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ВСТУПне СлоВо
Прагнення до свободи закорінене глибоко в душі українців. Україна це  країна, яка: (1) у 1710 році створила 
найсучаснішу як на свою добу конституцію, (2) своїми універсалами 1917 і 1918 рр. вперше запровадила 
принципи  дотримання прав мультикультурних меншин і (3) пережила відродження продемократичного руху 
наприкінці радянської епохи.

Від часу здобуття незалежності в 1991 році Україна здійснює перетворення, спрямовані на становлення  
вільної, сучасної та демократичної держави. Слід визнати, що багато чого таки вдалося досягти, зокрема, 
було створено реальний плюралізм політичних партій і фракцій, однак досі нестійким залишається поступ у 
таких сферах як зміцнення громадянського суспільства, економічний прогрес, вільні ЗМІ, незалежна судова 
система, розвиток інституційного потенціалу та проведення вільних і справедливих виборів.

Україна є однією з основних і найважливіших європейських країн, з найбільшою з-поміж усіх суто 
європейських країн територією і населенням заледве не п’ятдесят мільйонів. Крім того, географічне 
розташування між Європою на заході і Росією та Малою Азією на півночі, сході та півдні роблять Україну 
важливим осердям міжнародної безпеки, торгівлі, культури та стратегічних інтересів, і ця її місія засвідчує 
себе упродовж усієї історії України.

Уряди, що приходили на зміну один одному, а також переважна більшість політиків в Україні завжди давали 
зрозуміти, що підтримують народ України в його прагненні вибирати своїх лідерів у демократичний спосіб. 
Справді, Україна є членом ОБСЄ і зобов’язується проводити вибори на засадах свободи і справедливості. 
Тому важливо, аби міжнародне співтовариство контролювало кожні вибори в Україні, допоки загальні цінності 
свободи, демократії, прав людини і верховенства права  остаточно не утвердяться в українському суспільстві. 
Важливо також забезпечити підтримку  внутрішніх українських спостерігачів, позаяк вони як найкращі тлумачі 
виборчого процесу в Україні мають отримати належний доступ, підготовку і ресурси для моніторингу виборів.

Канада має унікальні можливості для надання допомоги Україні в її демократичному розвитку. Близько 1,3 
мільйона канадійців мають свої корені в Україні. Спираючись на потужну й добре організовану спільноту 
і керуючись своєю родинною пам’яттю про репресії та страждання, які привели їх предків до Канади, 
канадійці українського походження використовують володіння мовами, свої знання про країну та її історію, 
аби переконувати свій уряд, що Україна потребує допомоги в демократичних перетвореннях. Я вірю, що 
всі канадійці поділяють ці прагнення і цінності і наполегливо працюють, аби налагодити особливі стосунки з 
народом України.

Те, що відбувається в Україні, є важливим для Канади і міжнародного співтовариства. Виділення таких 
значних ресурсів для діяльності цієї Місії є свідченням того, що уряд Канади дбає про прогрес в Україні, а 
також запорукою подальшої співпраці задля руху України шляхом демократії.

Від імені всіх спостерігачів  Mission Canada на парламентських виборах в Україні 2012 року я хотіла би 
висловити вдячність уряду Канади за те, що він уможливив проведення цієї незалежної двосторонньої місії, 
яка була не лише найбільшою двосторонньою місією, але другою за розміром з-поміж усіх міжнародних місій. 

Я хочу висловити своє захоплення і вдячність власне спостерігачам за їхню наполегливість і відданість справі, 
а також за дотримання зразкової професійної поведінки. Чотириста двадцять два канадійці  з усіх куточків 
нашої країни відклали всі свої справи, аби взяти участь у цій важливій роботі, і виконували узяті на себе 
зобов’язання з гідністю та виваженістю. Гідна глибокої поваги й діяльність  управлінської команди за чітку 
організацію роботи з такою широкою дислокацією. Моя вдячність також поширюється і на наш численний 
персонал в Україні, чиї знання місцевих реалій мали вирішальне значення для нашого успіху.

Я також вдячна Урядові України за запрошення Канади стати спостерігачем за перебігом парламентських 
виборів. Від імені Місії Канади я хотіла  би висловити свою вдячність Центральній виборчій комісії України, 
Міністерству закордонних справ та іншим державним установам за надану підтримку. Також хочу подякувати 
Вищому адміністративному судові, Київському адміністративному апеляційному судові, Державному 
реєстрові виборців, органам місцевого самоврядування, членам  окружних виборчих комісій, політичним 
партіям, громадським об’єднанням, іншим місіям міжнародних спостерігачів за виборами, місцевим групам 
спостереження, засобам масової інформації  та місцевим неурядовим організаціям за їхню співпрацю під час 
виконання нашої Місії.

Особливого визнання заслуговують тисячі посадових осіб та представників дільничних виборчих комісій, які 
вистояли в жахливих умовах протягом трьох або чотирьох днів, під час протистояння щодо підрахунку голосів, 
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аби представити свої результати членам окружних виборчих комісій, і виконували свою роботу з гідністю та 
мужністю.

Нарешті, я хочу подякувати неурядовій організації CANADEM за її роль у мобілізації Місії Канади. Незліченні 
години, присвячені працівниками CANADEM супровідній логістичній роботі, зробили вагомий внесок в успішну 
і чітку діяльність Місії. 

Відтак, із задоволенням і гордістю я представляю цей документ – Остаточний звіт Місії Канади на 
парламентських виборах в Україні 2012 року. 

З повагою,

Сенатор Рейнелл Андрейчук
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СТиСлий ВиклАД ЗВІТУ
Канада зацікавлена в демократичному  розвитку України. Народ Канади та народ України  мають обумовлені 
історією та  демографічними чинниками особливі стосунки. Стратегічна позиція України в Європі має важливе 
значення для стабільності та безпеки в  Європі.  

Україна – це країна, що перебуває в центрі уваги  Канадської агенції міжнародного розвитку  (CIDA). Під час 
державного візиту  Прем’єр міністра  Стівена Гарпера  в Україну восени 2010 року  Прем’єр- міністр Азаров  
запросив Канаду спостерігати парламентські вибори в Україні 2012 року.

У відповідь на це запрошення  Уряд  Канади спонсорував і доправив  в Україну найбільшу в історії місію 
довгострокових та короткострокових спостерігачів  для спостереження  парламентських виборів в Україні  
28 жовтня 2012 року. Парламентські вибори в Україні проводилися для обрання  450  членів парламенту 
на п’ятирічний термін , за змішаною виборчою системою  – 50 відсотків  пропорційного представництва  за  
партійними списками, та  50 відсотків  від  одномандатних округів.1

19 жовтня Прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер оголосив про призначення Сенатора Рейнелл Андрейчук 
головою незалежної Канадської спостережної місії  за виборами  – Mission Canada. 

До складу Mission Canada увійшли 422 спостерігача за виборами, в тому числі 65 довгострокових 
спостерігачів (ДСС), які перебували в Україні  з початку серпня місяця, і могли спостерігати у весь виборчий 
процес.  Склад місії відображав  географічно-гендерний  баланс канадського суспільства і включав 
досвідчених міжнародних спостерігачів,  чимало  з яких володіють українською та російською мовою. 
Відбір, розміщення та  навчання  усіх спостерігачів відбувалися за  тісної  координації  з незаангажованою 
та професійною  неурядовою організацією CANADEM, яка  здійснювала  виконання місії у відповідності до 
укладеної з CIDA «Угоди про внесок».

Mission Canada було  підготовлено  два проміжні звіти, які включали  результати спостережень довгострокової 
спостережної місії. Попередній звіт Mission Canada було представлено 29 жовтня 2012 року.2

В силу необхідності, міжнародні спостережні місії концентрують увагу на недоліках.  З іншого  боку,  як 
довгострокові, так і короткострокові спостерігачі засвідчують незаперечний факт величезного  прагнення 
українських громадян на місцевому рівні  забезпечити проведення виборів без маніпуляцій на їхніх виборчих 
дільницях та округах. Були також і інші позитивні спостереження; наприклад, організація централізованого 
постійного Державного  реєстру виборців виявилася успішною,  і  вибори  були плюралістичними.  Також 
слід зауважити прогрес у зростанні груп громадянського суспільства, які змогли ефективно організувати  та 
мобілізувати істотне внутрішнє  відстеження виборчого процесу.

Загалом, безпосередньо в день виборів, Mission Canada оцінила функціонування виборчих  дільниць 
упродовж періоду голосування як компетентне. На деяких дільницях усе відбувалося  дуже добре,  
незважаючи на неадекватності в системі.  Водночас, у низці сфер спостерігалися  порушення,  що  підривали 
повністю чесні вибори; ці порушення варіювалися від відкритого підкупу голосів та залякування виборців до 
голосування через представників (за довіреністю). Також спостерігалися порушення під час голосування на 
дому та недотримання правил щодо заборони ведення агітації у День виборів.

Mission Canada зазначила  загальний регрес  в демократичному поступі України під час цих виборів, зокрема:

• Ці вибори відбулися  в контексті явно політично-вмотивованого засудження та ув’язнення, опозиційних 
лідерів, які не можуть брати участь у виборах: колишнього Прем’єр міністра Юлії Тимошенко та 
колишнього Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.  Їхнє ув’язнення  та усунення від участі у виборах 
стало  наскрізною темою під час виборчого періоду, принаймні  з огляду на її значущість.  

• Під час передвиборчого періоду спостерігалися  численні (різні за ступенем свого значення)  
відхилення та порушення  українського виборчого законодавства  та передових міжнародних практик 
- починаючи з питань реєстрації кандидатів, медійного середовища,  до  процесу обрання членів 
дільничних (виборчих дільниць)  та Окружних  виборчих  комісій. Слід зазначити, що  деякі  з питань, 
що викликали занепокоєння та піднімалися  довгостроковими спостерігачами, були  виправлені  

1	 	Наразі,	після	проведення	виборів,	ЦВК		зареєструвала	445	членів	парламенту		і	рекомендувала	проведення	перевиборів		у	п’яти	
округах,		де	результати		оскаржувалися,	і	де		не	вдалося	оцінити	чи	ці	результати		відображали	волю	народу	чи	ні	

2	 	З	текстами	проміжних	та	попереднього	звіту	можна	ознайомитися		на	вебсайті		www.canademmissions.ca/ukraine.
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урядом  або  Центральною виборчою комісією  (ЦВК),  такі зокрема як з’ясування правил голосування 
за місцем перебування.

• Висловлювалися занепокоєння стосовно обмеження свободи ЗМІ, утисків журналістів, та  de facto  
загальної відсутності  плюралізму у висвітленні інформації. Також спостерігачі документували по всій 
країні  випадки  публікації та поширення агітаційних матеріалів з недостовірною або явно фальшивою 
чи  наклепницькою інформацією про кандидатів чи політичні партії. 

• Спостерігачі Mission Canada зауважували поширені випадки непрямого підкупу голосів, утисків та 
залякування кандидатів та партійних працівників, окремих випадків насильства проти кандидатів, та 
широкого  використання  адміністративних ресурсів з політичною метою підтримки / протистояння  
партійному кандидату у період до Дня виборів.    

Втім, найбільш значимі проблеми, мали місце після закриття виборчих дільниць. Під час цих виборів 
спостерігалися  серйозні  порушення процесу, закону та міжнародних передових практик щодо підрахунку 
голосів, табуляції та передачі підсумків голосування з виборчих дільниць до окружних комісій (ОВК), та з 
ОВК до ЦВК. Зокрема, на багатьох дільницях керівники ОВК відмовлялися належними чином отримувати 
табульовані протоколи голосування, вилучали спостерігачів, коли відбувався процес підрахунку, або вносили 
зміни до зведених таблиць, коли вони  мали в свою чергу передавати агреговані дані протоколів голосування 
до ЦВК в Києві. 

Додаткові результати спостереження, що викликали занепокоєння включали таке:

• Нерівне застосування деяких  аспектів Закону України «Про вибори народних депутатів України»;  

• Неналежна процедура захисту виборчих прав та оскарження їх порушень;

• Відсутність публічних і прозорих  критеріїв та процесу визначення меж виборчих округів; 

• Використання адміністративного ресурсу для сприяння правлячій партії; 

• Недостатня прозорість фінансування виборчої кампанії;

• Недостатня прозорість  в адмініструванні виборів;

• Нерівний доступ партій та кандидатів до представництва в окружних та дільничних виборчих комісіях; 

• Звинувачення  та притиски кандидатів від не правлячої партії; 

• У деяких випадках затримки  з передачею результатів голосування  від  дільничних виборчих комісій 
(ДВК) до (ОВК) тривали кілька днів;

• Істотна різниця між оприлюдненими результатами  у порівнянні з тими, що були зафіксовані в 
протоколах;

• Процедурні порушення та помилки  у значній кількості ОВК; 

• Неспроможність системи оскаржень забезпечити належний  розгляд  справ та скарг; та 

• Неспроможність притягнути до відповідальності порушників виборчого законодавства 

Mission Canada  враховуючи  свої проміжні звіти, результати спостережень у День виборів та  
подальші проблеми з  передачею результатів  голосування та підрахунку голосів, дійшла висновку 
про те, що  українські парламентські вибори не відповідають міжнародним стандартам у деяких 
важливих аспектах (див. стор. 11 ),  а також, що ці вибори стали кроком  назад  в демократичному 
розвитку  України.

Mission Canada розробила такі рекомендації:
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РекоМенДАцІї

АдмініструвАння виборів  
1) Для дотримання  передових міжнародних практик  необхідно розробити законодавчу основу  для 

встановлення  меж виборчих округів, в тому числі  чіткі та об’єктивні  критерії, які забезпечують 
рівність і справедливість по відношенню до виборців,  дотримання існуючих адміністративних та 
природних меж, та  географічної  цілісності компактного проживання  меншин. Процес визначення меж 
має здійснюватися прозоро, в однаковий спосіб по всій країні і враховувати думку зацікавлених сторін 
та  громад, об’єднаних спільним інтересом. 

2) Членами виборчих комісій в Україні і надалі  повинні  бути представники учасників виборчого процесу, 
будь то політичні партії чи незалежні кандидати.

3) Жеребкування ЦВК для  ОВК та ДВК, що передбачається українським виборчим законодавством, 
повинно забезпечити збалансоване представництво національних та місцевих учасників  виборчого 
процесу. Було би доцільно посилити  законодавство  для того, щоб  дозволити партіям висувати своїх 
представників у ОВК та ДВК  лише у тих округах, де балотується їх кандидат, або за пропорційною 
системою балотуються їх кандидати з партійного списку.  Тоді як , партії або кандидати, які уже не 
мають належним чином зареєстрованого кандидата, не повинні мати представників в ОВК або ДВК.

4) З метою підвищення прозорості,  рішення ОВК  мають негайно оприлюднюватися на вебсайті ЦВК.

5) Якщо у майбутніх виборах будуть використовувати відео камери , то вони мають здійснювати запис  і 
публічно транслювати через Інтернет в режимі реального часу  усі  складові процесу  Дня виборів, 
в тому числі підрахунок голосів і подальшу передачу результатів голосування. Камери мають бути 
встановлені в ОВК з дотриманням вимоги про здійснення запису та трансляції усіх дій та дебатів, що 
відбуваються в ОВК. 

6) З огляду на нещодавні  покращання   Державного реєстру виборців, виборці, політичні партії та 
неурядові організації  повинні отримати постійний  доступ для верифікації  точності даних.  Процес 
звітності /розслідування неточностей  слід посилити шляхом підвищення прозорості  та підзвітності. 
 
Міжнародним спостерігачам також слід надати право  отримувати примірник протоколу ДВК з 
підсумками підрахунку голосів, як це відбувалося під час попередніх виборів. З метою підвищення 
прозорості   адміністрування виборів, комісії мають проводити свої обговорення в режимі відкритих 
засідань. Учасники виборів та спостерігачі повинні вчасно отримувати порядок денний та попередні 
версії документів.

ЗАкон про вибори  
7) Внесення змін до виборчого законодавства  в майбутньому має бути всеохоплюючим і прозорим 

процесом із залученням усіх зацікавлених сторін виборчого процесу,  в тому числі відповідних 
організацій громадянського суспільства.

8) За винятком надзвичайних випадків  –  виявлення  серйозних недоліків  у законодавстві  або його 
застосуванні, а також за наявності  дієвого  політичного  та суспільного консенсусу щодо необхідності  
усунення таких недоліків  –  зміни  до законодавчої бази  не  слід приймати менше ніж за рік  до 
проведення виборів.3 

Звернення тА скАрги  
9) Слід провести роботу щодо реформування законодавчої бази з метою  запровадження простішого і 

доступнішого процесу  подання звернення та оскарження, а також усунення дублювання компетенції 
судів та  виборчих комісій стосовно винесення рішень щодо  звернень та оскаржень. Часові рамки 
щодо подачі та розгляду скарг повинні бути реалістичними, щоб скарги можна було належними чином 
підготувати та  професійно розглянути.

10) Прозорість процесу вирішення виборчих  спорів  можна підвищити  завдяки   повному представленню 
та  розгляду скарг виборчими комісіями у режимі відкритих засідань   за активної участі усіх 

3	 Європейська	комісія	за	демократію	через	право	(CDL,	або		Венеціанська	комісія),	Кодекс	найкращої	практики	з	виборчих	питань,	
керівні	принципи	і	роз’яснювальний	звіт,	прийнятий	18-19	жовтня	2002	р	(“Керівні	принципи	CDL	”).
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зацікавлених сторін. Практику проведення закритих засідань  для прийняття рішень за скаргами до 
проведення  відкритих засідань  слід припинити. 

11) З  метою  підвищення   прозорості   процесу    звернень та  оскарження ,  необхідно внести зміни до 
Закону  «Про доступ до судових рішень»   для  того, щоб забезпечити  публікацію  імен та партійної 
належності усіх  суб’єктів, пов’язаних  з  виборчими оскарженнями.  

12) ЦВК,  Адміністративні суди та правоохоронні органи мають координувати  та з’ясовувати   питання  
щодо   сфери відповідальності,  для того, щоб забезпечити  належний розгляд усіх скарг як 
адміністративних, кримінальних ( квазі – кримінальних) правопорушень.

13) До Закону про вибори  слід внести зміни для того, щоб  забезпечити  наявність чітких  засобів  
боротьби з порушеннями закону, зокрема з практиками,  пов’язаними з порушенням правил ведення 
передвиборчої кампанії,  з метою  забезпечення  дієвого вирішення  питань щодо порушень виборчих 
прав.

14) Під час розгляду скарг виборчі комісії  та адміністративні суди повинні повністю дотримуватися 
принципу об’єктивності, належного відправлення правосуддя та верховенства права. Усі скарги  слід 
розглядати  по суті. Букву і дух закону слід поважати і  послідовно застосовувати. Рішення повинні 
містити  всебічне і чітке фактичне та юридичне обґрунтування.  

