Президента України 
2019 року фінансується Агентством США з міжнародного розвитку через 
Національний демократичний інститут, Міністерством закордонних справ 
Федеративної Республіки Німеччина та Європейським Союзом. Зміст 
документа є виключною відповідальністю ENEMO і не обов'язково повинен 
відображати позицію донорів.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enemo.eu/
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Резюме  
 
 
 
Більшість учасників виборів та співрозмовники ENEMO позитивно оцінили проведення 

першого туру, незважаючи на незначні порушення у день виборів, суперечливі кампанії та 

недоліки у виборчому законодавстві. Кандидати не оскаржували офіційних результатів 

ЦВК, незважаючи на попередні заяви, що вони не приймуть поразки. 

 

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня, а Володимир Зеленський та Петро Порошенко 

змагатимуться за більшість голосів. 

 

Протягом звітного періоду ЦВК продовжувала діяти відповідно до свого мандату, 

ефективним чином і відповідно до календаря виборів. Її офіційні засідання зазвичай були 

відкриті для уповноважених осіб, проте практика закритих сесій тривала. 
 
10 квітня ЦВК сформувала 199 ОВК і призначила до кожної комісії 14 членів - сім 

кандидатів від кожного кандидата. Загальна кількість членів ОВК у всіх 199 ОВК становить 

2 786 осіб. Серед них 60,01% - жінки, 39,98% - чоловіки. 

 

Загальна кількість ДВК для другого туру складає 29 806. Занепокоєння залишається щодо 

рівня професіоналізму, досвіду та підготовки членів ДВК. У окремих випадках спостерігачі 

ENEMO повідомили, що викликом для ОВК було призначення членів ДВК у встановлений 

термін, в разі якщо кандидати не подадуть достатню кількість кандидатів до комісій. 

 

Станом на 12 квітня, 201 189 виборців зареєструвалися для тимчасової зміни місця їх 

голосування. Найбільша кількість звернень спостерігалась у Києві (34 318 виборців), 

Київській області (20 383 виборця) та Харківській області (14 623 виборці). Велика 

кількість цих запитів були подані ВПО та виборцями, які походять з окупованих територій. 

 

Співрозмовники ENEMO, включаючи керівників департаментів Державного реєстру, 
пояснили, що питання зі списками виборців були пов'язані, головним чином, з відсутністю 
електронного зворотного зв'язку з веб-сайту Державного реєстру. Грунтуючись на наявній 
інформації, ENEMO залишається стурбованим тим, що недоліки у списках виборців не 
можуть бути вирішені напередодні другого туру. 

 
Тактика ‘чорного піару’ та брудні кампанії були основними напрямками стратегій 

кандидатів. Вони використовували соціальні медіа-платформи для поширення негативних 

повідомлень про опонента, які потім поширювалися традиційними ЗМІ. Вони містили 

дискредитаційні матеріали, у тому числі принизливі фото-колажі, фальшиві новини та 

агресивне навішування ярликів. ENEMO висловлює занепокоєння щодо використання 

нелегальних агітаційних матеріалів, друкованих та цифрових матеріалів, які 

використовують неправдиву інформацію з метою дискредитації довіри та гідності 

кандидатів. ENEMO також зауважує відсутність санкцій, що накладаються на кандидатів у 

цьому зв'язку. 

 

Обидва кандидати розпочали серію рекламних обмінів і дискусій щодо місця та умов 

телевізійних дебатів, перш ніж ЦВК оголосила результати виборів і оголосила другий тур. 

Така діяльність може сприйматися як передвиборча агітація, але неточні положення 

закону про вибори Президента залишають простір для тлумачення, що дозволяє 

учасникам скористатися правовими лазівками.
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ENEMO відзначає важливість президентських дебатів, які є платформою для надання 

виборцям можливості почути, як кандидати обговорюють ключові питання виборів, 

одночасно підвищуючи ступінь прозорості та підзвітності кандидатів. 

 

Процес вирішення спорів у виборах продовжує ілюструвати неоднозначність 

законодавства. Велику кількість скарг було відхилено з процедурних підстав і не було 

розслідувано. 

 

У день виборів і в період після виборів більшість скарг було подано до поліції. Поліція 
зафіксувала всі скарги, однак більшість цих справ залишаються без уваги, оскільки вони 
були віднесені до категорій ‘некласифіковані’ або ‘інші’. Значна кількість поданих до 
поліції скарг, як усних, так і письмових, стосувалася питань зі списками виборців. 

 
 
Передумови  
 

 

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередні результати першого туру 

президентських виборів 2019 року 4 квітня. 