15) З метою  підвищення  послідовності у процесі  вирішення виборчих спорів, ЦВК та  вищі суди  
мають співпрацювати над встановленням та завчасною публікацію , тлумачень основних положень  
виборчого закону, які потребують роз’яснення.

16) Порушників  виборчого законодавства  слід відразу, послідовно і об’єктивно  притягувати до 
відповідальності у відповідності до  виборчого законодавства.

внутрішні тА Зовнішні спостерігАчі  
17) З метою  максимізації спроможності  внутрішніх спостерігачів щодо підтримки демократизації та 

прав людини, міжнародним експертам з питань виборів  та міжнародним організаціям, що надають 
фінансування, слід і надалі забезпечувати   фінансування та підтримку таких спостерігачів та 
організацій громадянського суспільства, які опікуються питаннями виборів.  

18) Спостерігачам за виборами слід  дозволити проводити спостереження усіх аспектів   виборчого 
процесу, в тому  числі  передачу по комп’ютеру  результатів з ДВК до ОВК, та з ОВК до ЦВК.  Щоб 
підвищити рівень прозорості  та  суспільної довіри, акредитовані спостерігачі за виборами повинні 
отримувати доступ  для спостереження за  усіма компонентами виборчого процесу, в тому числі до 
комп’ютерної зали в ОВК, де відбувається підрахунок голосів.

19) Задля підвищення прозорості та суспільної довіри, слід розбудовувати   кадровий потенціал 
українських неурядових організацій, які здійснюють моніторинг виборчого процесу.
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СТАнДАРТи СПоСТеРеження ЗА ПРоВеДенняМ ВибоРІВ

МІжнАРоДнІ СТАнДАРТи ПРоВеДення ВибоРІВ
Для того, щоб вибори по-справжньому і повною мірою відображали волевиявлення народу, необхідно 
розглянути увесь процес, починаючи з  законодавчої бази виборів  до судового розгляду  оскаржень 
результатів  виборів. Для цього слід  дотримуватися низки ключових міжнародних стандартів. Ці стандарти 
включають таке: надійна та справедлива законодавча база; універсальне  та  рівне право голосу; об’єктивне 
та прозоре адміністрування виборів;  єдині правила гри для всіх учасників кампанії; виборчий процес без 
тиску та примушення; незалежні ЗМІ та збалансоване висвітлення  виборів; доступ до ефективного правового 
захисту  у випадку порушення   виборчих прав; таємність голосування; а також підрахунок голосів, який точно 
відображає волевиявлення виборців. Ці умови мають вирішальне значення для забезпечення довіри та 
впевненості електорату у виборчому процесі. Це саме ті стандарти, які  Mission Canada  використовувала у 
своїй оцінці виборчого процесу.

УкРАїнСьке ЗАконоДАВСТВо
Міжнародне спостереження за виборами визначає Закон України «Про вибори народних депутатів 
України»,(Стаття 79) визначає такі права  міжнародних спостерігачів:

1) Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:

2) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій з виборцями, на 
передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;

3) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;

4) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати за діями членів комісії, у тому 
числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії 
фізично;

5) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

6) після проведення виборів публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів 
депутатів та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити 
прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;

7) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій тимчасові 
групи офіційних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених 
цим Законом, з інформуванням про це протягом одного дня Центральної виборчої комісії.

8) Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження 
самостійно і незалежно. 
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MISSION CANADA - ПРАкТики, ПоВноВАження ТА СфеРА ДІяльноСТІ
З огляду на наявність у  Mission Canada  довгострокових та короткострокових спостерігачів за  дотримання 
усіх загально визнаних міжнародних стандартів та практик а також  внутрішніх норм,  наша сфера дії була 
ширшою і комплекснішою у порівнянні з багатьма  іншими міжнародними місіями. Відповідно, сфера дії нашої 
місії передбачала оцінку таких компонентів виборчої системи:

• Утворення та функціонування виборчих комісії  різних  рівнів;

• Виборча  кампанія;

• Дотримання  виборчого законодавства ;

• Забезпечення рівного доступу до ресурсів та звернення до суду усіх учасників виборчого процесу;

• Висвітлення  виборів у ЗМІ, практики та тенденції, національні та регіональні;

• Свобода ЗМІ від неналежного впливу;

• Можливі спори та судові справи, пов’язані з виборам;

• Свобода від залякування;

• Свобода від незаконного впливу на голосування;

• Спостереження  за виконанням функцій та процесами у день голосування;  

• Підрахунок голосів, табуляція та передача після закриття виборчих дільниць;

• Судові  розгляди та рішення відразу  після виборів.

Сфера  діяльності  Mission Canada  -  спостерігати, фіксувати та звітувати  про те, чи  вибори справді  
відображали  демократичне  волевиявлення українських  виборців. Обов’язок спостерігачів за виборами 
полягав у тому, щоб  спостерігати, фіксувати та звітувати про виборчу  кампанію  у відповідності до 
визначених  міжнародних стандартів та передових практик, при цьому жодним чином  не втручаючись  та не 
перешкоджаючи виборчому процесу.
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ЗАконоДАВчА бАЗА ТА ВибоРчА СиСТеМА 
ПАРлАМенТСьких ВибоРІВ В УкРАїнІ
Парламентські  вибори відбуваються на основі Конституції  України, Закону України «Про вибори Народних 
депутатів України» (виборчого закону), Закону України про Центральну виборчу комісію Закону «Про 
Державний реєстр виборців», Кодексу адміністративного судочинства, Кримінального кодексу, Кодексу  
адміністративних правопорушень та постанов Центральної виборчої комісії (ЦВК). Конституція гарантує усі 
основні права та свободи, необхідні для проведення демократичних виборів.  На разі не існує сучасного 
законодавства, яке регулює свободу проведення зібрань4, хоча  новий законопроект уже знаходиться на 
розгляді у парламенті.5  У листопаді 2011 року було прийнято новий виборчий закон. Це відбулося після 
суперечливого і складного процесу реформи законодавства, у результаті якого було досягнуто політичного 
компромісу.6 Різні зацікавлені сторони критикували процес реформи за недостатню всебічність та прозорість 
щодо прийняття фундаментальних аспектів нового закону. Серед іншого, критикувались виборча система, 
підвищення прохідного бар’єру для пропорційного представництва та заборона створення виборчих блоків.7  
Внесення істотних змін до законодавства незадовго до проведення виборів   не відповідає  міжнародним 
передовим практикам,  оскільки підриває  впевненість  у стабільності та  чесності закону,  і не дає 
учасникам  перегонів  достанього часу для того, щоб належним чином підготуватися,  та  бути належно 
поінформованими.8

Загалом новий  виборчий закон забезпечує належну основу для проведення демократичних виборів. Втім, 
впровадження цього закону було непослідовним, і у різних аспектах не відповідало як букві, так і духу закону, 
в тому числі у тому, що стосується реєстрації кандидатів, адміністрування виборів, свобод і обмежень 
ведення кампанії, доступу до ЗМІ, та судового розгляду виборчих спорів. Новий  виборчий закон містить 
цілу низку  удосконалень, які з-поміж іншого, включають право кандидатів-самовисуванців (незалежних 
кандидатів)  брати участь у передвиборчих перегонах. Водночас, закон містить істотні недоліки, які суперечать 
міжнародним стандартам та передовими практиками, зокрема, це стосується: відсутності критеріїв для 
визначення меж виборчих округів, надто обмежувальні вимоги до реєстрації кандидата та неналежна 
прозорість у фінансуванні кампанії.9

Вибори народних депутатів України відбулися 28 жовтня 2012 року. За змішаною (пропорційно-мажоритарною) 
виборчою системою обиралися  450 депутатів, коли 225 депутатів обираються простою більшістю в 
одномандатних виборчих округах (ОВО), і ще 225 обираються за партійними списками. Для того, щоб бути 
представленими у парламенті партії мають подолати 5% бар’єр. Парламент обирається на 5 років. Двоє 
попередніх парламентських виборів, які відбувалися в Україні (березень 2006 року та вересень 2007 року) 

4	 	Постанова,	яку	було	прийнято	ще	за		радянських	часів	у		1988	році,		якою	встановлено		процедуру		схвалення	проведення	
громадських	зібрань		технічно	залишається	дійсною.		Втім,		рішенням	пленуму		Вищого	адміністративного	суду		щодо	
судової	практики	стосовно	права		на	мирні	зібрання,	яке	було	прийнято	21	травня	2012,		зазначає,	що	ця	постанова	є	
неконституційною	з	причини	її	вимоги	про		схвалення	проведення	зібрань	громадян,	замість	простого	подання	повідомлення,	
про	проведння	таких	зібрань,	а	тому		не	повинна	застосовуватися	на	практиці.	Під	час	виборчої	кампанії		Mission Canada 
спостерігала	випадки,	використання	судами		постанови	з	метою	заборони	мирних	зібрань,	які	стосувалися	виборів.	

5	 Організації	громадянського	суспільства	піддали	критиці	представлену	версію	законопроекту,	як	таку,	що		неналежно	обмежує		
право	на	зібрання.	

6	 	У	квітні	2012	Конституційний	Суд	України	визнав	неконституційними	положення	нового	Закону	про	вибори,	згідно	з,	якими	
кандидати	мали	право	балотуватися	у	загальнодержавному	багатомандатному	та	одномандатному	округах	,	а	також	
положення,	які	надавали	право	виборцям	,	які	голосують	за	межами	України	голосувати	за	кандидатів	по	мажоритарним	
округам	у	кількох	виборчих	округах	міста	Києва	.

7	 До	адміністративних	судів	було	подано	цілий	ряд	позовних	заяв	щодо	оскарження	конституційності	виборчого	закону	у	цілому	
та,	зокрема,	деяких	його	положень,	а	також	його	невідповідності	міжнародним	стандартам.	Скарги	залишилися	без	розгляду	
на	тих	підставах,	що	розгляд	конституційних	справ	не	входить	до	компетенції	адміністративних	судів	.

8	 Згідно	з	результатами	опитування,	які	Фонд	демократичних	ініціатив	та	Київський	міжнародний	інститут	соціології	
представили	8	жовтня,	2012	року	більше	ніж	1	українець		із	5,		не	знає	про	змішану	виборчу	систему,	що	застосовується	під	час	
виборів	.

9	 	На		прохання	українських	властей,		Європейська	Комісія	«За	демократію	через	право»	та	ОБСЄ/Бюро	з	демократичних	
інтситутів	та	прав	людини			прийняли		17	жовтня		2011спільний	висновок	щодо	законопроекту		«ПРО	ВИБОРИ	НАРОДНИХ	
ДЕПУТАТІВ	УКРАЇНИ»;		втім,	чимало	з	істотних	рекомендацій	цього	висновку	не	було	включено	до	остаточної	версії	закону.		
У	вересні	2011		Міжнародна	фундація	виборчих	систем		підготувала		«Огляд	та	аналіз		законопроекту	«Про	вибори	народних	
депутатів	України»,	в	якому	також	було	визначено	низку	недоліків,	які		залишилися	у		діючому	законі.		21	жовтня	2011року,		
Група	держав	Європи	проти	корупції			підготувала		оціночний	звіт	щодо	прозорості	партійного	фінансування	в	Україні,	в	якому	
було	визначено	основні	сфери,	що	потребують	удосконалення.
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проводилися повністю на пропорційній основі з 3% бар’єром проходження до парламенту; змішана система – 
це повернення до парламентських виборів зразка 1998 та 2002 рр. 

Адміністрування виборів розділено за трьома рівнями комісій -  ЦВК, яка складається з 15- членів , 225 
окружних виборчих комісій (ОВК), та 33 762 дільничні виборчі комісії (ДВК ). Члени ОВК та ДВК призначалися, 
виходячи з результатів жеребкування подань від виборчих суб’єктів (партій – до ОВК; та партій і незалежних 
кандидатів – до ДВК). 

Українські громадяни, які досягли вісімнадцятирічного віку, у відповідності до закону мають право голосувати. 
Реєстрація виборців централізована у Державному реєстрі виборців (ДРВ); для голосування зареєстровано 
понад 36 млн. громадян. Громадяни перевіряють свою реєстрацію, і, за необхідності, просять внести зміни. 
Управління ДРВ є централізованим з понад 700 органами ведення ДРВ по всій країні. У ДВК списки виборців 
повинні надаватися виборцям для ознайомлення. 

ПолІТичний конТекСТ
У попередньому українському парламенті  (2007-2012),  більшість мала коаліція, що складалася  з Партії 
Регіонів, Комуністичної партії України  та  Народної партії /Блоку Литвина.  Упродовж своєї каденції  
Парламент, який було обрано у  2007 році, зазнав  впливу  великою кількості  змін партійної належності. 
Більше  60 депутатів перейшли з однієї фракції в іншу. Значна кількість таких переходів відбулася з 
опозиційних фракцій до правлячої більшості.  

В жовтні 2012 року вибори відбулися  контексті політично-вмотивованого засудження та ув’язнення 
опозиційних лідерів, які на разі не можуть брати участь у виборах, хоча і здійснили безуспішну спробу 
зареєструватися кандидатами, а саме: колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього Міністра 
внутрішніх справ Юрія Луценка. Канадський Уряд закликав випустити на свободу як Тимошенко, так і 
Луценка.10

Повторне створення ОВО спонукало до зміни параметрів виборів. Питання місцевого значення стали 
більш важливими, адже у мажоритарних округах боротьбу за голоси ведуть окремі кандидати. 22 партії 
подали партійні списки за пропорційною системою виборів. 87 партій зареєстрували принаймні одного 
кандидата. Передвиборча агітація активно проводилась по всій країні. При цьому у містах виборча кампанія 
була активнішою ніж у сільській місцевості. Найбільшою активністю у проведенні передвиборчої агітації 
відзначились Партія Регіонів, Батьківщина , УДАР, Комуністична партія, Свобода та Україна вперед. Агітація 
в основному зосереджується на питаннях корупції, рівні життя, економічних реформах та статусі російської 
мови. 

ВиЗнАчення Меж оДноМАнДАТних окРУГІВ
У квітні Центральна виборча комісія визначила 225 одномандатних округів. Це відбулося за дотримання 
вимоги про те, що відхилення у кількості населення у кожному окрузі не перевищуватиме 12 відсотків від 
середньої кількості населення.  

Більше 15 відсотків округів складаються з кількох несуміжних ділянок. Закон про вибори не передбачає вимогу 
про визначення виборчих округів з суміжними межами, водночас така вимога становить міжнародно визнану 
передову практику. 

Кілька співбесідників розповіли спостерігачам про те, що нинішнє визначення меж виборчих округів поставило 
у невигідне становище деякі громади, що представляють меншини та розділило громади, що об’єднані 
спільним інтересом. Було подано кілька позовних заяв щодо оскарження визначення меж для виборчих 
округів, втім – безуспішно.

10	Canada	Concerned	about	Detention	of	Ukrainian	Opposition	(Канада	занепокоєння		затриманням	лідерів	української	опозиції)		Lead-
ers.http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2012/08/22a.aspx?view=d
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АДМІнІСТРУВАння ВибоРІВ

ценТРАльнА ВибоРчА коМІСІя (цВк)
Центральна виборча комісія – це єдиний постійний орган адміністрування виборів. За пропозицією 
Президента особистий склад ЦВК було призначено парламентом у 2007 на семирічний термін. ЦВК регулярно 
проводила відкриті засідання, на які запрошували спостерігачів, представників ЗМІ, представників партій та 
кандидатів. ЦВК успішно дотримувалася часових рамок, визначених законом для прийняття рішень. Офіційно 
засідання ЦВК були відкритими. Втім, спостерігачам, представникам ЗМІ, партій та кандидатів, зазвичай, не 
надавали жодних текстів попередніх рішень або матеріалів, вони отримували лише порядок денний засідання. 
Більше того, ЦВК регулярно збиралася для проведення закритих засідань, а на відкритих засіданнях рідко 
відбувалися дискусії по суті. Це зменшило прозорість роботи ЦВК. 

окРУжнІ ВибоРчІ коМІСІї (оВк)

утворення  
Окружні виборчі комісії (ОВК) – це органи влади, наділені повноваженнями адмініструвати виборчий процес 
в межах окремих округів. До складу ОВК входять представники партій. У відповідності до Закону «Про 
вибори народних депутатів України»,11  ОВК утворюються шляхом жеребкування , що проводиться ЦВК, із 
автоматичним закріпленням однієї позиції за кожною, представленою в парламенті партією або фракцією. 
У відповідності до Рішення ЦВК № 69, для всіх ОВК було проведено одне жеребкування за принципом 
«переможець отримує все « (замість проведення окремого жеребкування для кожної ОВК).12 У жеребкуванні 
взяла участь вісімдесят одна партія. Представництво в ОВК отримали дев’ятнадцять партій. Із них сім 
партій 13 взагалі висунули від одного до п’яти кандидатів,  і не мали партійного списку для пропорційного 
бюлетеню, однак вони отримали представництво в усіх 225 ОВК, тоді як чимало  партій були виключені з ОВК, 
незважаючи на те, що їх кандидати  були предствлені в  місцевому бюлетні.14

Представництво великої кількості малих партій  у виборчих комісіях призвело до численних змін членів 
ОВК,  що в свою  чергу  перешкоджало  ОВК  встановити   кворум, необхідний для проведення засідань  і 
належного функціонування,  і  таким чином, негативно впливало на адміністрування виборів. Рішення про 
проведення одного жеребкування - це відхід від раніше впроваджуваної в Україні передової практики; у 2006 
році Центральна виборча комісія проводила окремі жеребкування для кожної ОВК.  В умовах політично-
обумовленого адміністрування виборів необхідно докласти всіх можливих зусиль для забезпечення якомога 
вищого ступеню збалансованого представництва в адмініструванні виборів Під час утворення ОВК для 
парламентських виборів 2012 року цієї норми не було дотримано.15

ФункціонувАння овк 
Спостерігачі зауважили кілька проблем у функціонуванні ОВК ; найсерйозніші з-поміж них включали невчасне 
інформування про рішення, що, в свою чергу, обмежило можливість для представників партій чи кандидатів 
оскаржити прийняті рішення, неналежний рівень прозорості прийняття рішень та постійні затримки із початком 
проведення засідань.16 Станом на  25 жовтня, лише 96 ОВК оприлюднювали свої рішення,  втім, чимало з них 
опублікували лише одне своє рішення. 

Спостерігачі зауважили на ситуації, коли члени ОВК від малих «технічних партій» (термін, що 
використовується для партій, які виконують мінімальні вимоги щодо подання документації, але часто нікому 

11		Стаття	27.	Жеребкування	повинно	проводитися	у	відповідності	до	процедури,	встановленої	ЦВК.	Єдиною	додатковою	
вимогою	у	Законі	є	те,	що	в	одній	ОВК	може	працювати	лише	один	представник	партії.	

12		Партії,	яка	витягнула	перший	жереб	дозволяється	заповнити	свою	квоту	(до	225	представників);	партія,	яка	витягнула	
другий	жереб	використовує	свою	квоту,	до	заповнення	членства	ОВК	.	

13		Christian	Democratic	Party	of	Ukraine	(Христіянсько-Демократична	Партія	України);	United	Family	(Єдина	Родина);	Union	of	Anar-
chists	of	Ukraine	(Союз	Анархістів	України);	United	Rus’	(Русь	Єдина);	Brotherhood	(Братство);	Rus’	Unity	(Руська	Єдність);	Youth	
to	Power	(Молодь	до	Влади).

14		У	результаті	виникла	ситуація	надзвичайного	дисбалансу		у	представництві,	коли	партії		з		0,0045%		зареєстрованих	
кандидатів	по	ОВО	отримали		37,	1%		представництва	в	комісіях.

15		Кілька	політичних	партій	подали	позови	до	суду	з	оскарженням	законності	двох	процедур	ЦВК	про	проведення	одного	
жеребкування	щодо	представництва	в	ОВК	та	одного	жеребкування	для	ДВК.	Відносна	розпливчастість	Закону	«Про	вибори	
народних	депутатів	Украъни»	у	питанні	утворення	ОВК	та	ДВК	склала	обґрунтовану	підставу	для	судів	виносити	рішення	
на	користь	позивачів;	втім,	судові	рішення,	в	яких	йшлося	про	те,	що	процедура	жеребкування	не	суперечить	Закону	по	суті	
ігнорували	дух	Закону,	що	має	на	меті	забезпечити	найбільш	збалансоване	та	різноманітне	представництво	політичних	
партій	в	органах,	що	здійснюють	адміністрування	виборів.		

16		У	деяких	випадках		могли	бути	причини	припускати	умисність		затримки	з	проведенням	засідань,	тобто,	ці	затрики		
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не відомі, і інколи використовуються як тактичні прикриття для інших 
партій ) не знали, яку партію вони представляли, або ж не могли назвати 
імена партійних лідерів, платформу стисло викласти програму партії, або 
ж вказати на місце знаходження офісу їхньої партії. Спостерігачі також 
зауважили, що деякі з членів ОВК від малих технічних партій раніше були 
пов’язані з Партією Регіонів. Були випадки, коли члени ОВК від малих 
партій визнавали, що Партія Регіонів попросила їх виступити в ролі 
представника малої  партії.17 З боку опозиційних партій та кандидатів 
спостерігачі помітили загальну відсутність довіри до здатності ОВК 
здійснювати об’єктивне та справедливе адміністрування виборами.

Упродовж усього перебігу виборчого процесу спостерігалася надзвичайно 
велика кількість змін у персональному складі ОВК. Більше половини від 
загальної кількості членів ОВК вибули з комісій, а деякі партії від початку 
до кінця виборчого процесу замінили усі 225 своїх представників в ОВК. 
З огляду на велику кількість змін особистого складу ОВК та численні 
позови, подані до судів членами ОВК, учасниками виборчих перегонів 
та офіційними спостерігачами (із оскарженням широкого діапазону дій, 
бездіяльності та рішень ОВК та їхніх членів), адміністрування виборів 
можна охарактеризувати, здебільшого, як дисфункціональне. 

ДІльничнІ ВибоРчІ коМІСІї (ДВк)

утворення 
ОВК  відповідають за проведення  виборів у всьому окрузі, тоді як 
дільничні виборчі комісії (ДВК)  утворюються з метою проведення виборів  
на території виборчих дільниць.   До складу ОВК  увійшли представники 
політичних партій  (які змагалися на місцевому рівні), і також, представники 
незалежних  кандидатів  у місцевому бюлетені.

13 вересня ЦВК своїм (Рішенням № 893) змінила процедуру набуття 
членства в ДВК і зобов’язала кожну ОВК провести одне жеребкування за 
принципом «переможець отримує все» для всіх ДВК, замість проведення 
окремого жеребкування для кожної ДВК. Так само, як і у випадку з 
ОВК, проведення одного жеребкування спричинило питання щодо 
представництва. Незалежні кандидати, які не мають можливості мати своїх 
представників в ОВК, і які не виграли жеребкування ДВК, змушені брати 
участь у виборах за абсолютної відсутності їх представництва в органах, 
які відповідають за адміністрування виборів. 

Спостерігачі вказали на проблеми з процедурами жеребкування у ДВК, а 
саме: подання кандидатів на членство в ДВК приймалися без належного 
засвідчення, у деяких випадках одна особа одночасно подавала 
реєстраційні документи для кількох партій, дублювання представлених 
подань,18  порушення таємності жеребкування; також було зафіксовано 
випадок, коли список членів ДВК було зачитано відразу після проведення 
жеребкування.19  Плутанину спричинив той факт, що ЦВК змінила 
процедуру утворення ДВК буквально за кілька днів до проведення 
жеребкування. Спостерігачі зафіксували, що деякі ДВК, всупереч новій 

використовуватись	для	того,	щоб	«перечекати»	поки	місцеві	та	міжнародні	спостерігачіпідуть,	не	дочекавшись	початку	
засідання.	ОВК,	мають	надсилати	свої	рішення	до	ЦВК	для	їх	розміщення	на	офіційному	вебсайті.

17		В	аналізі,	де	порівнювався	персональний	склад	225	ОВК,	112	членів	ОВК	від	Партії	регіонів,	які	були	членами	ОВК	в	2007	році,	
також	працювали	в	ОВК	і	в	2012	році	.	Із	цієї	загальної	кількості	61	представляли	технічні	партії.	Для	порівняння,	із	90	осіб,	
які	були	членами	ОВК	від	Блоку	Юлії	Тимошенко	у	2007	році	і	нині	в	2012	також	є	членами	ОВК,	69	представляють	Блок	Юлії	
Тимошенко	та	опозиційний	Блок	Наша	Україна	-	Народна	Самооборона.

18		Дві,	а	то	й	більше	партій	висунули	одну	й	ту	ж	саму	особу	як	кандидата	на	членство	в	ДВК	.
19		Підготовка	списків	членів	ДВК	після	проведення	жеребкування	вимагає	значно	більше	часу	ніж	кілька	хвилин		

“Процедури на  ДВК були 
організовані в належний 
спосіб. У більшості 
випадків  ДВК  виглядали 
обізнаними щодо закону 
та процесу.”

Крістін  Кузук, 
Керівник групи, Львів  

“Більшість  членів ДВК  
справляли враження 
таких, що бажають 
здійснювати прозорий 
виборчий процес . 
Одні - на загал- радо 
вітали  міжнародних 
спостерігачів. Інші члени 
ДВК    нервували,  і 
підозріло ставилися до 
присутності міжнародних 
спостерігачів.  Члени 
ДВК   дуже серйозно 
ставилися  до своєї 
роботи, мабуть тому, 
що всі вони пройшли 
належне навчання”.

Емі Лавої, 
Керівник групи  Кривий Ріг, 
(Дніпропетровська область)
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процедурі, провели кілька жеребкувань. Зареєстровано випадки, коли ЦВК втручалася і зобов’язувала ДВК 
повторно провести жеребкування.20

ФункціонувАння 
Запроваджене ЦВК жеребкування за принципом «переможець отримує все» призвело до повторення на рівні 
ДВК тих самих проблем, які мали місце з представництвом на рівні ОВК 

Після жеребкування почалася широкомасштабна заміна членів ДВК 21. Спостерігачі також зауважили, що у 
багатьох випадках члени ДВК не знали, яку партію вони представляли. Частково внаслідок великої кількості 
замін, у ДВК виникали проблеми зі встановленням кворуму та проведенням зустрічей. 

Спостерігачі зауважують, що навчання членів ДВК в більшості випадків відбулося вчасно. Затримки у деяких 
місцевостях були, здебільшого, обумовлені плинністю особистого складу ДВК. У кількох регіонах було 
висловлено занепокоєння про недостатність рівня обізнаності з обов’язками члена комісії та особливостями 
цієї роботи. 

РеєСТРАцІя  ВибоРцІВ
Україна має централізовану  систему реєстрації виборців, яку можна охарактеризувати як пасивну, тому що 
громадяни можуть перевірити свою реєстрацію, і попросити внести зміни. Управління ДРВ є централізованим 
з понад 700 органами ведення ДРВ по всій країні. В ДВК списки виборців мають надаватися громадянам для 
ознайомлення та перевірки. В день виборів зміни до списків виборців можуть вноситися лише за рішенням 
суду (надто, коли йдеться про доповнення їх незареєстрованими виборцями).  Якість ДРВ видається високою.  
Загалом процес реєстрації виборців відбувався відносно гладко. Політичним партії та неурядові організації  
повинні отримати постійний  доступ для верифікації  точності даних.  Процес звітності /розслідування 
неточностей  слід посилити шляхом підвищення прозорості  та підзвітності.

РеєСТРАцІя кАнДиДАТІВ
рестрАція кАндидАтів, Зняття кАндидАтАми своЇХ кАндидАтур 
Загалом, процес реєстрації кандидатів був досить ефективним. Понад 3100 кандидатів було зареєстровано 
в одномандатних округах (ОВО), майже половина з них самовисуванці. Двадцять дві партії висунули партійні 
списки. Було зареєстровано понад 5500 кандидатів.22  ЦВК відмовила у реєстрації понад 400 кандидатів, у 
більшості випадків, через неподання необхідної документації  або через інші адміністративні недоліки. 

Станом на 25 жовтня, 476 кандидати припинили свою участь у виборах ; чимало кандидатур було знято після 
утворення ДВК. Члени виборчих комісій, яких було призначено за квотами кандидатів , які припинили свою 
участь у виборах не втратили своїх місць у комісіях.

20		Адміністративні	суди	отримали	велику	кількість	позовних	заяв	щодо	оскарження	законності	жеребкування.	Жеребкування	
оскаржувалося	по	більше	ніж	40%	ОВК.	У	розгляді	понад	85%	скарг	було	відмолено	на	сумнівних	підставах	або	ж	було	відхилено	
за	недостатністю	доказів,	незважаючи	на	існування	істотних,	переконливих	доказів	порушень.	Більше	того	,	у	деяких	
випадках,	коли	суд	визнав	незаконним	проведення	жеребкування	ДВК,	суд	не	зобов’язав	їх	повторне	проведення.	

21		Зміни		в	членстві	ДВК	становлять	від	20	до	80%	в	залежності	від	ОВК.	В	одному	випадку	члени	ОВК	розповіли	спостерігачам,	
що	основна	причина	великої	кількості	замін	полягає	в	тому,	що	значну	чисельність	кандидатів	на	членство	в	ДВК	було	подано	
без	поінформування	цих	осіб	або	ж	без	їхньої	попередньої	згоди;	зафіксовано	випадок,	коли	до	складу	ДВК	включили	чоловіка,	
який	помер	на	початку	року.	

22		Як	у	мажоритарних,	так	і	партійних	списках.		
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ВибоРчА кАМПАнІя

СеРеДоВище ВибоРчої АГІТАцІї
Однією з найбільш поширених проблем, зауважених спостерігачами під час виборчої кампанії, був непрямий 
підкуп виборців.23   Підкуп виборців має надто широке визначення в українському законодавстві, і включає 
так звану стимуляцію. Зазвичай порушення включають у себе такі випадки, як розповсюдження кандидатами 
пакетів із гречкою або комп’ютерів чи велосипедів під час виборчої кампанії. Такі акції є непостійними. 
Було виявлено кілька різних форм підкупу голосів. Такі випадки включали в себе подарунки з фотографією 
кандидата або з його прізвищем і побажанням всього найкращого від його імені на подарунку. До інших форм 
підкупу належали безкоштовні поїздки для виборців та подарунки школярам. Такі розповсюджені випадки 
підкупу виборців впливають на вільний вибір, комерціалізують і руйнують виборчу систему. Спостерігачі 
зазначили наростаючий цинізм серед виборців. Утім, практика підкупу голосів викликає негативне відношення 
з боку громадськості: згідно з останнім опитуванням, більшість виборців негативно ставляться до купівлі 
голосів і не голосуватимуть за кандидата, котрий пропонує таку «допомогу»24

Опозиція та незалежні кандидати зазначали про обмежений доступ до рекламування на телебаченні та 
радіо, а також про проблеми з одержанням місця на біл-бордах та в друкованих виданнях. У деяких випадках 
кандидати звинувачували в таких порушеннях місцеву районну адміністрацію. 

Спостерігачі зафіксували кілька випадків порушення прав людини. До таких належали затримання активістів 
під час проведення передвиборчої агітації,25  та звинувачення, які висувалися  проти організаторів протестів. 
Використання міліції проти активістів, волонтерів, що беруть участь у кампанїї та учасників протестів викликає 
особливе занепокоєння, адже по суті становить як порушення прав людини, так і негативно позначається на 
демократичному процесі, оскільки підриває бажання громадян до участі в цьому процесі.

Траплялося кілька випадків, коли представники партій і кандидати скаржилися на погрози в адресу виборчих 
представників (працівників). Спостерігачі зазначали і випадки залякування виборців, наприклад, загрозою 
втрати роботи, якщо вони не проголосують так, як треба. Опозиція та незалежні кандидати розповідали про 
залякування їхніх членів комісій. Про такі загрози, однак, рідко повідомляли силовим структурам; деякі партії 
та кандидати вказали на зневіру у бажанні відповідальних органів державної влади вести розслідування 
цих питань і шукати винуватців. Для прикладу, один зі спостерігачів зауважив, що в  “Окрузі 123, що в 
Перимишлянах Львівської області. Кандидату від Батьківщини, Лідії Котеляк  кілька разів погрожували   
судовим позовом  або ж переслідуванням міліції.»

Протягом передвиборчої агітації траплялися окремі випадки нападів на кандидатів, виборчих працівників і 
волонтерів.26 З цього приводу було порушено кілька кримінальних справ. 

АдміністрАтивні ресурси 
Спостерігачі Mission Canada вказали на зловживання адміністративними ресурсами з виборчою метою, що 
мало місце протягом передвиборчої агітації в усіх областях. Зловживання проявлялося в багатьох формах, 
найбільш поширеною з яких було використання для проведення агітації державної інфраструктури або 
державного бюджету. Спостерігачі зазначили наявність матеріалів передвиборчої агітації на громадських 
будівлях та громадському транспорті, що суперечить чинному законодавству України. Державні службовці 

23		Були	випадки	подання	в	суд	з	приводу	підкупу	голосів	виборців;	переважна	більшість	таких	позовів	була	відхилена	за	браком	
доказів,	і	нікого	не	було	притягнуто	до	судової	відповідальності			

24	8	жовтня	2012	р.	Фонд	демократичних	ініціатив	і	Київський	міжнародний	інститут	соціології.	
25	15	вересня	в	Києві		міліція	затримала	трьох	членів	громадської	організації		Відсіч	під	час	роздавання	ними	флаєрів	проти	

кандидата	від	партії	регіонів	Максима	Луцького	(ОВО	222).	Цих	громадян	звинуватили	в	перешкоджанні	роботі	міліції	
та	адміністративному	порушенні.	Під	час	засідання	суду	19	вересня	міліціонери	не	змогли	уточнити	як	саме	ці	особи	
перешкоджали	роботі	міліції	15	вересня	у	Житомирі	було	затримано	організатора	мітингу	на	підтримку	TVi,	звинувачено	в	
організації	мітингу	без	отримання	на	це	дозволу	та	винесено	попередження.	У	Полтаві	працівники	Служби	безпеки	України		
звернулися	до	лідера	молодіжної	організації		з	проханням	надавати	їм	інформацію.

26	18	вересня,	було	жорстоко	побито,	і	завдано	удару	ножем	Максиму	Шкуро,	керівникові	штабу	кандидата	в	депутати	від	
Обєднаної	опозиції	(ОВО	222).	Міліція	прибула	на	місце	злочину	через	годину,	і	,	за	словами	Шкуро	не	розпочала	пошуки	
автомобіля	нападників.	Кримінальну	справу	не	було	відкрито.	На	кандидата	Олександра	Кірша	(ОМО169)	під	час	зустрчі	
з	виборцями	було	вилито	зеленку,	антисептик	на	основі	етилового	спирту	.	ОВО	120,	на	кандидата	Чорновол	здійснено	
напад,	припускається,	що	це	зробили	чоловіки,	які	роздавали	листівки	з	чорним	піаром	проти	неї.	В	ОВО	90,	4	жовтня	було	
скоєно	напад	на	кандидата	Григоришина	.	Кандидат		розповід	спостерігачам,	що	нападники	сказали	йому	припинити	участь	у	
виборчий	камапнії	
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використовували офіційні свята або відкриття державних установ в якості передвиборчої агітації на користь 
своїх кандидатів. 

На дитячих майданчиках зображувалися логотипи з іменами кандидатів від партій, голів держадміністрації 
або партійної символіки.27  Траплялися випадки залучення державних службовців до передвиборчої агітації. 

Адміністративні ресурси використовувалися не лише для просування кандидата від партії, але й для 
перешкоджання або й зриву передвиборчої агітації конкурента. Проти кандидатів було порушено 
декілька кримінальних справ і справ про податкові правопорушення. Деякі кандидати стверджували, що 
їм погрожували втратою посад державних службовців, якщо вони продовжуватимуть проведення своєї 
передвиборчої агітації. Зафіксовані випадки використання державних органів для перешкоди кандидатам 
або партіям в проведенні зборів та зустрічей з виборцями,28 а також випадки обшуків передвиборчих штабів 
міліцією.29

Зловживання адміністративними ресурсами на підтримку певної партії або кандидата, чи для перешкоджання 
іншій партії або ж кандидату у корені руйнує ідею рівності правил гри під час передвиборчої агітації. 

Під час проведення передвиборчої агітації також зафіксовані істотні порушення прав на використання 
громадських місць. Повідомлялося про зриви запланованих мітингів місцевою владою, що пояснювалось 
забороною використання громадських місць та громадського майна для проведення передвиборчої агітації. 

кАмери відеоспостереЖення нА виборчиХ діЛЬницяХ   
Занепокоєння викликають законні вимоги встановлення відеокамер на всіх виборчих дільницях задля 
підвищення рівня прозорості і зниження ймовірності обману та порушень. Однак жива трансляція велась лише 
під час голосування з 8 до 20 години, в той час як закриття дільниць та підрахунок голосів не транслювались.  