 

7 квітня, через тиждень після дня виборів, ЦВК оголосила остаточні результати першого 

туру. Офіційні результати свідчать, що двома кандидатами з найбільшою кількістю голосів 

були Володимир Зеленський, який набрав 30,24% голосів (5,714,034 голосів) та Петро 

Порошенко, який дістав 15,95% (3 014 609 голосів)1. Оскільки жоден з кандидатів не набрав 

більше 50% голосів, ЦВК призначила другий тур на 21 квітня. Статистика показала, що у 

виборах взяли участь 18 893 864 виборці (62,8%), що на 800 000 більше, ніж у 2014 році2. 
 
Більшість учасників виборів та співрозмовники ENEMO позитивно оцінили проведення 

першого туру, незважаючи на незначні порушення у день виборів, суперечливі кампанії та 

недоліки у виборчому законодавстві. Кандидати не оскаржували офіційних результатів. 
 

 

Нормативно-правова база  
 

 

Нормативно-правову базу для другого туру в основному забезпечують Конституція 

України, Закон про вибори Президента України, Закон про Центральну виборчу комісію, 

Закон про Державний реєстр виборців, Закон про політичні партії, Кримінальний кодекс 

України, Кодекс адміністративного судочинства та Закон про Національну раду з питань 

телебачення і радіомовлення, а також постанови і резолюції ЦВК. Відповідні положення 

застосовуються для обох раундів і в основному стосуються основних аспектів проведення 

другого туру. Однак певні аспекти, пов'язані зі ЗМІ, реєстрацією виборців та правилами 

передвиборчої кампанії не мають чіткості та залишають місце для тлумачення. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html 
2 Ibid 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html
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Виборча адмістрація  
 

 

A. Центральна виборча комісія (ЦВК) 
 
 
Протягом звітного періоду ЦВК проводила вибори відповідно до законодавства та 

календаря виборів. Її офіційні сесії, як правило, були відкриті для офіційних спостерігачів, 

ЗМІ та уповноважених представників кандидатів у президенти, проте практика закритих 

сесій тривала3. 

 

Підрахунок результатів було здійснено у встановлені терміни. 7 квітня, після отримання 

всіх протоколів від ОВК, ЦВК своєчасно визначила остаточні результати виборів і 

оголосила 21 квітня датою другого туру4. ЦВК автоматично розмістила всі протоколи ДВК 

на веб-сторінці ЦВК5.  

 

ЦВК прийняла 28 резолюцій, що стосуються другого туру президентських виборів, 

затвердила остаточну форму бюлетеня, прийняла бюджетні витрати для ОВК, 

акредитованих офіційних спостерігачів та провела інші необхідні підготовки. 
 

 

B. Окружні виборчі комісії (ОВК) 
 
Після першого туру всі 199 ОВК подали до ЦВК протоколи до 5 квітня. Проте 21 ОВК мали 

повернуті протоколи через деякі незначні технічні неточності. Після внесення поправок 

ЦВК прийняла повторно подані протоколи. Останній змінений протокол був поданий 6 

квітня. 
 
Проте, через велике навантаження та відсутність досвіду низки членів комісій, деякі ОВК 

обробляли протоколи ДВК до пізнього вечора 1 та 2 квітня. 
 
У деяких випадках процес подання звітних протоколів від ДВК до ОВК супроводжувався 

організаційними труднощами, чергами та переповненістю. У багатьох випадках ДВК 

повертали протоколи для внесення необхідних виправлень6. За словами членів ОВК, це 

були виправлення незначних технічних розбіжностей та помилок, викликаних відсутністю 

законодавчих та процедурних знань членів ДВК про те, як правильно мати справу з 

виборчими матеріалами, як заповнити описи та зробити нумерацію, де розмістити штампи 

та підписи, простими математичними прорахунками, а також втомлюваністю. 

 

Результати виборів на дільничному рівні були включені до протоколів ДВК. Поряд з 

кількістю голосів, поданих за кожного кандидата, виборчі протоколи містили час 

завершення їх заповнення. Ця інформація була оприлюднена на веб-сайті ЦВК, що 

дозволило проаналізувати швидкість підрахунку бюлетенів на рівні ДВК. Часові шкали, 

наведені нижче, являють собою розподіл дільниць за часом підписання протоколів за 

розміром виборчих дільниць. Як показано, останні протоколи були підписані 4 квітня 2019 

                                                                 
3 Див. «Попередні висновки Міжнародної місії зі спостереження за виборами ENEMO-Президентські 

вибори в Україні», опубліковано 02.04.2019 р. http://enemo.eu/uploads/file-

manager/ENEMOPreviousStatement-March31st20191stRound.pdf 
4 Закон встановлює, що результати мають бути визначені та оприлюднені не пізніше ніж через 10 
днів після дня виборів. 
5 Рішення ЦВК можна знайти за посиланням: https://www.cvk.gov.ua/pls/acts/new.html 
6 Дані ENEMO з Попередніх висновків про перший раунд показали, що в 23,2% спостережуваних ОВК 
протоколи ДВК потребували виправлення через різні процедурні помилки: 
http://enemo.eu/uploads/file-manager/ENEMOPreliminaryStatement-March31st20191stRound.pdf 