Більше того, у країні з тривалою історією державного нагляду встановлення відеокамер на виборчих 
дільницях викликало занепокоєння щодо можливого залякування виборців, зокрема громадян похилого віку, 
а також щодо порушення таємності голосування (незважаючи на те, що камери не фіксували, що відбувалося 
в  кабінках  для голосування). 24 жовтня ЦВК ухвалила розпорядження про те, що на кожній виборчій дільниці 
повинна розміщуватись інформація для запевнення громадськості у відсутності порушень права на таємне 
голосування під час зйомки відеокамер. 

фІнАнСУВАння кАМПАнІї
Для  фінансування  виборчої кампанії  в Україні характерні  майже повна  незрозумілість та неналежна 
прозорість.  З одного боку існують  обмеження щодо суми, яку може надати конкретна особа, але водночас 
не існують обмеження щодо збору коштів та їхніх витрат не існують.  Міжнародна  фундація виборчих систем 
(IFES)  стверджувала, що “Одним словом,  пункти Закону про вибори, що стосуються фінансування виборчої 
кампанії, визначають  лишень трішки більше, ніж видимість системи регулювання.  Неналежне регулювання 
фінансів у політиці безсумнівно становить  один із  факторів, що  складає  документально підтверджену  
проблему політичної корупції  в Україні.”30

27		Були	випадки	подання	в	суд	позовів	через	незаконне	використання	адміністративного	ресурсу.	У	переважній	більшості	вони	
відхилялися	судами,	часто	з	причин	того,	що	діяльність	і	матеріали,	які	з’являються	під	час	проведення	виборчої	кампанії,	не	
відповідають	законному	визначенню	виборчої	агітації.

28		Наприклад,		5	жовтня	УДАР	мав	проводити	свій	мітинг	у	Вільнянську,	що	в	Запорізькій	області	.	Напередодні	проведення	
мітингу	місцева	рада	вирішила	розпочати	на	площі	будівельні	роботи.	Мер	міста	поінформував	довгострокових	спостерігачів	
Mission Canada	про	те,	що	це	були	безоплатні	роботи,	що	проводилися	державними	підприємствами	та	приватними	
компаніями	виключно	на	добровільних	засадах,	а	також	про	те,	що	не	було	жодного	письмового	контракту	чи	документу	по	
проекту;	а	тому,	вони	могли	розпочати	працювати	уже	через	кілька	годин	після	прийняття	рішення	.		

29		В	Перемишлянах	(Львівська	область)	міліція	провела	обшук	офісу	обєднаної	опозиції	в	пошуках	нелегальних	друкованих	
агітаційних	матеріалів.	Спостерігачі	були	присутні	під	цього	обшуку	,	і	поінформували	про	те,	що	приблизно	два	десятки	
офіцерів	провели	тривалий	обшук	офісу.	Не	було	чітко	пояснено	причини,	чому	для	проведення	обшуку	з	такого	відносно	
незначного	юридичного	питання	потрібно	було	залучати	два	десятки	офіцерів.

30	International	Foundation	for	Electoral	Systems.	Pre-election	Technical	Assessment.	2012	Parliamentary	Elections	in	Ukraine.	9	October,	
2012.	(Міжнародна	фундація	виборчих	систем.	Довиборча	технічна	оцінка.	Парламентські	вибори	в	Україні	2012	року.		
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МеДІйне СеРеДоВище
Протягом декількох тижнів перед виборами у медійному середовищі України з’явилися неспокійні тенденції. 
Публічний доступ до надійних та плюралістичних джерел інформації все більше ускладнювався, продовжуючи 
погіршуватись протягом виборчого процесу, що й надалі перешкоджало виборцям зробити поінформований 
вибір. 

Хоча ситуація зі свободою слова покращилася відразу після виборів 2004 року, за останні 2-3 роки з’явились 
значні структурні недоліки, які ускладнюють роботу незалежних та неупереджених ЗМІ, особливо протягом 
виборчого періоду. Концентрація власності на ЗМІ в одних руках є значною проблемою,  яка веде до зниження 
конкуренції та  різноманіття  бачень,  які можуть подаватися різними  виданнями та ЗМІ. Іншою проблемою 
є низька оплата журналістської праці, яка створює передумови для хабарництва та інших форм маніпуляції. 
Зростає рівень самоцензури. Більшість телевізійних каналів припинили практику проведення журналістських 
розслідувань, на основі історій, що публікуються в Інтернет-мережі.  

Протягом двох останніх років  спостерігається подальше зазіхання на свободу ЗМІ, що варіюється від 
запровадження цифрового ліцензування трансляції незалежних проопозиційних каналів до повторного 
винесення на розгляд (але не прийняття) законопроекту про наклеп напередодні виборів. Це дозволило 
б криміналізувати наклеп, що відповідно із загальноприйнятою думкою, мотивується бажанням обмежити 
критичну журналістську діяльність. Кількість різних форм залякування, включно із зафіксованими випадками 
жорстокого побиття незалежних журналістів, продовжувала зростати під час передвиборчої агітації. 
Зафіксован випадки відсторонення репортерів від громадських заходів, передвиборчої агітації та процесу 
жеребкування ДВК.

Показовим випадком тиску на незалежні канали є ситуація з  базованим у Києві телеканалом ТВі, одним з 
декількох незалежних всеукраїнських телеканалів. З початком передвиборчої агітації телеканалу довелось 
протистояти сумнівному податковому тиску, який згодом припинився (після оплати штрафу в розмірі декількох 
сотень тисяч євро). 

Тиск на ЗМІ, які критикують владу, не обмежується телебаченням: популярний  тижневик («Український 
тиждень» (афілійоване видання Economist ) зіткнувся із ситуацією, коли наклад видання було вилучено з 
аеропорту «Бориспіль» та двох міжнародних українських авіаліній через публічні  звинувачення у висвітленні 
інформації, що критикує уряд. 

Кількість незалежних ЗМІ зменшилася протягом останніх декількох років. Все більш помітною стає 
синхронізація порядку денного новинних ЗМІ. Зважаючи на те, що більшість громадян довіряють новинам та 
інформації із ЗМІ, особливо телебаченню, їм було складно отримати доступ до інформації щодо опозиційних 
партій, тим паче в регіонах, де засоби масової інформації є лояльними до правлячої партії. Mission Canada 
раніше вже висловлювала застереження щодо труднощів, з якими стикаються кандидати, намагаючись 
отримати безкоштовний час на державному радіо та телебаченні, особливо в сільській місцевості та малих 
містах. Протягом останнього тижня передвиборчої кампанії журналісти в Чернівцях публічно поскаржились на 
перешкоджання їм у підготовці репортажів про опозиційних кандидатів та виборчі порушення.

Протягом парламентських виборів 2012 збільшилась кількість «джинси» — усталеної практики серед 
політиків, бізнесменів, журналістів, редакторів та ЗМІ, де використовуються анонімні рекламні статті, які 
вихваляють політиків або корпоративних гравців в обмін на платню. 

У  всіх регіонах України більшістю партій практикується чорний PR або передвиборча анти-агітація. Ця 
практика проявляється у різних формах, включаючи негативні повідомлення на рекламних щитах, у 
брошурах та газетних замітках, а також проплачених агітаторів на передвиборчих зборах та зустрічах. 
Також поширеною є практика розповсюдження брошур або газет, із символікою, ідентичною до партійних чи 
неурядових організацій, які містять неправдиву, викривлену або образливу інформацію, що може призводити 
до дискредитації політичних суперників чи партій. З точки зору  чорного PR  багато аналітиків вважають 
ці вибори найбруднішими в історії України. Цей негатив поширився в Інтернет. Freedom House зафіксував 
помітне збільшення негативних блогів на головних сайтах, розміщених оплачуваними агітаторами, лояльними 
до правлячої коаліції.31

31	www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/ukraine
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ЗВеРнення ТА СкАРГи
Розгляд органами адміністрування виборів та судовими  та правоохоронними органами скарг та апеляцій 
пов’язаних з виборами  істотно не відповідав   фундаментальним принципам  прозорості, належного 
відправлення правосуддя, верховенства права. Це підриває  захист виборчих прав та чесність виборчого 
процесу та результатів. 

ЗАконодАвчА  бАЗА оскАрЖенЬ 
Українське законодавство передбачає надзвичайно складний та формалістичний процес винесення судових 
рішень за скаргами та апеляціями, пов’язаними з виборами. Закон про вибори народних депутатів України та 
Кодекс про адміністративне судочинство  створюють непотрібне дублювання сфер відповідальності органів, 
які здійснюють адміністрування виборів та адміністративних судів.32 Також існують окремі і суперечливі поділи 
сфер відповідальності щодо пов’язаних з виборами спорів.33   Кодекс Адміністративних  правопорушень  
та Кримінальний Кодекс   визначають різні виборчі  порушення з відповідними  штрафами   та термінами 
ув’язнення ;  в залежності від суті порушення  справи  по адміністративним порушення  можуть направлятися 
до судів загальної юрисдикції  членами виборчих комісій, міліцією,  або  суб’єктами виборчого процесу.34

Певною мірою бракує розуміння процесу подання скарг як з боку влади, так і з боку учасників передвиборчої 
агітації.  Більше того, складність та  заформалізованість процесу на практиці призвели до  того, що велика 
кількість скарг  та апеляцій, поданих до органів   адміністрування виборів, судів  та правоохоронних органів,  
залишилися без розгляду.35

Оскільки розгляд виборчих скарг здійснюється в прискореному порядку, винесення рішення протягом 2-х днів 
є в деяких випадках занадто коротким терміном. У статті 172.6 Кодексу про Адміністративне судочинство 
йдеться про те,що відлік 5 денного терміну починається з дати прийняття рішення, а не дати отримання 
рішення, що дає можливість негативного впливу адміністрування на апеляційному процесі шляхом затримки 
з публікацією .36 Більше того, Стаття 179.1 того ж таки Кодексу викликає особливе занепокоєння, адже в ній 
йдеться про те, що датою подання пов’язаними з виборами скарг вважається дата їх отримання судом, а не 
на дата відправки скарги, як це відбувається в інших видах адміністративних справ.37 Цей особливий пункт 
спонукає невизначеність процесу подачі виборчих скарг.

ЗАгАЛЬний огЛяд скАрг  
Серед виборчих суб’єктів превалює відсутність довіри та впевненості щодо здатності органів, які здійснюють 
адміністрування виборів, судів та правоохоронних служб об’єктивно, та ефективно вирішувати питання, 
пов’язаних звиборами спорів та правопорушень. Існує також страх помсти тим, хто подає скарги чи свідчення. 
Незважаючи на це, на кожній стадії виборчого процесу було офіційно  подано тисячі скарг і повідомлень до 
виборчих комісій та судів по всій Україні, а також до правоохоронних органів.  Скарги стосувалися широкого 
спектру питань в тому числі, визначення меж виборчих дільниць,реєстрації кандидатів, формування ОВК та 
ДВК , бездіяльності, дій та рішень ОВК та їх членів,купівлі голосів, використання адміністративних ресурсів, 
істотних порушень ведення кампанії, перешкоджання проведенню кампанії, неналежному доступу до ЗМІ, 
наклепу, фінансових порушень у проведенні кампанії.  Вони стосуються широкого кола питань, пов’язаних, 
наприклад, із визначенням меж виборчого округу, реєстрації кандидатів, формуванням окружних і місцевих 
виборчих дільниць, купівлею голосів, зловживанням адміністративними ресурсами та матеріалами кампанії, 
32	Статті	108	–	114	Закону	«Про	вибори	Народних	депутатів	України»	та	статті	172	-	182	Кодексу	про	адміністративне	

судочинство	визначають	процес	подання	скарг,	що	стосуються	виборів	Народних	депутатів	та	процесу	апеляції.		
33	Наприклад,	у		статті	108.7		та	108.8		Закону	про	вибори	зазначено	юрисдикцію	ЦВК		щодо		скарг	проти		на	політичні	партії,	

які	висунули	кандидатів	у		загальнодержавних	округах	та		проти	кандидатів	у	загальнодержавних		округах	та	мажоритарних	
округах,	тоді	як	ОВК		мають	юрисдикцію	щодо		скраг	проти	політичних	партій,	які	висунули	кандидата	по	одномандатним	
округам.		Також,	у	статті		108.6	зазнчено,	що	“Рішення,	дії	чи	бездіяльність	окружної	виборчої	комісії,	її	члена	може	бути	
оскаржено	до	суду.	Скарга	щодо	бездіяльності	окружної	виборчої	комісії	також	може	бути	подана	до	Центральної	виборчої	
комісії”.	Суперечить	цьому		пункту	.	Цьому	положенню	суперечить		стаття		30.15		цього	Закону,	де	сказано,	що		ЦВК	
“розглядає	заяви	і	скарги	на	рішення,	дії	або	бездіяльність	окружних	виборчих	комісій	і	приймає	рішення	з	цих	питань;.”

34		Кодекс	Адміністративних	порушень,	Статті		212.7	–	212.20		та	статті	Кримінального	кодексу	,	157	–	159		визначають	
різні	виборчі	порушення.	Стаття		255		Кодексу	адміністративних	порушень			визначає,	види	адміністративних	порушення,	
пов’язаних	з	виборами,		які		можуть	оскаржувати	різні		типи		юридичних	осіб	

35	На	середнину	вересня	у	розгляді	було	відмовлено		у	більше	ніж	половині	скраг,	поданих		до	ЦВК,		понад		30%	поданих	до	
Київського	адміністративного	апеляційного	суду,	та		15%		справ	поданих	до	Вищого	адміністративного	суду	.

36		Наші	співбесідники	стверджували,що	були	випадки,	коли	ОВК		та	ЦВК	не	змогли	прийняти	свої	рішення	вчасно,	тобто,	так	
щоб	можна	було	подати	апеляції	у	визначений	законом	п’ятиденний	термін.	

37		У	статті	103.9	Кодексу	Адміністративного	судочинства	сказано,	що		строк	не	вважається	пропущеним,		якщо	до		його		
закінчення	позовна		заява,		скарга,		інші		документи	чи	матеріали	або	грошові	кошти	здано	на	пошту		чи		передані		іншими		
відповідними		засобами	зв›язку.	
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перешкоджанням проведенню кампанії та доступу до ЗМІ та  порушення при  голосуванні,  процесу підрахунку 
та табуляції.  У багатьох  скаргах, оскаржувалися дії, бездіяльність та рішення ЦВК, ОВК, та ДВК а також їхніх  
членів.  

ВибоРчІ коМІСІї

центрАЛЬнА виборчА комісія  
ЦВК отримала сотні скарг пов’язаних з купівлею голосів виборців та використання адміністративного ресурсу. 
Центральна виборча комісія (ЦВК) поінформувала Mission Canada, про те що переважна більшість скарг, 
що надходять до неї не розглядається на її пленарних публічних засіданнях. На сьогодні рішення по 80% 
скарг, що надійшли в ЦВК приймаються індивідуально членами.38 Така практика не має під собою належного 
юридичного підґрунтя,  позбавила оскаржувальників права  на належної процедури, та негативно позначилася 
на  прозорості  системи розгляду скарг.  Члени ЦВК, представники партій з правом дорадчого голосу, та 
зацікавлені сторони, які подавали скарги  були позбалені  права взяти участь у розгляді скраг. Також не 
існувало належної чіткості та узгодженості щодо того, які скарги розглядаються на пленарних засіданнях, 
а які ні. Більше того, рішення, по скаргам, які не розглядаються на відкритих засіданнях в жоден спосіб не 
публікуються, таким чином  ще більше зменшують прозорість процесу оскарження. 

Приблизно половина з оприлюднених рішень ЦВК щодо скарг – це відмови  розгляду по суті.39 Закон 
«Про Вибори» закріпляє за ЦВК сферу відповідальності щодо розгляду скарг про порушення партіями 
та кандидатами ведення виборчої кампані,40 втім, ЦВК у багатьох випадках заперечила свою сферу 
відповідальності, і,  передала скарги до Міністерства внутрішніх справ або до Генеральної прокуратури.41 
Більшість  скраг було перенаправлено без прийняття  офіційного рішення ЦВК. 

Незважаючи на вимогу закону про те, що правоохоронні органи проводять розслідування і вживають 
відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання 
звернення виборчої комісії, ЦВК не була поінформована щодо заходів вжитих правоохоронними органами 
стосовно скарг.42 Більше того Генеральна Прокуратура направила до ЦВК низку, пов’язаних з виборами справ, 
які включали звинувачення в кримінальних та адміністративних порушеннях, на  підставі того, що саме ЦВК 
належить  основне повноваження  стосовно розгляду, пов’язаних з виборами скарг.43  Як ЦВК, так і Генеральна 
Прокуратура повертали один одному, направлені  до них скарги,  на підставі  відсутності у них компетенції 
ї для розгляду справи. Такий системний процес передачі справ «від одного до іншого» позбавив позивачів 
доступу до ефективного розгляду їхніх скарг. 

По багатьом іншим скаргам ЦВК регулярно відмовляла у розгляді на основі різноманітних технічних підставах.  
ЦВК також відмовила у розгляді справ щодо недотримання кінцевого терміну подання, в тому числі деяких 
з тих, які вона спочатку повернула на виправлення технічних помилок, заявляючипри цьому, що не має 
повноважень робити винятки. Тоді як в статті 111.12 Закону про вибори сказано, що Центральна виборча 
комісія, приймаючи рішення про залишення скарги без розглядупо суті, може з власної ініціативи взяти до 
розгляду факти, викладені у скарзі.  

ЦВК відмовилася від сфери відповідальності, щодо скарг на підставі того, що позивачі, уповноважені 
представники партій, не мають права подавати скарги до ЦВК , що суперечить статті 108.1, в якій сказано, 
що уповноважені представники партій насправді мають право подавати скарги до Виборчих комісій. Більше 

38			Вищий	адміністративний	суд	прийняв	ухвалу,	у	відповідності	до	якої		рішення	по	всім	скаргам	ЦВК	має		виносити		на	своїх	
публічних		засіданнях,	і		дорікнув	Заступнику	Голові	ЦВК,	що	всупереч		статті		111.11	було		одноосібно	прийняте	рішення	за	
скаргою	,	без	винесення	його	на	голосування	ЦВК.		В	іншому		випадку	тим	же	судом		було	винесено	протилежне	рішення	,	а	
саме,	що	окремі	члени	ЦВК	мають	право	приймати	рішення		по	скаргам		за	межами			публічних	засідань.

39		Законність	кількох	положень	процедури	скарження	в	ЦВК,	які	обмежують	результативність	процесу	оскарження,		було	
безуспішно	оскаржено	в	суді.

40	Див.	Статті	108.7	та	108.8.	Закону	про	вибори.
41	У	відповідності	до	статті	61.5	та	74.25	Закону	про	вибори,	ЦВК	зобов’язана	повідомляти	до	правоохоронних	органів	будь-яку	

інформацію,	яку	вона	отримала	стосовно	правопорушень	,	які	мають	ознаки	адміністративних	або	кримінальних,	але	ЦВК	не	
уповноважена	відмовляти	у	судовому	розгляді	таких	справ	в	області	адміністративного	судочинства.

42		Див.	Статтю	111.8	Закону	про	вибори.	
43		У	телевізійному	інтерв’ю	10	жовтня,	заступник	Голови	критикував	Генеральну	прокуратуру	за	те,	що	вони	надсилають	

скарги,	пов’язані	з	кримінальними	порушеннями	до	ЦВК	для	проведення	розслідування	.
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того, загалом неактивне розслідування та  не притягнення до  відповідальності  за порушення виборчого 
законодавства створило   атмосферу безкарності  для  тих, кого звинувачували у правопорушеннях.44

Переважна кількість скарг, які ЦВК розглядала по суті  були відхилені без належного дотримання норм 
відправлення правосуддя та верховенства права. Попри те, що законодавство зобов’язує ЦВК приймати 
всі свої рішення під час публічних засідань, насправді, відбувається те, що ще до проведення відкритого 
засідання члени ЦВК уже обговорили і прийняли рішення по скаргам у закритому режимі без участі 
зацікавлених сторін. На публічних засіданнях відбувається лише офіційне голосування щодо скарг, а рішення, 
зачитується вголос без проведення відкритої дискусії чи дебатів щодо сутності випадків.45 Більше того, 
в порушення статті 75.13 та 111.10 Закону про вибори, ЦВК не надає зацікавленим особам копії скарг та 
попередніх рішень. По суті це унеможливлює партійним представникам в ЦВК, які мають право дорадчого 
голосу, брати участь у процесі прийняття рішень.46

Також, при розгляді скарг на публічному засіданні ЦВК не представляє доказів , які було долучено до скарги 
для того, щоб їх могли побачити представники партій та кандидатів, офіційні спостерігачі і ЗМІ.47  У  багатьох 
випадках релеванті докази ігнорувалися, а справи сумарно відхилялися на сумнівних підставах;  письмові  
рішеннях щодо скарг  не містили  комплексного  та  чіткого обгрутування.

окруЖні виборчі комісіЇ  
Дуже мала кількість ОВК  оприлюднювали свої рішення щодо скарг на вебсайті ЦВК, що вони мали робити 
у відповідності до вимоги Статті  113.10  Закону про вибори,  де зазначено, що  рішення окружних виборчих 
комісій про розгляд скарг не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення 
напередодні, в день голосування або на наступний день - невідкладно оприлюднюються на офіційному 
веб-сайті Центральної виборчої комісії.48  Це негативно позначилося на прозорості процесу оскарження  на 
рівні округу.  ОВК  також  розглядади  скраги у надзвичайно заформалізований спосіб,  коли до проведення 
відкритих засідань,  обговорення по-суті відбувалося  на закритих засіданнях,  а у розгляді скарг  регулярно 
відмовляли. Із тих рішень ОВК, що  були опубліковані  на вебсайті ЦВК, у   розгляді більше половини скраг 
було відмовлено, здебільшого на підсаві відсутності юрисдикції та підстав у позивача. Це свідчило  також про  
неналежне функціонування системи оскаржень  та рівні округу.

АДМІнІСТРАТиВнІ СУДи

огЛяд 
На прозорості у винесенні судами рішень, у пов’язаних з виборами справах негативно позначається Закон 
про доступ до судових рішень. Зокрема, статтею 7.2 забороняється включення до судових рішень імен чи 
ідентифікаційної інформації (що би включало політичну приналежність) будь-якої особи причетної до справи, 
в тому числі заявників, відповідачів, та свідків . Незважаючи на фундаментально публічну природу виборів та 
суспільну зацікавленість у цілісності виборчого процесу учасники виборчих перегонів, офіційні спостерігачі, 
ЗМІ та широкий загал не мають можливості оцінити істотну інформацію, що стосується виборчого процесу.  

Надзвичайно велику кількість пов›язаних з виборами скарг, які стосуються усіх аспектів виборчого процесу,  
було подано до адміністративних судів по всій Україні.  По більшості з них або було відмовлено у розгляді, 
або ж були відхилені по суті.  У процесі розгляду скарг  суди  не дотримувалися належного відправлення 
правосуддя,  не поважали букву та дух закону,  неоднорідно застосовували доказові та юридичні тлумачення,  
і  видавадали   явно суперечливі  правові тлумачення.  

Застосовувалися також  суворі вимоги щодо прийнятності  доказів, необґрунтованого тлумачення доказів, а 
також  надмірного тягаря доказів. Суди части відмовляли або ж затримували  розгляд  істотної кількості справ,  

44	Міністерство	внутрішніх	справ	та		Генеральна	прокуратура		заявляли	про	отримання	тисяч	скарг	стосовно	правопорушень,	
пов’язаних	з	ведення	виборів,	втім	належного	розслідування	випадків	таких	порушень	не	проводилося,	і	фактично,		жоден	з	них	
не	дійшов	до	розгляду	в	суді.

45		У	справі	оскарження	проведення	закритих	засідань	ЦВК	скарг	,Вищий	адміністративний	суд	постановив,	що	законодавча	
вимога	щодо	прийняття	ЦВК	своїх	рішень	на	відкритих	засіданнях,		просто	вимагає		проведення	відкритого	голосування	щодо	
рішення,	а	також,	що	це	виключає	можливості	проведення	ЦВК	попередніх	закритих	засідань	для	обговорення.		

46	Під	час	проведення	публічних	засідань	ЦВК	,	представники	партії	«УДАР»	та	«Україна	вперед»	зробили	усні	заяви,	протестуючи	
проти	відсутності	прозорості	та	доступу	до	оскаржу	вальної	документації	,	і	були	швидко	зупинені	членами	ЦВК.		

47		Коли	один	позивач	спробував	представити	свої	доказові	матеріали	під	час	публічного	засідання	на	якому	розглядали	його	
скаргу	(агітаційний	плакат	конкурента,	в	якому	була	відсутня	юридично	обов’язкова	технічна	інформація	)	члени	ЦВК	сказали,	
що	йому	не	дозволено	це	робити,	а	також,	що	рішення	уже	прийнято.

48		На	початку	жовтня		менше	20	відсотків	ОВКій	публікували	їхні	рішення	на	вебсайті	ЦВК.		
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у багатьох випадках це відбувалося на сумнівних підставах.  У значній кількості випадків у розгляді справи 
відмовляють на підставі недотримання 5 денного терміну подання скарги.  

У справах проти органів влади, в тому числі  проти виборчих комісій, суди селективно застосовували зворотній 
тягар доказів 49; зокрема, суди використовували цей зворотній тягар доказів  у  тій незначній кількості випадків, 
коли позови проти  органів  влади подавала правляча партія, а не  у тій  значній кількості випадків, коли  
позови подавалися опозицією. Переважна більшість скарг з боку правлячої партії захищалися в судах, в той 
час, як такі ж скарги з боку опозиційних партій відхилялися або їм відмовляли у розгляді. 

ЦВК видала попередження щодо випадків, які суд вважає порушенням виборчого права, але законодавство не 
передбачає жодних заходів для вирішення цих питань. Адміністративні суди, що визнали порушення під час 
виборів, не надали жодних методів або розпоряджень правоохоронним органам щодо розслідування, як це 
передбачається законодавство.50 Це ослаблює право на ефективне вирішення проблем і відповідальність за 
порушення виборчого права, як це передбачено згідно з міжнародними стандартами. 

спрАви щодо реєстрАціЇ  кАндидАтів  
Більше 250 скарг та апеляцій було подано до суду, які оспорювали відмову ЦВК у реєстрації кандидатів. 
Переважна кількість таких випадків були відмови на технічних підставах, і судами було подолано лише зовсім 
незначну їх кількість. І хоча більшість з цих висуванців вважалися “технічними ” кандидатами, траплялися 
також випадки цілеспрямованих самовисуванців , які відповідали істотним кваліфікаційним вимогам до 
кандидатів, але як ЦВК, так і судами їм було відмовлено в реєстрації виключно на технічних підставах.

У результаті ознайомлення з судовими рішеннями  виявилися істотні недоліки у винесенні судових рішень у 
справах щодо реєстрації кандидатів. У двох аналогічних випадках оскарження відмови ЦВК зареєструвати 
кандидатів на технічних підставах (до, поданих ними документів, висуванці не долучили заяв про те, що 
вони утримуватимуться від проведення діяльності несумісної з мандатом народного депутату) Вищий 
адміністративний Суд виніс прямо протилежні рішення. В одному випадку суд вирішив, що така заява не 
становить обов’язкову вимогу, і зобов’язав зареєструвати кандидата, тоді як в іншому випадку, суд вирішив, 
що така заява є обов’язковою, а не технічною помилкою, яка передбачає (у відповідності до Статті 60.3) 
надання ЦВК можливості для виправленн я.51 В іншій справі, Вищий Адміністративний суд постановив, що той 
день місяця, який не проставлено у заяві висуванця, не є технічною помилкою, що по суті юридично дозволяє 
ЦВК дозволити виправлення, а становить істотну передумову для реєстрації, яка, незважаючи на отримання 
від ЦВК квитанції, яка підтверджує, що заяву було подано вчасно, однаково становить підставу для відмов.52

Вищий Адміністративний Суд прийняв протилежні рішення у двох справах щодо оскарження реєстрації ЦВК 
двох кандидатів на підставі недотримання ними вимоги щодо 5 років проживання в Україні необхідних для 
участі у виборах. Один кандидат, відомий футболіст, який працював за кордоном, отримав пом’якшення щодо 
застосування юридичних вимог та правил доказу.

Незважаючи на фактичні дані про те, що відповідач не проживав в Україні упродовж попередніх п’яти років, 
було вирішено, що він однаково виконав вимогу щодо проживання в Україні виключно на базі того факту, що 
його внутрішній паспорт засвідчував його як такого, що проживає в Україні . Суд не сприйняв факти на користь 
протилежного, які взято з власного вебсайту відповідача.53 В іншому випадку суд використав суворіший і 
49		Стаття	71.1	визначає	загальний	обов’язок	доказування	у	адміністративних	справах:	“Кожна	сторона	повинна	довести	ті	

обставини,	на	яких	ґрунтуються	її	вимоги	та	заперечення,	Виняток	визначається	у	статті	71.2:	“В	адміністративних	справах	
про	протиправність	рішень,	дій	чи	бездіяльності	суб›єкта	владних	повноважень	обов›язок	щодо	доказування	правомірності	
свого	рішення,	дії	чи	бездіяльності	покладається	на	відповідача,	якщо	він	заперечує	проти	адміністративного	позову.”

50	У	Статті		177.1	Кодексу	Адміністративного	судочинства,	сказано:	“Суд,	установивши		порушення		законодавства	про	вибори	
чи	референдум,		визначає		у		рішенні	спосіб	захисту	порушених	прав	та	інтересів,		а	також	порядок	усунення	усіх	наслідків		
цих		порушень	відповідно	до	закону	або	приймає	інше	передбачене	законом	рішення.	У		разі		виявлення		порушень,		що		можуть			
бути			підставою			для	притягнення	до	відповідальності		не		за		правилами		цього	Кодексу,	суд				постановляє			окрему				ухвалу				
з				повідомленням				про	наявність		таких		порушень		і		надсилає		її		до		органів		чи	осіб,	уповноважених		вжити		у		зв’язку		з		цим			
заходів,			встановлених	законом..”

51		У	другому	випадку,	суд	відмовив	у	реєстрації	кандидата	також	на	підставі	того,	що	він	висунув	свою	кандидатуру	у	
більше	ніж	одному	окрузі,	та	подав	технічно	неправильне	повідомлення	про	зняття	кандидатури	по	округу	в	якому	він	не	
хотів	балотуватися	.	У	відповідь	на	аргумент	позивача	про	те,	що	це	не	становило	юридичної	підстави	для	відмови	йому	
у	реєстрації,	суд	постановив,	що	Стаття	60	Закону	про	вибори	не	становить	вичерпний	перелік	підстав	для	відмови	у	
реєстрації.

52		Суд	першої	інстанції	постановив,	що	непроставлений	день,	становить	технічну	помилку,	яку	необхідно	було	дозволити	
виправити,	і	зобов’язав	ЦВК	зареєструвати	кандидата	.	Вищий	Адміністративний	Суд	скасував	це	рішення.

53		Виправдовуючи	пом’якшення	щодо	застосування	правила	5	років	попереднього	проживання	в	Україні,	суд	першої	інстанції	
використав	факт	роботи	відповідача	як	футболіста	,	яка	“вимагає	від	нього	постійних	виїздів	за	межі	країни,	в	тому	числі	з	
метою	подальшого	посилення	престижу	України	в	світі	”.	Як	суд	першої	інстанції,	так	і	апеляційний	суд,	щляхом	використання	
рішення	Європейського	Суду	з	прав	людини	,	порівняли	ситуацію	відповідача	з	обставинами	політичного	біженця,	якого	
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суперечливий підхід , і взяв до увагифакти з Інтернету, які свідчили про відсутність відповідача в Україні 
упродовж останніх п’яти років, і зобов’язав ЦВК скасувати реєстрацію кандидата.54 Більше того остання 
справа розглядалася судами не зважаючи на те, що скаргу було подано уже через два тижні після того, як 
сплинув юридично визначений кінцевий термін для оскарження, що, на думку наших співбесідників, становить 
безпрецедентний вчинок у практиці судових органів. Для ясності, основне занепокоєння Mission Canada  
викликає не тлумачення  Українського закону,  а радше,  невідповідність  між тлумаченням закону та його 
використанням.

спрАви стосовно ЖеребкувАння дЛя утворення окруЖниХ тА діЛЬничниХ виборчиХ 
комісій  
Кілька політичних партій  з вернулися до суду з оскарженням   правомірності двох процедур ЦВК: стосовно 
проведення  єдиного жеребкування щодо представництва  в   ОВК (окружних виборчих комісіях), і однієї 
процедури для ДВКій (Дільничних виборчих комісій),  замість проведення окремих  жеребкувань для  кожної 
ОВК та кожної ДВК . Суд ухвалив, що проведення єдиної процедури жеребкування не суперечить закону,   
по суті ігноруючи  дух закону, спрямований на забезпечення якомога  збалансованішого  і різноманітного 
політичного представництва  в адмініструванні виборів.

Адміністративні суди отримали надзвичайно велику кількість скарг (більше 160), в яких оскаржується 
правомірність жеребкувань, що їх проводили ОВК для визначення складу ДВК. Слід зазначити, що по 40% 
ОВК було подано скарги щодо правомірності проведених ними жеребкувань. Скарги подавалися різними 
кандидатами та політичними партіями , при чому велика кількість скарг була подана проти багатьох одних і 
тих самих ОВК. У скаргах зазначалася низка  процедурних порушень та порушень по суті, які мали місце в 
процесі проведення жеребкування, в тому числі порушень пов’язаних з перешкоджанням роботі спостерігачів.  

У понад 85% справ щодо жеребкування або було відмовлено у розгляд на сумнівних технічних підставах55 або 
ж були відхилені через недостатні докази, незважаючи на представлені в суді істотні надійні докази порушень. 
Наприклад, кандидат якому в процесі жеребкування відмовили у членстві в ОВК представив відеозапис , 
зроблений в ОВК, де видно як певні особи блокують вхід до ОВК, а також групу осіб якій не дозволили увійти 
в будівлю. Суд відмовився визнати відео запис як доказ на користь висунутих позивачем звинувачень , але 
посилався на нього як на підтвердження заперечення відповідачем звинувачення, і прийняв рішення про 
недостатність доказів про те, що кандидату не дозволяли увійти в приміщення ОВК.  Той спосіб який було 
застосовано судами для розгляду цих скарг,  унеможливив для виборчих  суб’єктів ефективний  процес 
оскарження.

Більше того в переважній більшості справ стосовно жеребкування, суди не посилалися і не застосовували 
зазначене в статті 71.2 а саме, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності 
суб›єкта владних повноважень обов›язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності 
покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. У результаті це привело до 
того, що суди неправомірно вимагали від позивачів доводити, що при проведенні жеребкування ОВК діяли не 
протиправно, замість того, щоб вимагати ОВК довести законність своїх рішень та дій. У деяких випадках суди 
прийняли рішення про те, що факт не оскарження позивачем порушень саме в час проведення жеребкування 
становить підставу для відхилення скарги або для того, щоб не зобов’язувати повторне проведення 
жеребкування.

В одному випадку позивач довів, що ОВК подовжила термін подачі кандидатур для членства в ДВК з 
порушенням визначеного законом терміну для подачі кандидатур. Свою відмову у розгляді справи суд 
обґрунтовував тим, що оскільки рішення ОВК подовжити термін виходячи за межі визначених законом 
параметрів, рівною мірою застосовувалося до всіх суб’єктів виборів, то його не слід вважати протиправним. 
Відмовляючи у розгляді справи, суд проігнорував букву закону а також той факт, що подовження терміну 
відбулося після того, як низка виборчих суб’єктів, і в тому числі позивач, уже подали кандидатури у 

змушують	покидати	свою	країну.
54		Слід	зазначити,	що	будь-яка	тривалість	вимоги	щодо	проживання	для	кандидатів	у	національних	виборах	не	відповідає	

передовим	міжнародним	практикам	.	Більше	того,	виборча	нормативно	правова	база	не	включає	жодного	визначення	щодо	
5-	років	проживання	для	визначення	права	кандидата	на	обрання;	таким	чином	суди	не	мали	придатного	для	застосування	
юридичного	посилання	на	яких	можна	було	базувати	їхнє	рішення.		

55		Наприклад	один	суд	відмовив	у	розгляді	скарги	на	підставі	не	доведення	позивачем	того	факту,	що	він	є	виборчим	суб’єктом,	
тоді	як	інший	суд,	для	підтвердження	того,	що	позивач	є	виборчим	субєктом	за	власної	ініціативи	перевірив	вебсайт		ЦВК.
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відповідності до, визначеним законом терміну , тоді як його подовження було на користь тих суб’єктів 
виборчого процесу, які не дотрималися визначеного законом терміну подання кандидатур. 

І хоча суди прийняли кілька рішень про незаконність проведених жеребкувань, і зобов’язали їх повторне 
проведення, існує ще принаймні шість судових рішень, які не містили вимоги про повторне проведення 
жеребкування, незважаючи на те, що оскаржувані жеребкування не були проведенні у відповідності до 
законодавчих вимог. При цьому суди проігнорували важливість належними чином проведеного жеребкування 
для чесності виборчого процесу.  