5 
 

р. О 00:30 і 00:45 вечора на великих, середніх і малих дільницях відповідно, що викликало 

значні затримки підрахунку в ОВК.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графік 1. Розподіл великих (понад 1500 виборців у списку) дільниць по часу 
підписання протоколу. 
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Графік 2. Розподіл середніх (від 500 до 1500 виборців у списку) дільниць по часу 

підписання протоколу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графік 3. Розподіл малих (менше 500 виборців у списку) дільниць по часу підписання 

протоколу 

 
 
Необхідні виправлення протоколів результатів пояснювалися головним чином: 
 

● неправильною кількістю: виборців, які проголосували та / або недійсних 

бюлетенів, що викликало дисбаланс у протоколах результатів; 
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● кількість голосів, надана в друкованих примірниках протоколів, не збігалася з 

кількістю, наведеною в електронних протоколах  з різницею 1 або 2 голосів; 
 

● неправильно заповнені протоколи ДВК або пропущені деякі дані в протоколах; 
 

● графи кандидатів, які отримали нуль голосів, були порожніми. 
 
У окремих випадках члени ДВК незаконно вносили правки в протоколи в приміщеннях 

ОВК, що пізніше було виправлено, коли поліція та спостерігачі відреагували. 
 
Електронна система «Вибори», яка використовувалася для підрахунку та перевірки 

кількості голосів, а також додаток, рекомендований ЦВК, полегшили цей процес. Однак 

слід зазначити, що в день виборів програмне забезпечення для подання електронних 

протоколів результатів періодично не працювало належним чином, і ЦВК здійснила 

перезавантаження в першій частині дня 1 квітня. 
 
10 квітня ЦВК утворила 199 ОВК, використовуючи кандидатури від кандидатів, включених 

до бюлетеня  другого туру. Відповідно до закону, ОВК складаються з чотирнадцяти осіб - 7 

кандидатів від кожного кандидата. Загальна кількість членів ОВК у всіх 199 ОВК становить 

2 786 осіб. Серед них 60,01% - жінки, 39,98% - чоловіки. 

 

Для складу ОВК кандидат Порошенко висунув 1393 кандидатів у всіх 199 ОВК і використав 

усі можливі квоти, а кандидат Зеленський висунув 1379 членів у 197 ОВК. Зеленський не 

висував членів комісій в ОВК № 57 та № 58, отже, ЦВК заповнила решту складу цих ОВК 

самостійно7. 

 
 
ЦВК забезпечила рівний розподіл керівних посад і секретарів серед представників двох 

кандидатів відповідно до вимог закону8. Отже, кандидат Петро Порошенко отримав 100 

голів і 99 секретарів, а кандидат Зеленський отримав 99 голів і 98 секретарів. Більшість 

ОВК почали підготовку до другого туру без значних перешкод. Проте в окремих випадках 

робота ОВК оцінювалася як хаотична, коли попередні та нові склади членів комісій 

перебували в одному приміщенні (попередні члени завершували свою роботу в першому 

турі, а нові члени готувалися до другого туру). Також, більшість членів ОВК скаржилися на 

короткий термін, який залишився для належної підготовки другого туру. 
 

 
C. Дільничні виборчі комісії (ДВК) 
 
Відповідно до закону, дільничні виборчі комісії (ДВК) повинні формуватися ОВК не 

пізніше ніж за п'ять днів до дати другого туру (15 квітня). Що стосується номінацій, то 

розподіл членів ДВК повинен відбуватися за принципом пропорційності між двома 

кандидатами. Для великих виборчих дільниць має бути призначено 16 членів (вісім членів 

від кожного кандидата), 14 членів для середніх дільниць (сім від кожного кандидата) і 12 

членів для дрібних дільниць (шість від кожного кандидата). 

 
 
Якщо кандидат не призначає певну кількість членів ДВК, відповідна ОВК повинна 

призначити додаткових членів. У окремих випадках спостерігачі ENEMO повідомляли про 

занепокоєння, висловлене ОВК щодо їхньої здатності ідентифікувати та призначати членів 

                                                                 
7 Стаття 85 (12) Закону про вибори Президента визначає, що якщо кандидат не скористався 
можливістю висунути кандидатів у відповідну окружну виборчу комісію, ЦВК формує членство ОВК 
за поданням Голови ЦВК на основі пропозиції членів Комісії. 
8 Стаття 85 (7) Закону про вибори Президента визначає, що при розподілі посад у окружних виборчих 
комісіях Центральна виборча комісія забезпечує рівну кількість посад голів та секретарів окружних 
виборчих комісій для кожного кандидата на пост Президента України (з можливим відхиленням не 
більше однієї позиції голови комісії або секретаря комісії відповідно). Голова та секретар окружної 
виборчої комісії не можуть представляти одного кандидата на пост Президента України. 
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ДВК у встановлені законом терміни, якщо кандидати не призначать достатню кількість 

членів. Про такі занепокоєння повідомляли у Запорізькій, Харківській, Дніпровській, 

Закарпатській, Чернівецькій, Сумській областях. 