Одна скарга стосувалася перешкоджанню входу до приміщення ОВК кандидата та спостерігачів Mission 
Canada під час проведення жеребкування, запиту на скасування результатів жеребкування Спостерігачі 
Mission Canada стали безпосередніми свідками інциденту, і їх разом з одним з кандидатів не пропускали 
пройти до приміщення. Незважаючи на обґрунтовану скаргу проти ОВК, та факту прибуття офіцерів міліції 
для того, щоб змусити ОВК пропустити спостерігачів та кандидата до приміщення , суд відмовив у розгляді 
справи. Попри те, що закон не надає міжнародним спостерігачам права подавати скарги, суд розглядав факт 
неподання скарги спостерігачами Mission Canada як доказ проти позивача. Суд також обгрунтовував своє 
рішення тим фактом, що ОВК не було прийнято офіційного рішення щодо унеможливлення входу кандидата 
до приміщення, і прийшов до висновку, що відсутність кандидата однаково не вплинула на правомірність 
рішень прийнятих на засіданні.56

інші поЗови проти виборчиХ комісій  
У відповідності до рішення ЦВК, спостерігачам за виборами не дозволяється бути присутніми при внесенні  
даних протоколів ДВК у комп’ютер.57 У суді оскаржувалась правомірність рішення ЦВК заборонити 
представникам виборчих суб’єктів та офіційним спостерігачам спостерігати в ОВК введення комп’ютерних 
даних результатів ДВК протоколів. У своїй відмові у розгляді справи, суд зазначив, що перенесення 
результатів ДВК у ЦВК це лише операційна процедура, яка не являє собою визначеного законом етапу 
виборчого процесу. Більше того, суд дійшов висновку про те, що спосіб у який здійснюються введення даних 
не може вплинути на результати голосування. Рішення суду негативно позначається на правах виборчих 
суб’єктів, на можливості для  спостерігачів виконувати критично важливу функцію, та загалом на прозорості 
виборчого процесу.  Це рішення виявилося істотною помилкою, адже серйозні порушення  відбувалися саме 
при передачі результатів з ОВКій до ЦВК.

спрАви щодо підкупу  виборців тА ЗЛовЖивАння АдміністрАтивними ресурсАми  
По всій Україні в суди було подано велику кількість  позовів стосовно підкупу голосів  та зловживання 
адміністративними ресурсами у  виборчий кампаніїї . Чимало з них було відхилено на підставі недостатніх 
доказів, коли в деяких випадках докази у формі відеоплівок та фотографій було визначено як неприйнятні та 
було застосовано високий тягар доказів. Крім того, заборона купівлі голосів у статті 74.13 Законупро вибори 
була протлумачена судами у дуже вузький спосіб, який не узгоджується з духомзакону, також були справи з 
протилежними судовими рішеннями.  

У багатьох випадках підкуп голосів відбувається як платежі студентам, та інституціям, які працюють з 
молоддю, зокрема, проведення для них екскурсій, роздача футбольних м’ячів та форм, рюкзаків, комп’ютерів, 
та інтерактивної дошки, надання громадам різноманітних послуг таких наприклад медичний огляд, допомоги 
малозабезпеченим сім’ям. Суди відмовили  у розгляді переважної більшості таких як позовів  на сумнівних 
підставах, в тому числі недостатніх доказів. Деякі суди прийняли рішення про те, що платежі були здійснені 
благодійними інституціями, а тому, не кваліфікуються як підкуп голосів, хоча суди і визнають тісну пов’язаність 
кандидатів з благодійними організаціями. В одній справі стосовно купівлі голосів суд визнав винним 
кандидата, який дарував шкільну форму дітям, тоді як два інші суди прийняли прямо протилежні рішення; а 
саме, що роздача подарунків особам, які не досягли віку, що надає їм право участі у виборах не вважається 
протизаконною.58 Один суд у своєму рішенні зазначив, що надання виборцям пакетів з товарами вартістю 180 

56		Позивач	подав	аудіо	плівку,	із	записом,	який	було	зроблено	в	ОВК	тоді	як	спостерігачі	Mission Canada	наполегливо	стукали	
в	закриті	на	замок	двері,	намагаючись	зайти	до	приміщення.	На	записі	чути	як	один	із	членів	ОВК	вигукує,	що	кандидату	та	
спостерігачам	Mission Canada	треба	звернутися	до	психіатра.	Суд	постановив,	що	аудіо	плівка	не	є	доказом	того,	що	член	
ОВК	робив	таку	заяву,	і	не	звернувся	до	жодних	свідків	для	її	верифікації.	

57		Протоколи	–	це	задокументовані		результати	виборів	на	виборчій	дільниці,	які	підписані	членами		дільничної	комісії.
58		Відповідачем	у	Донецькій	справі	був	син	Прем’єр	міністра	України.
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гривень (приблизно $23), що в шість разів перевищує визначений законом ліміт 30 гривень для агітаційних 
матеріалів , не слід вважати незаконним, адже вартість кожного товару у пакеті була меншою від 30 гривень.

В той час як Адміністративні суди залишили без належного розгляду велику кількість кричущих випадків 
підкупу виборців, одну з опозиційних партій Судом загальної юрисдикції було притягнуто до відповідальності 
за підкуп голосів як адміністративне порушення, лишень за те, що в агітаційній палатці вони роздавали 
гарячий чай та печиво.59 У небагатьох випадках, коли кандидата оголошували винним у купівлі голосів, 
суди зобов’язували кандидатів утримуватися від купівлі голосів , а ЦВК видавала попередження, тоді 
як правоохоронні органи не пред’являли звинувачення у здійсненні адміністративних чи кримінальні 
правопорушень.60

Чимало судових позовів містять звинувачення про використання адміністративного ресурсу для здійснення 
агітації , в тому числі розміщення агітаційних матеріалів на громадських будівлях та транспорті, проведення 
агітації в держаних спорудах , використання державної інфраструктури , використання офіційної посади 
для здійснення агітації, та використання державних медіa для ведення кампанії.  Переважну кількість таких 
позовів було або відхилено або  відмовлено урозгляді . Відмовляючи у розгляді справи суди приймали 
ухвали, які не застосовували справедливе і логічне тлумачення доказів та закону.  Наприклад, апеляційний 
суд скасовуючи рішення суду нижчої інстанції , ухвалив, що агітаційний плакат на державній будівлі із девізом 
партії регіонів та логотипом регіонального відділення партії , не є агітаційним матеріалом, адже регіональне 
відділення партії не є виборчим суб’єктом . Інші суди також відмовлялися вважати агітаційні матеріали 
агітаційними . В одній показовій справі, суд неналежно вирішив, що розміщення агітаційних плакатів в будівлі 
розміщення ОВК не є протизаконним.61

Скарги, подані на посадових осіб за використання ними своїх посад для ведення агітації відхилялися на тих 
підставах, що у своїх промовах посадові особи посилалися на кандидатів та (їхні програми ) як на приватних 
осіб а не виборчих суб’єктів. Деякі суди приймали рішення про те, що використання таких державних ресурсів 
як пожежних машин та державних будівель з метою здійснення агітації не є протизаконним , оскільки виборчі 
суб’єкти уклали бізнес контракти з відповідними державними інституціями про використання таких ресурсів. 

інші  судові спрАви, пов’яЗАні З вденням виборчоЇ кАмАпніЇ 
Багато судових справ стосувалися агітаційних матеріалів, як не містили обов’язкову у відповідності до вимог 
закону інформацію про замовника, видавництво , тираж , і т.д. або ж їх розміщення у недозволених місцях. 
У розгляді більшості цих справ було відмовлено на підставі недостатніх доказів, коли відповідач просто 
заперечував замовлення або розміщення таких матеріалів. 

59	Політичну	партію	було	оштрафовано	на	510	гривень	(приблизно.	$60.)	Згідно	Кодексом	адміністративних	правопорушень,	
міліція	відповідає	за	передачу	в	суд	справ	щодо	адміністративних	правопорушень	пов’язаних	з	виборами.

60		Стаття	212.9	Кодексу	адміністративних	правопорушень	визначає	правопорушення	щодо	порушення	порядку	ведення	
передвиборної	агітації	,	у	стаття	157	Кримінального	кодексу	частково	йдеться	про,	перешкоджання	здійснення	громадянином	
свого	виборчого	права	у	поєднання	з	підкупом.

61		У	Статті	74.4	закону	про	вибори	сказано	:	“	Забороняється	розміщення	агітаційних	матеріалів	та	політичної	реклами	
на	будинках	і	в	приміщеннях	органів	державної	влади,	органів	влади	Автономної	Республіки	Крим	та	органів	місцевого	
самоврядування,	підприємств,	установ	і	організацій	державної	та	комунальної	форми	власності.”
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УчАСТь жІнок
Україна посідає  одне з останніх  місць у світовому індексі  з політичних прав жінок. У  відповідності до даних, 
що були скомпільовані  Міжпарламентським  Союзом, серед 144 країн Україна посідає  123тє  місце щодо  
представництва жіноцтва у національних парламентах.  Внесок цих виборів у підвищення  електорального 
представництва жінок  буде незначним. З-поміж  450 новообраних членів  парламенту  лише  44 жінки  – 15 з 
них було  обрано за одномандатними виборчими округами, а 29 за партійними списками. 

І хоча це  і становить  підвищення представництва жінок  на 8 осіб, порівняно з 36 жінками представленими у 
попередньому скликанні парламенту,  це однаково  не буде значними кроком, який би міг  підняти Україну  у 
світовій класифікації жінок, обраних до національного представницького органу. Після перегляду та оновлення 
даних, необхідного для відображення результатів  останніх виборів, Україна  з 8 відсотків покращить свій 
результат до 10.  

У  2010 році Комітет  Конвенції Організації Об›єднаних Націй про ліквідацію всіх форм	дискримінації щодо 
жінок , (CEDAW), підписаної Україною ,  звернув увагу  на існування розбіжностей між намірами та діями. 
У своїх коментарях  щодо подання Україною  документів  про впровадження Конвенції  Комітет  висловив 
«занепокоєння стосовно низького рівня представництва жінок  у виборних та виконавчих органах високого 
рівня , в  тому числі у  парламенті  …. [і]  закликав  партію влади вжити заходів, спрямованих на підвищення  
представництва жінок  у виборних  та виконавчих органах , завдяки з-поміж іншого,  впровадженню 
тимчасових особливих заходів,  у відповідності  до статті  4, параграфу1, цієї Конвенції».

Попри те, що  ці занепокоєння знайшли своє відображення в  Українському законодавстві  , самі політичні 
партії  мають поставитися до них серйозно. Серед  22  партій , які змагалися за місця в парламенті,  відсоток  
жінок у їхніх партійних списках   становив від  6%, (Свобода) до  35%, (Народний трудовий союз України  ). 
Втім, навіть ця  статистика може  бути оманливою. У списку кандидатів Народного трудового союзу України  
було лише 17 осіб,  і ця партія не виборола жодного місця в парламенті. Жодна  з жінок, включених до списку  
партії  Свобода, не входила в першу 30, що фактично гарантувало  лишень кілька жінок у представництві 
партії, хоча  2 жінки таки  було обрано  в 12 ОВО, де   перемогла Свобода.  

При тому, що  у  першій десятці списку УДАРу жінки становили 40 відсотків,  у   загальному партійному списку 
цієї партії жінки склали лише 17 відсотків. Результат Батьківщини був гіршим:  жінок у їхній першій десятці 
не було, а  у їхньому загальному партійному списку  жіноцтво склало 13%.  Партія регіонів  виявилася дещо 
кращою  щодо  наявності жінок у списку,  у першій десятці їх було   2,  а  загальному списку  14%  відсотків.

В органах адміністрування виборів  кількість жінок виявилася порівняно вищою,  в тому числі,  з-поміж 15 
осіб членів  ЦВК –  4 жінки . У другому проміжному звіті  Mission Canada зазначалося, що:  жінки належно 
представлені  у складі виборчих комісій, особливо  на рівні  Дільничних виборчих комісіях (ДВК ), де у 
переважній кількості випадків жінки становили більшість. 

Втім, загалом вважається, що такий відносно високий рівень представництва жінок в адмініструванні виборів 
пов’язаний з тим фактом, що рівень запропонованої компенсації не відповідає кількості роботи, яку слід 
виконувати на таких адміністративних посадах,  особливо у ДВК, де  за винятком 2 днів (дня голосування та 
дня підрахунку голосів) роботу  виконують на безоплатній основі.  

Короткострокові та довгострокові спостерігачі зауважили  тенденцію до  суперечності , яка проявлялася в  
кількості жінок членів  комісії,  та  тим фактом, що  оплачувані позиції Голови комісії та Заступника голови  
часто обіймали чоловіки ( хоча у більшості випадків третю оплачувану позицію  Секретаря зазвичай обіймала  
жінка). 

Співбесідники ( як чоловіки, так і жінки)  говорили про те, що чоловіки  ймовірніше за все менше долучалися 
до процесу адміністрування виборчого процесу, адже  зазвичай  така робота  вважається  “канцелярською ” 
або  “жіночою ” роботою,  до того ж, низький рівень  оплати та короткостроковість такої роботи, спричиняли 
менше зацікавленості з боку українських  чоловіків.

Спостерігачі зазначали, що серед виборців  чоловіків і жінок голосувало порівну, хоча серед осіб похилого 
віку жінок було більше ніж чоловіків, що можливо відображало  різницю в очікуваній тривалості життя серед 
чоловіків та жінок   в Україні.  І навпаки, було відзначено, що серед молоді голосувало більше чоловіків, ніж 
жінок.  

Зрештою,  при тому, що Конституція та Закони Украйни  гарантують  українським жінкам   можливість  
скористатися всіма громадянськими та політичними правами,  насправді існує   обмаль реальних механізмів, 
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спрямованих на підвищення участі жінок  у політиці, а політична воля  забезпечувати таку участь ще відстає 
від закону.

УкРАїнСькІ ТА МІжнАРоДнІ СПоСТеРІГАчІ
До виборів в Україні долучилось багато українських та міжнародних спостерігачів. Станом на 25 жовтня було 
зареєстровано 68 національних організацій із загальною кількістю спостерігачів 19,000.  Від  28  країн  було 
зареєстровано 519 спостерігачів (переважна більшість з Канади); 3278 спостерігачів від 35 міжнародних 
організацій.  Реєстрація ЦВК спостерігачів від Mission Canada була успішною та своєчасною. У передвиборчий 
період спостерігачі від Mission Canada повідомили лише про деякі проблем щодо доступу до посадових 
осіб, урядових та виборчих адміністративних органів. Також були зафіксовані поодинокі скарги на складність 
реєстрації місцевих спостерігачів.  

Україна може пишатися кількома впливовими групами, які представляють громадянське суспільство, що 
виступали у якості внутрішніх спостерігачів протягом виборів. Найвидатніші з них: ОПОРА та Комітет виборців 
України. Попередньо зареєструвались 3835 спостерігачів – це більше, ніж загальна кількість міжнародних 
спостерігачів. В цілому зареєструвались 6270 спостерігачів. Іншою ініціативною групою виступив Жіночий 
консорціум України, який проводить моніторинг участі жінок у виборчому процесі.  Були також  групи, які тісно 
пов’язані з політичними партіями,  в тому числі Континент, де було зареєстровано понад 6000 спостерігачів. 

Внутрішні  групи спостерігачів  продемонстрували значний досвід у сфері аналізу, і  змогли залучити істотну 
кількість добровольців для ведення спостереження у день виборів. Ограни, що надають міжнародне  
фінансування,  також надавали підтримку  на триваліший термін для того, щоб  сприяти подальшому 
підвищенню рівня кваліфікації таких груп.  

Mission Canada оцінює існування і активну діяльність таких організацій, як здорове демократичне явище, яке 
сприяє розвитку громадянського суспільства і захисту громадянських прав. 

Відповідно до постанови ЦВК № 1074 від 25 вересня офіційним спостерігачам заборонено вести 
спостереження за введенням даних результатів по ДВК у ОВК, Суд постановив, що введення результатів 
цілком операційний процес, який не є етапом виборчого процесу. Це рішення суду  в однаковій мірі 
стосувалося  міжнародних  і внутрішніх спостерігачів ,  а також  спостерігачів від  політичних партій,  і 
підірвало юридичне право спостерігачів  (внутрішніх та міжнародних)  здійснювати спостереження всього  
виборчого процесу.  Це зменшило  загальний рівень прозорості виборів.  Більше того, з огляду на те, що  
велика кількість серйозних порушень відбувалася саме  на цьому етапі процесу,  така заборона   істотно    
послабила  сприйняття  чесності,  і свободи від пом’якшення риторики   –  і вплинула на сприйняття 
легітимності остаточного підрахунку.  

вЗАємодія іЗ ЗАцікАвЛеними сторонАми   
Упродовж усієї виборчої кампанії, Mission Canada встановила робочі стосунки з різними зацікавленими 
сторонами  втому числі  з внутрішніми (українськими)  та міжнародними спостережними місіями; політичними 
партіями та неурядовими організаціями.

У тиждень, що передував виборам  Mission Canada,  через Голову Місії  було проведено серію зустрічей  з 
керівництвом  інших  міжнародних та внутрішніх українських  Спостережних місій за виборами, політичними 
партіями, неурядовими організаціями,  послами  та представниками дипломатичного корпусу  і провідними 
посадовими особами в Україні, зокрема, Прем’єр міністром Миколою Азаровим, Міністром закордонних справ 
України  Грищенком,  Головою Центральної виборчої комісії Володимиром Шаповалом,  і Уповноваженим  
Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською. 

Ці зустрічі дозволили  Mission Canada  отримати та поділитися інформацією  з іншими міжнародними 
спостережними місіями за виборами,  а також дали можливість  Mission Canada пояснити  повноваження та 
її роль  як  незалежної професійної спостережної місії, яка  працює  у відповідності  до визнаних міжнародних 
стандартів. 
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ДнІ ВибоРІВ

ПеРІоД беЗПоСеРеДньо ПеРеД ВибоРАМи
Спостерігачі прибули до всіх областей та адміністративних одиниць України 62 23 жовтня. 180 команд по 
2 спостерігачі у кожній спостерігали за ситуацією напередодні виборів, аби оцінити рівень підготовки до 
проведення виборів та проконсультуватись з учасниками та спостерігачами виборчого процесу на місцях. Ще 
до проведення виборів  спостерігачі відвідали 1500 виборчих дільниць.  Загалом  рівень підготовки дільничних 
виборчих комісій був  задовільним.  

Спостерігачі оцінили рівень підготовки на 90% дільниць як добрий або відмінний. Проте були виявлені окремі 
проблеми, зокрема у транспортуванні виборчих бюлетенів з ОВД до ДВК, велика кількість замін членів комісій 
та численні випадки подання заяв для голосування поза межами виборчих дільниць (на дому) протягом 
останніх днів передвиборчої агітації. 

У переддень виборів Київський окружний адміністративний суд прийняв рішення про заборону проведення 
мирних зібрань відповідачем- Коаліцією Учасників Помаранчевої Революції, на Майдані Незалежності, 
а також навпроти ЦВК у період з 28 жовтня до 12 листопада 2012 року. Заборона не була належно 
обґрунтована. Більше того, суд постановив, що заборона розповсюджується на всі суб’єкти, хоча суди не 
мають повноважень виносити такі загальні заборони. 

День ВибоРІВ

відкриття виборчиХ діЛЬницЬ 
Всі команди спостерігачів, а також лідери груп та підрозділів спостерігали за відкриттям виборчих дільниць. 
Майже 2/3 команд спостерігали за відкриттям дільниць у сільській місцевості.

Відкриття відбулося вчасно у більш, ніж 80% дільниць, на яких проводилось спостереження, без особливих 
відхилень. Однак декілька процесуальних порушень все ж було зафіксовано. Загалом, відкриття 
спостерігалося 194  випадків відкриття; у  91,3%  випадків загальна оцінка відкриття була ‘добре’ або  дуже 
добре. ‘ 

період гоЛосувАння  
В період голосування команди спостерігачів відвідали понад 1500 виборчих дільниць. Неспокійні ситуації 
протягом голосування спостерігалися в поодиноких випадках. Однак спостерігачі відзначили проблеми з 
виборчими процедурами. Хоча і не скрізь, але були зафіксовані численні порушення. У їх числі: підкуп голосів, 
фальшиві відкріпні талони, зникаюче чорнило,63 неповнолітні студенти, що прийшли на голосування за 
платню, присутність на виборчих дільницях людей, що прийшли несанкціоновано, неправомірне керування 
роботою виборчих дільниць, численні випадки додавання до виборчих списків виборців без відповідного 
рішення суду. 

На кількох виборчих дільницях члени виборчих комісій скаржилися спостерігачам на залякування та тиск 
забезпечити  певний результат.  В одному ОВО кандидат признався спостерігачам, що йому заплатили, аби 
його представник  працював в комісії в інтересах іншого кандидата. Та все ж на більшості виборчих дільниць 
ситуація була оцінена як добра або відмінна. 

Спостерігачі відзначили окремі проблеми з доступом до виборчих дільниць, а також до документів 
на виборчих дільницях. Крім того, міліція та інші представники органів державної влади намагалися 
неодноразово слідкувати за спостерігачами Mission Canada. Зафіксований один випадок насильства проти 
члена Mission Canada, залученого за місцем (водія),64 на якого напали на очах у міліції. 

Порушення під час періоду голосування не були системними. Однак, у багатьох одномандатних округах 
різниця між перемогою і програшем дуже мала. В окремих округах зафіксовані порушення ймовірно могли  
значно вплинути на  кінцевий результат. 

62		Список	розподілу	короткострокових	спостерігачів	подано	у	додатку	4	
63			На	ОВК		133,	Одеса.	
64			У	Луганській	області.
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підрАХунок гоЛосів тА передАчА реЗуЛЬтАтів 
В рамках моніторингу подій, що відбуваються у День виборів,  
короткострокові спостерігачі отримали інструкцію залишатися  на 
виборчих дільницях під час  підрахунку бюлетенів  і спостерігати  передачу 
протоколів з ДВК до ОВК. 

Підрахунок голосів та передача результатів був одним із найпроблемніших 
аспектів дня голосування. Найбільша проблема була пов’язана із 
затримкою підрахунку голосів. Такі затримки  з підрахунком голосів та  
передачею результатів до ОВК відбувалися на низці виборчих дільниць. 
Спостерігачі зауважують, що  майже на 20%  дільниць, де відбувалося 
спостереження за підрахунком голосів  відбувалося видалення  
спостерігачів  або членів ДВК.  Крім того, майже  20% ДВКій припустилися 
істотних помилок або відхилень від процедури.  Понад  10%  підрахунків 
було оцінено на загал негативно , а прозорість оцінили  на «погано» 
і «дуже погано»  на більше ніж 10% виборчих дільниць. Поступила 
інформація про  кілька напружених ситуацій на виборчих дільницях  і ОВК. 
Загалом, спостерігали 124  передачі результатів голосування  від ДВК до 
ОВК; у  30,7%  випадках  передачу  результатів від ДВК до ОВК  описували  
як “дуже погану ” або  “погану”. 

ПоДІї ПІСля ПРоВеДення ВибоРІВ

ТАбУляцІя РеЗУльТАТІВ
Після закриття виборчих дільниць проявилися серйозні проблеми  з 
табуляцією результатів Окружними виборчими комісіями. У багатьох ОВК 
встановлення підсумків голосування тривало надзвичайно довго ; у кількох 
ОВК  (11, 94, 95, 186, 189, 197, 211, 223)  станом на п’ятницю підрахунок 
голосів не завершився. Членів ДВК  упродовж кількох днів змушували 
залишатися на  дільницях  без відпочинку,  перебувати  у скупченні людей, 
в напрузі  і часто просто в жахливих умовах.  У деяких випадках члени 
ДВК покидали  окружні виборчі комісії   зі  своїми виборчими матеріалами,  
без передачі результатів  по дільницям.  В порушення  закону кілька ОВК 
робили перерви  під час підрахунку голосів.  Остання ОВК  (223, міста 
Києва) до 9 листопада  не направляла свої  результати до ЦВК. 

Спостерігалися також  випадки насильства  під час табуляції результатів, 
зокрема такі як   в ОВК 132 , які спостерігач описував так: 

«...між  3-4 годиною, спеціальні підрозділи знову 
«штурмували»  будівлю. Кілька протистувальників 
зазнали пошкоджень. Я розмовляв з одним, кому 
поламали два  пальці лівої руки, і принаймні 
ще одного доправили до шпиталю –  явно 
використовували слізогінний газ та  міліцейські 
дубинки».

Було кільках прикладів, де  процес підрахунку голосів можна 
схарактеризувати як  непрозорий, хаотичний  та затьмарений 
порушеннями;   зокрема,  спостерігачі  зауважують випадки , коли  
протоколи ДВК  «підправлялися»   просто в ОВК без обов’язково 
необхідного в таких випадках  схвалення  поправок кворумом  членів  
відповідних комісій, і не відправлялися назад  до  ДВК,  а також,  випадки 
появи незаповнених   форм протоколів  з підписами  членів комісії, що 

Діаграма 1. Загальна оцінка відкриття 
ДВК  
Проведення відкриття відбувалося:

добре: 40,0 %
дуже погано: 1,6 %

дуже добре: 51,9 %
погано: 6,5 %

Діаграма 2. Загальна оцінка періоду 
голосування
Проведення періоду голосування 
відбувалося:

добре: 44,1%
дуже погано: 0,5%

дуже добре: 52,1%
погано: 3,3%

“В день виборів  члени 
ДВК  і ОВК  працювали 
чесно і  старанно. 
Чимало з них часто 
користувалися текстом  
Закону України «Про 
вибори», адже  в  останні 
роки  закон  багато разів 
змінювали .”

Тамара Болотенко, 
Керівник Групи Чернівці
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могло  використовуватися для фальсифікацій65,  насторожує також  висока  кількість протоколів, які було  
відправлено для виправлення в ДВК. Mission Canada  спостерігала  за табуляцією результатів  на  129  
ОВКіях; у  37,3% ОВКій, процес  табуляції було охарактеризовано як  ‘дуже погано ’ або  ‘погано.’ 

Крім того були  серйозні проблеми  з маніпуляцією  електронниими данними про перебіг голосування, про 
що зауважувалося на вебсайті  ЦВК .  У значній кількості округів  спостерігалися  кричущі випадки  зміни 
результатів після того, як до ОВК уже було подано  100% протоколів  результатів  з дільниць, де проходило 
голосування, а також випадки аномальних результатів по ДВК .66 ЦВК визнала, що їй   передавали 
сфальсифіковані  електронні   дані про перебіг голосування.67 Загалом, за раніше прийнятим рішенням 
ЦВК, яке було  підтримано судами, спостерігачів не допускали в кімнати, де проводився підрахунок голосів. 
Це обмежило їхню здатність належним чином спостерігати  визначну фазу виборчого процесу: сукупний 
підрахунок голосів.

Приклад розбіжностей між результатами оригінальних протоколів та тих, які було розміщено на вебсайті ЦВК  
мав місце в ОВК 197, що Каневі. Таблиця 1. 

Таблиця  1: Різниця між  фактичними протоколами ОВК 197 та результатами представленими на 
вебсайті ЦВК

ДВК цифри 

Вебсайт ЦВК 
Голоси за 
кандидата 
Губського 

Вебсайт ЦВК 
Голоси за 
кандидата Даценка 

Фактичні голоси 
у протоколі за 
Губського 

Фактичні голоси 
у протоколі за 
Даценка 

710888 819 127 189 525

710893 624 263 172 533

710884 655 115 179 491

710897 779 54 200 454

710898 287 54 46 188

710899 416 482 256 482

Спостерігачі  Mission Canada  зауважили випадки  тиску та залякування членів ДВК та ОВК кандидатами  та 
їхніми представниками. Цей факт у поєднанні з  умисними затримками усього процесу  підрахунку голосів ,  
свідчить про  спроби  цілеспрямованої маніпуляції результатів, а надто  там,  де  невеликий розрив голосів. 
Заступник Голови ЦВК  1 листопада зазначила, що, “…найголовніша стадія у виборах - встановлення 
підсумків голосування і результатів виборів - на сьогодні вступила в дуже жахливу фазу. ” 

Випадки маніпуляції волевиявленням  виборців спостерігалися  в ОВО 11 (Вінницької області ), 94 (Київська 
область ), 132 (Миколаївська область), 194 та  197 (Черкаська область ), та  223 ( місто Київ). Під час 
перерахунку голосів  відбувалися чимало порушень, в тому числі руйнування бюлетенів,  (ОВО11, 223),  
маніпуляція електронними даними (194, 197), явна фальсифікація протоколів  (197),  та знищення виборчих 
матеріалів (11, 197). В ОВК  132,  суд незаконно постановив провести вилучення виборчих матеріалів  з 
приміщення ОВК,  і спеціальні сили Беркуту штурмували ОВК, забирали протоколи ДВК, використовуючи при 
цьому  слізогінний газ проти протестувальників . 

В ОВК  94, сумнівне рішення суду, (яке підтверджувало те, що спостерігачів від  Партії Регіонів не допустили 
на 27  виборчих дільниць)  використовувалося ОВК як   привід скасувати результати по цих дільницях. Таке 
дискримінаційне рішення прийняте єдиним голосуванням для всіх 27 дільниць, приймалося без обговорення 
та розгляду, і не містило підстав для його прийняття. Це рішення позбавило права голосу  понад 25,000 
виборців, і вплинуло  на загальні результати голосування по округу  на користь кандидату від правлячої партії. 

65	Як,	наприклад,	у	ДВКіях		в		ОВК	95	та		134
66	Як,		наприклад,	у		випадку		ОВО	132,	де	представники	Державної	служби	безпеки	вилучили	бюлетені,	повернулися,	взяли	ще	

бюлетені	і	знову	повернулася.	ЦВК	заявила,	що	результати	по	цьому	округу	будуть	переглянуті,	і	зрештою,	були	визнані	
недійсними.

67	У	понад	десяти	випадках	ЦВК		вказувала	на		конкретні	проблеми	з	табуляцією	та	введенням	результатів,				і	відмовилася		
визнавати	результати	і	визначати	результати	виборів	у		5	округах.
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У наступних судових розглядах  релевантні докази ігнорувалися або 
відхилялися, і суд ухвалив, що  ОВК діяла у відповідності до закону. Це 
рішення позбавило 25 тис. виборців права вільного волевиявлення.

Процес табуляції голосів виявився прикрим відхиленням від  загальних дій, 
що відбувалися в години голосування.  Серйозні проблеми, що затьмарили  
процес табуляції негативно позначилися на  дійсності  результатів  у 
кількох округах, а це означає, ймовірність  того, що  волевиявлення 
громадян не було відображено в остаточних результатах. 

реАкція нА пробЛеми З тАбуЛяцією гоЛосів  
 У п’яти округах (ОВК 94, 132, 194, 197, 223) порушення виявилися 
наскільки серйозними, що 5листопада  ЦВК прийняла рішення про те, 
що вона не може встановити результати голосування  і звернулася з 
проханням до Верховній Раді прийняти рішення  про проведення в цих 
округах повторних виборів.  Втім, з  правової точки зору не зрозуміло, чи 
потрібно було ЦВК звертатися до парламенту для визначення  правової 
основи для проведення повторних виборів, чи ЦВК сама уповноважена 
приймати постанови про необхідність призначення проведення повторних 
виборів у випадку неможливості встановлення результату. 

ЦВК не використала  усіх  механізмів наявних у її розпорядженні для 
того, щоб визначити результати. Наприклад, на всіх дільницях існує  
відео свідчення, де оригінальні примірники протоколів ДВК повинні були 
бути показані  на відеоматеріалах. Ці  докази не були використані для 
встановлення результатів  у п’яти округах.  

10 листопада, ЦВК оголосила  результати по 225  округам, де вибори 
було проведено на пропорційній основі. Важливо зазначити, що  під час 
підписання протоколів 5 членів ЦВК   висловили окрему думку  щодо 
дійсності результатів. Той факт, що одна третина членів ЦВК  не впевнена  
в тому, що встановлені результати дійсно відображають справжню волю 
громадян,  ставить під сумнів результати  виборів. 

пісЛявиборчі судові спрАви в АдміністрАтивному суді    
По всій Україні  до Адміністративних судів надійшло сотні скарг стосовно 
широкого спектру порушень у голосуванні, підрахунку голосів та процесу 
табуляції в округах, багато з цих скарг містили вимоги про здійснення 
перерахунку голосів  та  визнання результатів недійсними на рівні 
дільниць. Чимало справ стосувалися серйозних порушень у діях ОВК  під 
час процесу табуляції, та зумисному фальшуванні результатів.  Низка 
судових позовів стосувалася  відмови ОВКій  реєструвати скарги, або не 
розгляду скарг під час процесу табуляції.  

Винесення судових рішень у після виборчий період характеризувався 
неналежними рівнем прозорості  та  відправлення правосуддя, та   
непослідовним  застосуванням, і незастосуванням закону . Письмові 
рішення судів зазвичай не містили комплексних  та чітких фактичних та 
юридичних обґрунтувань. Були випадки, коли суди явно використовували 
для  отримання політичної вигоди, а , в деяких випадках,  неналежні 
судові рішення сприяли обранню кандидатів висунутих або  пов’язаних з 
правлячою партією .  Виглядає на те, що суди віддають перевагу розгляду 
скарг, поданих  правлячою  партією та  пов’язаними з нею кандидатами,  
неспіврозмірно задовольняючи заяви щодо  перешкоджання діяльності 
їхніх спостерігачів  та кандидатів  та задовольняючи їхні прохання про 
перерахунок голосів . Опозиційні партії та кандидати  були неспіврозмірно 

Діаграма 3.  Загальна оцінка передачі  
результатів голосування
Проведення процедур табуляції і 
передачі результатів голосування  
відбувалося:

добре: 50,9%
дуже погано: 12,3%

дуже добре: 18,4%
погано: 18,4%

Діаграма 4. Загальна оцінка 
проведення та табуляції  результатів 
голосування на ОВК :
Проведення процедур табуляції і 
передачі результатів голосування  на 
цій ОВК відбувалося:

добре: 48,4%
дуже погано: 10,8%

дуже добре: 13,4%
погано: 27,4%

“Процес закриття 
дільниць та підрахунку 
голосів  відбувався 
організовано та мирно: 
(це був)  напружений 
період, і кожна ДВК 
була належним чином 
підготовлена для 
того, щоб пройти  цей 
структурований процес. 
Роботу виконували  
обачно, та з належною 
увагою до деталей. 
Упродовж усього процесу 
члени ДВК  зберігали  
почуття гумору та духу 
товаристськості .”

Ричард  Вільямс, 
Керівник дивізіону 

Донецьк та Луганськ
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залишені  без ефективного оскарження стосовно  захисту, отриманих ними 
голосів, і, фактично виборці були позбавлені захисту  їхніх виборчих прав.  

У кількох випадках заявлялося про те, що цифри  результатів виборів, 
які ОВКіями передавалися  до  ЦВК  за використання комп’ютерної 
системи не відповідали цифрам у протоколах ДВК, а також були  умисно 
сфальсифіковані.  В одному випадку суд відмовився розглядати 
підтверджувальні докази, в тому  числі відеоплівку процесу підрахунку 
голосів, які були  надані заявником для доведення правильних 
результатів.  У своєму відхиленні позову суд  покладався на  ймовірно  
сфальсифікований  протокол результатів,  тому, що  його дані співпадали  
з результатами  на комп’ютері,  при тому, що  на відеоплівці  були показані  
протилежні результати.  Інші  суди не призначали  перерахунку голосів 
у тих ситуаціях, коли чесність результатів була сумнівною. Суди не 
застосовували прозорий і послідовний підхід у вирішенні питань  щодо 
призначення перерахунку голосів та  оголошення результатів недійсними.

У низці  справ оспорювалися результати виборчих дільниць виходячи 
з  факту неперевірки ОВКіями, у відповідності до вимоги, яку містить 
Стаття 94.5  Закону про вибори,  цілісності пакетів виборчих документів  
отриманих від ДВКій. Відхиляючи справу один із судів ухвалив, що попри 
вимогу щодо здійснення перевірки,  свідчення про її не проведення були 
відсутні,  тоді як інший суд  у своєму відхиленні справи, ухвалив, що попри 
те, що ОВК  не було здійснено перевірку цілісності пакету,  сама перевірка 
не є юридично обов’язковою, а  є лише правом, яким члени ОВК можуть 
скористатися або ні –   що безсумнівно є реінтерпретацією, яка  порушує  
Статтю 94.5.

В одній судовій справі, де оскаржувалася неналежна  затримка ОВК з 
табуляцією результатів,  суд зобов’язав ЦВК взяти на себе  повноваження 
ОВК  і самостійно завершити процес табуляції,  як це вимагає  Стаття 97.5  
Закону про вибори.  ЦВК цього не зробила, і не намагаючись перевірити 
результати голосування по округу,  прийняла постанову про  неможливість 
встановлення результатів голосування по округу,  і запропонувала 
проведення перевиборів.  