 
 
Загальна кількість очікуваних ДВК для другого туру складає 29 806. Слід ще раз зауважити 

занепокоєння щодо рівня професіоналізму, досвіду та підготовки членів ДВК до другого 

туру виборів, оскільки наразі не планується проведення систематичних тренінгів для 

новостворених ДВК. 
 
 
 

 
Реєстрація виборців  
 

 

Основні питання, що стосувалися списків виборців у день голосування, включали: окремі 

випадки виборців, які не могли знайти себе в остаточних списках (але заздалегідь не 

перевірили себе в попередніх списках); молодих виборців, яким нещодавно виповнилося 

18 років і вони не опинилися в списках; випадків, коли прізвища не оновлювалися, 

внаслідок чого виборцям не дозволялося голосувати; виборців, яких не було у підсумкових 

списках, хоча вони заздалегідь знайшли себе в попередніх списках і отримали запрошення 

від ДВК; і окремих випадків сотень виборців, зареєстрованих за єдиною адресою. 
 
Співрозмовники ENEMO, включаючи керівників департаментів державного реєстру, 

пояснили, що проблеми зі списками виборців були в основному через відсутність 

електронного зворотного зв'язку з веб-сайту Державного реєстру. Помилки також можуть 

статися через відсутність роз'яснення виборцям інформації про персональні дані у розділі 

«Особиста сторінка виборців» веб-сайту. ENEMO стурбована тим, що недоліки у списках 

виборців, ймовірно, повторяться у другому турі. 
 
Закон передбачає, що виборці, які тимчасово зареєструвалися для зміни місця 

голосування без зміни виборчої адреси, повинні реєструватися на другий тур 

президентських виборів, незалежно від того, чи зробили вони це для першого туру. 

Державні органи реєстрації виборців відкрили пункти для звернень щодо тимчасових змін 

місця голосування 8 квітня, наступного дня після оголошення другого туру виборів ЦВК. 

Виборці матимуть можливість зареєструватися не пізніше ніж за 5 днів до дня виборів 

відповідно до закону (включаючи 15 квітня). 
 
Хоча робота та професіоналізм органів державної реєстрації виборців продовжують в 

цілому позитивно оцінюватися спостерігачами (залежно від регіонів), звіти вказують на 

велику кількість черг під час реєстрації, і виборцям іноді доводиться чекати кілька годин, 

перш ніж вони можуть зареєструватися. Багато молодих виборців були помічені в цих 

чергах. Приміщення також не завжди є адекватними для доступу до людей похилого віку 

та / або осіб з фізичними вадами. 
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Станом на 12 квітня 201 189 виборців зареєструвалися для тимчасової зміни місця їх 

голосування. Найбільша кількість звернень спостерігалась у Києві (34 318 виборців), 

Київській області (20 383 виборця) та Харківській області (14 623 виборці). Велика 

кількість цих запитів була ініційована ВПО та виборцями, що походять з окупованих 

територій. 

 

Спостерігачі ENEMO також повідомили, що органи державного реєстру не проводять 

активне інформування виборців у засобах масової інформації та в Інтернеті про 

необхідність виборців перевіряти свої дані в списках. Інформація про кінцеві терміни для 

цього також ані ефективно, ані систематично не повідомляється громадянам, в той час як 

органи управління ДРВ не мають достатнього персоналу, що також залишається 

проблемою. 
 
 
 
 
 
Виборча кампанія та її фінансування  
 

 

 

Відповідно до закону, президентська виборча кампанія для другого туру починається на 

наступний день після офіційного оголошення ЦВК про проведення другого туру і 

закінчується за двадцять чотири години до дня голосування9. 
 
Проте на території України спостерігалося чимало випадків прихованої агітації, зокрема 

повідомлень на білбордах з символікою (шрифтом і кольором) провідних кандидатів без 

їхніх фотографій та відсутністю юридично визначеної інформації. Ці білборди були 

помічені в «день тиші» двадцять чотири години до дня виборів до першого туру і 

залишилися розміщені на тиждень після першого туру, хоча другий раунд ще не був 

оголошений. Хоча це не може розглядатися як офіційна агітація відповідно до закону та 

не передбачено за це жодних санкцій, може виникнути занепокоєння щодо наявності 

таких матеріалів, оскільки агітація заборонена в «день тиші» (білборди повинні бути 

видалені за 24 години до дня виборів), у день виборів, а також у період між виборами та 

офіційним оголошенням результатів. Агітація в соціальних мережах також спостерігалася 

в «день тиші» в першому турі, в день виборів і в період до оголошення другого туру. Стаття 

57 Закону про вибори Президента чітко зазначає, що кампанія перед повторним 

голосуванням розпочинається на наступний день після того, як ЦВК оголосила повторне 

голосування, і забороняє пряму або непряму кампанію під час виборчого процесу поза 

встановленими термінами. 
 
До і після початку офіційної передвиборчої кампанії для другого туру, спостерігалася 

велика кількість повідомлень, що містять негативну агітацію, "чорний PR" і дискредитацію 

кандидатів. У деяких випадках міліція відкрила кримінальне провадження за статтею 346 

Кримінального кодексу про погрози проти державного чи громадського діяча. Крім 

соціальних мереж і додатків для обміну повідомленнями, також спостерігачами було 

повідомлено про велику кількість випадків публічно розповсюджених (незаконних) 

листів, що містять «чорний PR» для дискредитації кандидатів10. 

                                                                 
9 Пункт 3 статті 57 «Закону про вибори Президента України» 
10 Пункт 5 статті 64 містить положення, що обмежують проведення передвиборної агітації у формах 
навмисного поширення неправдивої інформації про кандидатів, крім положень пункту 3 статті 59, в 
яких чітко викладені інформаційні вимоги, які повинні з'являтися на друкованих матеріалах. 
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Вони містили методи дифамації, включаючи принизливі фото-колажі, фальшиві новини 

та агресивні імена. Такі випадки спостерігалися в більшості областей. Необхідно 

висловити занепокоєння щодо використання неналежним чином позначених агітаційних 

матеріалів, друкованих та цифрових матеріалів, які використовують неправдиву 

інформацію з метою дискредитації довіри та гідності кандидатів. ENEMO також зауважує 

відсутність санкцій, що накладаються на кандидатів у цьому відношенні. 
 
Спостерігачі ENEMO повідомили, що штаб-квартири кандидатів часто закриті або 

неактивні в регіонах. В цілому, регіональні кампанії зменшилися, хоча в деяких областях 

(наприклад, у Сумській та Харківській областях) поновилися операції від дверей до дверей, 

а також спостерігалися нові політичні рекламні щити та плакати. Кандидати в президенти, 

здається, зосереджені на агітації на національному рівні, з акцентом на використання 

соціальних мереж і відео. 
 
У кількох областях у звітах зазначалося про постійний тиск на державних службовців, які 

голосували на користь конкретного кандидата, а також окремі випадки зловживання 

державними ресурсами через залучення чи тиск на адміністративний персонал. Такі 

випадки були зареєстровані як у місті Києві, так і в Одеській області. 
 
Відповідно до закону, у разі другого туру кандидати повинні подати проміжний 

фінансовий звіт про отримання та використання коштів для проведення передвиборчої 

агітації за чотири дні до дня виборів. Цей звіт має бути наданий партії, яка номінувала 

кандидата (за умови, що кандидат не є самовисуванцем), а також ЦВК та Національному 

агентству з питань запобігання корупції. Звіти кандидатів повинні бути опубліковані на 

веб-сайті ЦВК у день, наступний після їх отримання. ENEMO вважає, що часові рамки для 

перевірки та аналізу цих звітів (мають бути опубліковані за 4 дні до дня виборів) є занадто 

коротким для виборців, щоб отримати повну інформацію про витрати кандидатів на 

вибори. 
 

 

Позови та скарги  
 

 

 

Хоча право на ефективний засіб правового захисту гарантується виборчим законодавством 

України, проблеми, пов'язані з вирішенням виборчих спорів, залишаються невирішеними. 

Також, більшість скарг, пов'язаних з виборами, повідомлялася поліції, навіть коли 

питання, порушені скаржниками, не входили до компетенції поліції. 
 
За період з 31 березня по 1 квітня ЦВК отримала 23 скарги. Всі вони були повернуті 

скаржникам без розгляду, оскільки, за даними ЦВК, скаржник не виконав офіційних 

вимог щодо скарг, а заявники отримали відповідні роз'яснення. Слід зазначити, що зміст 

повернутих скарг не є загальнодоступним. Загалом за період з 1 січня по 5 квітня ЦВК 

отримала 189 скарг. Серед них ЦВК розглянула 16 скарг та видала офіційні постанови. 

Скаржники відкликали 14 скарг, а 159 - повернуто скаржникам без розгляду, оскільки 

згідно з позицією ЦВК, в них не було виконано встановлених умов. 
 
У день виборів і в період після виборів деякі ОВК повідомили про отримання письмових 

скарг11. Загалом ОВК отримали 12 офіційних скарг. Дві скарги були направлені до поліції, 

а дев'ять були відхилені з різних процедурних підстав, таких як пропущений термін, або 

через їх подання сторонніми особами. Було задоволено лише одну скаргу12. Зокрема, ОВК 

                                                                 
11 Скарги було подано до наступних ОВК: # 11; # 17; # 62; # 74; # 76; # 78; # 159; # 171; # 172; # 187 
12 У ОВК №17 представник Порошенка подав скаргу протягом дня. Напередодні, 30 березня, у ДВК 
050008 був призначений новий голова, який не прийняв присяги. Таким чином, процес голосування 
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№ 74 відмовилася розглянути скаргу, подану спостерігачем, який особисто не став свідком 

порушення, але подав скаргу до ОВК на підставі звіту спостерігача, який стверджував, що 

йому відмовлено у доступі до ДВК # 230881. Члени ОВК заявили, що скарга повинна бути 

подана спостерігачем, право якого було порушено13. 
 
Процес вирішення виборчих спорів показав, що норми, які застосовуються до виборчих 

спорів, є невиправдано важкими і можуть бути причиною того, що велика кількість скарг 

повертається скаржникам або відхиляється з процедурних підстав. 
 
У першому турі під час підрахунку голосів, а також у період після виборів, більшість скарг, 

пов'язаних з виборами, були подані до поліції14. Поліція зафіксувала всі скарги, проте 

більшість випадків залишається без уваги, оскільки поліція класифікувала їх як 

“некласифіковані” або “інші”. Крім того, згідно із законом, міліція не зобов'язана 

передавати на розгляд відповідних державних установ скарги, пов'язані з виборами. 

Значна кількість скарг, як усних, так і письмових, поданих до поліції, торкалася питань, що 

стосуються списків виборців. 
 
У період з 1 квітня по 12 квітня поліція оголосила, що отримала 706 заяв, пов'язаних з 

виборами. Серед них поліція відкрила 60 кримінальних проваджень і склала два 

адміністративні протоколи. Усі зареєстровані кримінальні справи ще розслідуються. 
 
Протягом першого дня виборів та післявиборчого періоду більшість справ подавалися до 

суду виборцями, які не могли знайти себе у списку виборців, або проти певних дій або 

бездіяльності ОВК. У багатьох випадках суди задовольняли справи та включали виборців 

до списку виборців, тоді як велику кількість справ було відхилено, оскільки позивач 

пропустив 2-денний термін до дня виборів. 

 
 
Медіа  
 
 
 
 
ЗМІ продовжують відігравати важливу роль у виборах, продовжуючи практику 

упереджених репортажів та високої поляризації через корпоративні та політичні інтереси 

власників ЗМІ. Негативна агітація та гостра риторика обох кандидатів ознаменували 

період між двома турами виборами. Щоб сприяти розповсюдженню інформації, кандидати 

переважно використовували соціальні медіа, які забезпечують безпосередню взаємодію з 

виборцями. Далі інформація поширювалася традиційними медіа. 
 
Проте, відсутність нормативних актів щодо політичної агітації в соціальних мережах 

дозволила кандидатам здійснювати пряму або непряму кампанію за межами законодавчо 

встановлених строків. 
 
Обидва кандидати розпочали серію рекламних обмінів і дискусій щодо місця та умов 

телевізійних дебатів до оголошення офіційних результатів першого туру. Така діяльність 

може сприйматися та тлумачитися як виборча кампанія. ЦВК оприлюднила заяву, що 

                                                                 
був зупинений на короткий час, новопризначений голова прийняв присягу, і день виборів 
продовжився без інших скарг. 
13 ДВК № 230881 розпочала свою першу сесію в виборчий день в 6:45 ранку. Спостерігач ОПОРИ, який 
прийшов на дільницю о 7.07, вважав, що його право на спостереження за відкриттям сейфа та іншими 
процедурами відкриття дільниці було порушено. Скарга була подана до 74-ої ОВК іншим 
спостерігачем від ОПОРИ в ОВК, проте скарга була відхилена ОВК, оскільки спостерігач не був 
суб'єктом, чиї права були порушені. 
14 У день виборів поліція зареєструвала 2605 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, серед 
яких поліція склала 33 протоколи і відкрила 61 кримінальне провадження. 
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нагадує кандидатам про їхні юридичні зобов'язання, і вимагає від них поважати закон15. 

Однак ЦВК не видала жодного офіційного попередження, ані накладала інші можливі 

санкції, передбачені статтею 56 закону. 

 

На цю ж тему було подано позов до Шостого апеляційного адміністративного суду проти 

обох кандидатів16, а також ЦВК, Національного спортивного комплексу «Олімпійський» та 

Міністерства охорони здоров'я України як третіх осіб, з проханням визнати незаконні дії 

суб'єктів виборчого процесу при проведенні незаконної агітації та зобов'язати їх 

утримуватися від таких дій. Позивач17 попросив Суд зобов'язати ЦВК встановити санкції 

проти кандидатів. Суд повністю відхилив позов, заявивши, що відео-розмови, 

розповсюджені кандидатами через соціальні мережі, не є політичною агітацією, оскільки 

кандидати не публікували жодних заяв і не здійснювали інших дій з метою мотивувати 

виборців голосувати чи не голосувати за конкретного кандидата. Позивач оскаржив це 

рішення до Верховного Суду, і апеляцію було відхилено. 
 
Співрозмовники ENEMO вказували на неточні положення закону про вибори президента, 

що залишає місце для тлумачення і дозволяє учасникам використовувати правові 

прогалини. 

 

З іншого боку, президентські дебати, визнані та регульовані статтею 62 закону, були 

темою, яка порядок денний формувала засобів масової інформації між двома раундами. 

Відповідно до закону та постанови ЦВК18, теледебати за рахунок бюджетних коштів 

повинні проводитися в останню п'ятницю перед днем другого туру, між 19 і 22 годинами, 

в прямому ефірі, з тривалістю не менше 60 хвилин, в студії UA:Перший19 і безкоштовно 

транслюватися іншими телерадіокомпаніями. Кандидати беруть участь у теледебатах 

особисто. Якщо один з кандидатів відмовляється або не може брати участь, час, що 

виділяється, надається іншому кандидатові з метою проведення його передвиборчої 

кампанії. Інші форми дебатів допускаються як частина кампанії, але вони повинні бути 

оплачені кандидатами. 

 

До теперішнього часу кандидати не досягли згоди і лише один з них оголосив про свою 

участь в офіційних дебатах 19 квітня. 
 
 
ENEMO відзначає важливість президентських дебатів, які є платформою для надання 

виборцям можливості почути, як кандидати обговорюють ключові питання виборів, що 

одночасно підвищує прозорість і підзвітність кандидатів. 
 
Негативна агітація зросла між виборами. Тактики «чорного піару» та очорніння 

кандидатів були основним напрямком стратегій кандидатів, які в основному 

використовували соціальні медіа-платформи, особливо Facebook, Telegram, YouTube і 

Twitter, для розповсюдження негативних повідомлень про своїх опонентів, які потім були 

поширені традиційними ЗМІ. На регіональному та місцевому рівнях спостерігачі ENEMO 

повідомили про велику кількість випадків чорного піару як у традиційних ЗМІ, так і в 

соціальних мережах. Кілька випадків передбачуваного залякування та погроз журналістам 

та представникам кандидатів у президенти були повідомлені спостерігачами ENEMO та 

українськими НУО. 

 

                                                                 
15 https://www.cvk.gov.ua/ 
16 Справа № 640/5921/19 
17 Офіційний спостерігач на виборах Президента України в територіальному виборчому окрузі 221 від 
НУО "Українська асоціація акціонерів" 
18 № 472, Про забезпечення порядку проведення UA: Перший передвиборчих теледебати між 
кандидатами, включеними в бюлетень для повторного голосування. 
19 Суспільна телерадіокомпанія України 
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Протягом звітного періоду Національна рада продовжувала спостерігати за поведінкою 

мовників щодо дотримання правових положень. Проте, навіть при порушенні закону20, 

Національна рада не могла накласти будь-які санкції, які б поліпшили поведінку ЗМІ, крім 

звернення до ЗМІ безпосередньо. З часу першого туру ця установа отримала 13 відповідей 

і пояснень від раніше адресованих телерадіомовників. З початку виборчого періоду до 11 

квітня Національна рада отримала в цілому 131 скаргу на ЗМІ, що здебільшого були 

пов'язані з різними формами прихованої політичної реклами та випадками наклепу або 

неправдивої інформації про кандидатів (без можливості оскаржити таку інформацію), а 

також 30 запитів на додаткові пояснення від ЗМІ. Неточні законодавчі положення 

продовжують обмежувати роботу Національної ради. 
 

 

Спостерігачі  
 

 

 

Станом на 13 квітня, 88 957 акредитованих національних спостерігачів за виборами 

висунуто 83 акредитованими НУО. Загалом ЦВК акредитувала 139 національних НУО, з 

яких 56 поки що не призначили жодних спостерігачів. На сьогодні ЦВК зареєструвала 37 

міжнародних організацій з 2 360 спостерігачами. 

                                                                 
20 Наприклад, результати моніторингу каналу 1+1 показали ознаки порушення Статті 3, пункти 56.1 і 
57, як було зазначено на засіданні Робочої групи, що відбулося 12 квітня 
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Про ENEMO  
 

 

 

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) є міжнародною 

неурядовою організацією, яка представляє мережу національних неурядових 

громадських організацій, засновану 29 вересня 2001 року в Опатії, Хорватія. Вона 

складається з 21 провідної організації з моніторингу з 18 країн Центральної та Східної 

Європи та Центральної Азії, включаючи три країни Європейського Союзу. 

 

ENEMO прагне підтримувати зацікавленість міжнародної спільноти у просуванні 

демократії в регіоні, оцінюючи виборчі процеси та політичне середовище, пропонуючи 

точні та неупереджені спостережні звіти. Міжнародні місії зі спостереження ENEMO 

використовують міжнародні орієнтири та стандарти демократичних виборів для оцінки 

виборчого процесу та правової бази країни перебування. ENEMO та всі її організації-

члени схвалили Декларацію принципів міжнародного спостереження за виборами 2005 

року та Декларацію глобальних принципів безпартійного спостереження та моніторингу 

виборів громадськими організаціями. Кожен спостерігач ENEMO підписав Кодекс 

поведінки для міжнародних спостерігачів за виборами. Організації-члени ENEMO 

провели моніторинг більш ніж 250 національних виборів і підготували понад 240 000 

спостерігачів. 

 

На сьогодні ENEMO організувала 27 міжнародних місій зі спостереження за виборами у 

восьмох країнах: Вірменії (2018 р.), Албанії (парламентські вибори 2005 р.), Грузії 

(дострокові президентські вибори 2008 р.), Казахстані (президентські вибори 2005 р.), 

Молдові (парламентські вибори 2009 р., Президентські вибори 2016 р., парламентські 

вибори 2019 р.), Косово (муніципальні вибори 2009 р., парламентські вибори 2010 р., 

муніципальні вибори 2013 р.), Киргизстані (президентські вибори 2005 р .; парламентські 

вибори 2005 р.; дострокові парламентські вибори 2007 р.; президентські вибори 2009 р. і 

парламентські вибори 2010 р.); та Україна (президентські вибори 2004 року; 

парламентські вибори 2006 року; вибори мера 2006 року у Чернігові, Кіровограді та 

Полтаві; парламентські вибори 2007 року; президентські вибори 2010 року, 

парламентські вибори 2012 року, парламентські вибори 2013 року у 5 округах, дострокові 

президентські та парламентські вибори 2014 року). 

 

Організаціями-членами ENEMO є: Центри громадських ініціатив - Боснія і 

Герцеговина, Центр за демократичний перехід - Чорногорія, Центр вільних виборів і 

демократії - Сербія, Центр моніторингу та досліджень CeMI - Чорногорія, Коаліція за 

демократію та громадянське суспільство - Киргизстан, Комітет виборців України - 

Україна; Центр моніторингу виборів - Азербайджан, GONG - Хорватія, SFED - Грузія, 

Це ваш вибір- Вірменія, Громадська асоціація МОСТ - Македонія, Республіканська 

мережа незалежних спостерігачів - Казахстан, Голос - Росія, Обчанське око - 

Словаччина, Білоруський Гельсінський комітет - Білорусь, Товариство демократичної 

культури - Албанія, Промо ЛЕКС - Молдова, Асоціація КРІІК - Албанія, Фонд підтримки 
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громадських ініціатив - Казахстан; Косовський демократичний інститут - Косово, 

Міжнародний центр Transparency TIAC - Вірменія. 

 

Англійська версія цього звіту є єдиним офіційним документом. Неофіційний 

переклад доступний українською мовою. 

 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь: 

Мая Мілікіч, Спеціаліст зі зв’язків з громадськістю і логістики 

E-mail: maja.milikic@enemo.eu; Телефон: +380 68 939 0686 
 

Основна команда: 

• Голова Місії– Златко Вуйович (Чорногорія) 

• Заступник Голови Місії – Теодора Поп 
Трайков (Македонія) 

• Експерт з виборів та виборчих кампаній 
– П’єр Петьє (Франція)  

• Експерт ЗМІ – Ана Ненезіч (Чорногорія) 

• Правовий експерт – Ніно Ріжамадзе 
(Грузія) 

• Спеціаліст зі зв’язків з громадськістю і 
логістики– Мая Мілікіч (Чорногорія)  

• Спеціаліст з фінансових питань – 
Теодора Гіліч (Чорногорія) 

• Координатор довготермінових 
спостерігачів – Крістіна Костелац 
(Хорватія) 

• Координатор довготермінових 
спостерігачів /Спеціаліст з безпеки – 
Маріам Чубабріа (Грузія) 

• Аналітик даних – Дрітан Таула (Албанія) 

mailto:maja.milikic@enemo.eu