Кілька судових рішень заборонили  проводити у після виборчий період 
мирні зібрання стосовно пов’язаних виборами питань.  напередодні 
виборів Адміністративний районний суд міста Києва прийняв рішення про 
заборону  проведення мирних зібрань  заявником:  коаліцією учасників 
помаранчевої революції  на Майдані незалежності, та  перед будівлею  
ЦВК у період  з 28 жовтня по 12 листопада  2012 року.  Обґрунтування 
заборони  –  потенційна небезпека з огляду на  “суперечливі політичні  
інтереси ” –  це надмірно широка підстава.  Більше того, незважаючи на 
те, що  суди не наділені повноваженнями видавати такі загальні заборони, 
суд ухвалив, що заборона стосувалася  усіх суб’єктів.  Запити кількох 
опозиційних партій провести після виборчі мирні зібрання в інших містах 
та областях були також  відхилені судами на аналогічних підставах, а один 
суд  посилався на  очікуванні несприятливі погодні умови. 

ВиСноВки
За оцінкою  Mission Canada’s  парламентські вибори 2012  мали істотні 
недоліки. Слід зазначити, що попри  погіршення  у демократичному 
поступі України,  українське суспільство  продемонструвало зростання  

“Члени  Mission Canada  
пішли до ОВК 222.  
О  4:00 ранку … було 
оброблено документи 
лише з  2 ДВК.  Коли 
спостерігачі увійшли до 
приміщення, обробка 
протоколів почала  
пришвидшуватися.  Коли 
спостерігачі  покидали 
приміщення о  6:30 
ранку, вони бачили як  у 
машині  кілька членів 
ДВК замість повертатися 
та збирати комісії для 
засідання, просто в 
машині вручну вносили 
зміни до Протоколів”.

Марк Швец 
Керівник дивізіону, Київ

“Ситуація на ОВК 
не була належним 
чином організованою. 
Приміщення ОВК були 
переповнені  міліцією, 
членами ДВК та 
спостерігачами різних 
партій. Основана 
проблема полягала  у  
неналежній організації  
процесу передачі 
документації від ДВК до 
ОВК”.

Богдан Погребенник, 
Керівник Групи, Чернігів
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свого суспільного  сумління.  Канада  має продовжувати свою  взаємодію 
та надавати підтримку організаціям громадянського суспільства в Україні.

Загалом канадійці мають підтримувати українське громадянське 
суспільство,  сприяти незалежним  українським медіа,  обізнаності  з, 
та моніторингу прав людини, економічному розвитку та   дотриманню 
верховенства права  і демократичних принципів.

Канада має працювати з неурядовими організаціями-партнерами  в Україні 
для того, щоб   розбудувати потужніший кадровий потенціал, підвищити 
обізнаність  суспільства з  передовими  практиками стосовно ведення   
виборчої кампанії,   а також прозорість  у відповідності  до міжнародних 
стандартів.

Крім того, Канада  має працювати з Урядом України  та Центральною 
виборчою комісією   з метою поширення  передових практик  для 
підвищення обізнаності з ними виборців та проведення просвітницьких 
кампаній щодо голосування та демократичних прав.  

Для створення справедливого виборчого середовища Україні потрібні 
структурні і правові реформи, а також механізми їх впровадження. 
Загалом, демократична реформа вимагає незалежної судової системи,  
послідовного і справедливого застосування  як духу  так і букви  
верховенства права. 

Mission Canada  враховуючи  свої проміжні звіти, результати 
спостережень у День виборів та  подальші проблеми з  передачею 
результатів  голосування та  табуляцією даних, дійшла висновку 
про те, що  українські парламентські вибори не відповідають 
міжнародним стандартам у деяких важливих аспектах  а також, що  ці 
вибори стали кроком  назад  в демократичному розвитку  України. 

РекоМенДАцІї

АДМІнІСТРУВАння ВибоРІВ
1) Для дотримання  передових міжнародних практик  необхідно 

розробити законодавчу основу  для встановлення  меж виборчих 
округів, в тому числі  чіткі та об’єктивні  критерії, які забезпечують 
рівність і справедливість по відношенню до виборців,  дотримання 
існуючих адміністративних та природних меж, та  географічної  
цілісності компактного проживання  меншин. Процес визначення 
меж має здійснюватися прозоро, в однаковий спосіб по всій країні 
і враховувати думку зацікавлених сторін та  громад, об’єднаних 
спільним інтересом. 

2) Членами виборчих комісій в Україні і надалі  повинні  бути 
представники учасників   виборчого процесу, будь то політичні 
партії чи незалежні кандидати.

3) Жеребкування ЦВК для  ОВК та ДВК, що передбачається 
українським виборчим законодавством, повинно забезпечити 
збалансоване представництво національних та місцевих учасників  
виборчого процесу. Було би доцільно посилити  законодавство  
для того, щоб  дозволити партіям висувати своїх представників у 
ОВК та ДВК  лише у тих округах, де балотується їх кандидат, або 
за пропорційною системою балотуються їх кандидати з партійного 
списку.  Тоді як , партії або кандидати, які уже не мають належним 

“Коли приїхали  3:40 
ранку, після  завершення 
підрахунку бюлетенів, 
за ворітьми  стояли  
сотні людей  під 
дощем та на морозі. 
ОВК не допускала 
нікого в приміщення 
... Голову  нашої ДВК 
поінформували, що 
чекати доведеться 
принаймні  4 години, 
отже вони повернулися 
до дільниці, щоб чекати 
там. Членам  інших ДВК, 
які добиралися сюди  дві 
години  на машині, не 
було де чекати, тому  їм 
довелося або в машині 
залишатися, або стояти 
на вулиці під снігом”.

Роберт Гендерсон 
Керівник дивізіону, 

Тернопільська область
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чином зареєстрованого кандидата, не повинні мати представників 
в ОВК або ДВК.

4) З метою підвищення прозорості,  рішення ОВК  мають негайно 
оприлюднюватися на вебсайті ЦВК.

5) Якщо у майбутніх виборах будуть використовувати відео камери 
, то вони мають здійснювати запис  і публічно транслювати через 
Інтернет в режимі реального часу  усі  складові процесу  Дня 
виборів, в тому числі підрахунок голосів і подальшу передачу 
результатів голосування. Камери мають бути встановлені в ОВК з 
дотриманням вимоги про здійснення запису та трансляції усіх дій 
та дебатів, що відбуваються в ОВК. 

6) З огляду на нещодавні  покращання   Державного реєстру 
виборців, виборці, політичні партії та неурядові організації  повинні 
отримати постійний  доступ для верифікації  точності даних.  
Процес звітності /розслідування неточностей  слід посилити 
шляхом підвищення прозорості  та підзвітності.  
 
Міжнародним спостерігачам також слід надати право  отримувати 
примірник протоколу ДВК з підсумками підрахунку голосів, як це 
відбувалося під час попередніх виборів. З метою підвищення 
прозорості   адміністрування виборів, комісії мають проводити 
свої обговорення в режимі відкритих засідань. Учасники виборів 
та спостерігачі повинні вчасно отримувати порядок денний та 
попередні версії документів.

ЗАкон ПРо ВибоРи
7) Внесення змін до виборчого законодавства  в майбутньому має 

бути всеохоплюючим і прозорим процесом із залученням усіх 
зацікавлених сторін виборчого процесу,  в тому числі відповідних 
організацій громадянського суспільства.

8) За винятком надзвичайних випадків  –  виявлення  серйозних 
недоліків  у законодавстві  або його застосуванні, а також за 
наявності  дієвого  політичного  та суспільного консенсусу щодо 
необхідності  усунення таких недоліків  –  зміни  до законодавчої 
бази  не  слід приймати менше ніж за рік  до проведення виборів.68 

ЗВеРнення ТА СкАРГи
9) Слід провести роботу щодо реформування законодавчої бази з метою  запровадження простішого і 

доступнішого процесу  подання звернення та оскарження, а також усунення дублювання компетенції 
судів та  виборчих комісій стосовно винесення рішень щодо  звернень та оскаржень. Часові рамки 
щодо подачі та розгляду скарг повинні бути реалістичними, щоб скарги можна було належними чином 
підготувати та  професійно розглянути.

10) Прозорість процесу вирішення виборчих  спорів  можна підвищити  завдяки   повному представленню 
та  розгляду скарг виборчими комісіями у режимі відкритих засідань   за активної участі усіх 
зацікавлених сторін. Практику проведення закритих засідань  для прийняття рішень за скаргами до 
проведення  відкритих засідань  слід припинити. 

11) З  метою  підвищення   прозорості   процесу    звернень та  оскарження ,  необхідно внести зміни до 
Закону  «Про доступ до судових рішень»   для  того, щоб забезпечити  публікацію  імен та партійної 
належності усіх  суб’єктів, пов’язаних  з  виборчими оскарженнями.  

12) ЦВК,  Адміністративні суди та правоохоронні органи мають координувати  та з’ясовувати   питання  
щодо   сфери відповідальності,  для того, щоб забезпечити  належний розгляд усіх скарг як 
адміністративних, кримінальних ( квазі – кримінальних) правопорушень.

68	Європейська	комісія	за	демократію	через	право	(CDL,	або		Венеціанська	комісія),	Кодекс	найкращої	практики	з	виборчих	питань,	
керівні	принципи	і	роз’яснювальний	звіт,	прийнятий	18-19	жовтня	2002	р	(“Керівні	принципи	CDL	”).

“Загалом, процес 
роботи в приміщенні 
ОВК відбувався 
організовано та мирно. 
Втім, у багатьох 
місцях черги для здачі  
протоколів голосування 
були хаотичними і 
неналежним чином 
організовані. Чимало 
ОВК не мали належних 
планів щодо того, як 
діяти з представниками 
ДВК, які прибували до 
них.  У деяких випадках 
члени ДВК залишали 
усі матеріали з офіцером 
міліції, і покидали чергу 
аби знайти інше  місце 
в якому можна було б 
переночувати (ОВК 25).”

Кім  Хоусон, 
Керівник групи  Харків
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13) До Закону про вибори  слід внести зміни для того, щоб  забезпечити  наявність чітких  засобів  
боротьби з порушеннями закону, зокрема з практиками,  пов’язаними з порушенням правил ведення 
передвиборчої кампанії,  з метою  забезпечення  дієвого вирішення  питань щодо порушень виборчих 
прав.

14) Під час розгляду скарг виборчі комісії  та адміністративні суди повинні повністю дотримуватися 
принципу об’єктивності, належного відправлення правосуддя та верховенства права. Усі скарги  слід 
розглядати  по суті. Букву і дух закону слід поважати і  послідовно застосовувати. Рішення повинні 
містити  всебічне і чітке фактичне та юридичне обґрунтування.  

15) З метою  підвищення  послідовності у процесі  вирішення виборчих спорів, ЦВК та  вищі суди  
мають співпрацювати над встановленням та завчасною публікацію , тлумачень основних положень  
виборчого закону, які потребують роз’яснення.

16) Порушників  виборчого законодавства  слід відразу, послідовно і об’єктивно  притягувати до 
відповідальності у відповідності до  виборчого законодавства.

ВнУТРІшнІ ТА ЗоВнІшнІ СПоСТеРІГАчІ
17) З метою  максимізації спроможності  внутрішніх спостерігачів щодо підтримки демократизації та 

прав людини, міжнародним експертам з питань виборів  та міжнародним організаціям, що надають 
фінансування, слід і надалі забезпечувати   фінансування та підтримку таких спостерігачів та 
організацій громадянського суспільства, які опікуються питаннями виборів.  

18) Спостерігачам за виборами слід  дозволити проводити спостереження усіх аспектів   виборчого 
процесу, в тому  числі  передачу по комп’ютеру  результатів з ДВК до ОВК, та з ОВК до ЦВК.  Щоб 
підвищити рівень прозорості  та  суспільної довіри, акредитовані спостерігачі за виборами повинні 
отримувати доступ  для спостереження за  усіма компонентами виборчого процесу, в тому числі до 
комп’ютерної зали в ОВК, де відбувається підрахунок голосів.

19) Задля підвищення прозорості та суспільної довіри, слід розбудовувати   кадровий потенціал 
українських неурядових організацій, які здійснюють моніторинг виборчого процесу.
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ДоДАТок 1 – ІнфоРМАцІя ПРо MISSION CANADA ТА 
CANADEM
У  2010, Прем’єр міністр України Микола Азаров надіслав запрошення  Прем’єр міністру Канади  Стівену 
Харперу на спостереження Канадою  виборів до Парламенту України в 2012 році.   

Враховуючи це прохання Уряд Канади організував  найбільшу в історії  делегацію довгострокових та 
короткострокових  канадійських спостерігачів за виборами для здійснення спостереження за виборами до 
парламенту України  28 жовтня 2012 року.

На початку  2012 року  Канадійський Уряд  звернувся з проханням до  CANADEM  спланувати, 
укомплектувати, розмістити та  здійснювати менеджмент великої незалежної Спостережної місії за виборами 
(EOM) довгострокових та короткострокових канадських спостерігачів за виборами до українського парламенту, 
що відбуватимуться в жовтня 2012 року.  Через Міністерство закордонних справ та міжнародної торгівлі  та 
Канадську агенцію  міжнародного розвитку,  Уряд Канади  спільно профінансував  Mission Canada  Вибори в 
Україні 2012 , в  сумі  $7  мільйонів доларів США. 

Неприбуткова  неурядова організація CANADEM  проводить   набір, відбір та розміщення спостерігачів 
за виборами  та інших  експертів  з демократії уже упродовж десяти років.  Саме незалежний статус  цієї 
організації  сприяв  визнанню неупередженості  Mission Canada.  

До складу Mission Canada  увійшли 422  спостерігача за виборами,  в тому числі 65 довгострокових 
спостерігачів (ДСС), які перебували в Україні  з початку серпня місяця, і   могли спостерігати увесь виборчий 
процес.  

Повноваження  Mission Canada  полягали в тому, щоб спостерігати, фіксувати та звітувати про те,  чи 
вибори  насправді відображали демократичне волевиявлення виборців в Україні. Спостерігачам за 
виборами доручили спостерігати,  фіксувати і звітувати про виборчу кампанію у відповідності до визначених 
міжнародних стандартів та передових практик,  у жодний спосіб, не втручаючись при цьому  та не беручи 
участі у самому процесі виборів. 

Паралельно, але повністю відокремлено від 422 спостерігачів, CANADEM  розмістила 68  канадійських 
спостерігачів, для роботи в  Міжнародній спостережній місії за виборами Організації з безпеки та співпраці 
в Європі (ОБСЄ). Крім того, Канада також доправила  10  членів Федерального парламенту, для роботи в 
рамках  Спостережної місії  за виборами парламентської асамблеї ОБСЄ; 422  спостерігачі  Mission Canada’s  
плюс  ще 78 спостерігачів   у сумі дають 500  спостерігачів за виборами, що фінансувалися  Урядом  Канади.

MISSION CANADA: СТРУкТУРА , коМПлекТАцІя ТА ДІяльнІСТь
Цей найбільший в історії  внесок Канадського Уряду у моніторинг виборчого процесу в Україні виявися у 
важливому рішенні  CANADEM включити  65  довгострокових спостерігачів  як ключову складову  Mission 
Canada.  

Розгортання місії довгострокових спостерігачів почалося 8 серпня  з Отави.  Спостерігачі залишалися в 
Україні  понад три місяці до 15 листопада .  У складі місії довгострокових спостерігачів була основна команда 
спостерігачів, що базувалася у Києві та  включала 12 спостерігачів,  тоді як більшість з 65  довгострокових 
спостерігачів були розміщені по всій Україні командами у складі двох осіб.   

Таке підсилення  у порівнянні  з CANADEM  Mission Canada  2010  року  сприяло  примноженню впливу 
Mission Canada.  Надана спостерігачам можливість здійснювати спостереження  істотної частини  виборчої 
кампанії дозволила  Mission Canada  отримати  ширше розуміння усіх компонентів виборчої кампанії  в 
тому числі:  медійного середовища;  утворення та діяльності  виборчих комісій. Наявність компоненту 
довгострокових спостерігачів дозволила Mission Canada  започаткувати постійні стосунки з іншими 
міжнародними та внутрішніми українськими спостережними місіями, а також  з організаціями українського 
громадянського  суспільства , та міжнародними неурядовими організаціями.  Крім того,  такі робочі стосунки 
та спостереження діяльності  кандидатів, політичних партій  та виборчих комісій сприяли отриманню  цінної 
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інформації не тільки про передвиборчу кампанію, а й про ті сфери, де, ймовірніше за все,  могли виникнути 
проблеми безпосередньо у день виборів. 

Не менш важливою  була підвищена здатність щодо посилення роботи короткострокових  спостерігачів у день  
виборів,  в тому числі:

• Проведення тренінгу  щодо процедур у день виборів, а також потенційних проблем,  з якими вони 
можуть стикнутися;

• Надання їм  належного місця проживання та  можливості пересування; та  

• Визначення  кола обов’язків, які короткострокові  спостерігачі мають врахувати під час моніторингу 
подій у день виборів.
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До складу Mission Canada  увійшли 422  спостерігачі,  в тому числі  7 лідерів дивізіонів   і 37 керівників 
груп.  Упродовж цієї короткострокової фази:  вісім днів до Дня виборів  і три дні після виборів, Mission 
Canada  утримувала основну  операційну команду  в Києві для того, щоб надавати  підтримку спостерігачам 
розміщеним по всій території України, та збирати і  узагальнювати їхні  спостережні звіти.  

Якщо говорити про організацію діяльності Mission Canada,  то її очолювала  Голова місії,   діяла основна  
менеджмент команда  в Києві,  а також 7 дивізіонів.  Кожен з семи дивізіонів  в середньому складався з семи 
груп,  а кожна  група  в середньому мала  5 команд,  по дві особи в кожній. Загалом, було 180 команд.  

Короткострокові спостерігачі  Mission Canada  - це добровольці, які взяли відпустку з роботи,  і  працювали з  
Mission Canada  як приватні особи.  Довгострокові  спостерігачі перебували в Україні  понад три місяці,  мали  
істотний досвід з питань виборів, демократії  та  знання України, і отримували скромний гонорар  як визнання  
виділення ними свого часу  для участі у виконанні цього завдання.

CANADEM проводила відбір усіх  спостерігачів   на основі їхніх заслуг.  Критерії відбору  включали досвід 
проведення спостережень  , досвід, пов›язаний з Україною  та знання української чи російської мови. При 
остаточному відборі також враховувалися принципи гендерної збалансованості  та   все-канадійського 
пропорційного регіонального представництва. Мета полягала в тому, щоб  сформувати команди з учасниками, 
які мають комплементрані кваліфікації та досвід. Спочатку  CANADEM  спрямувала зусилля на формування 
«групи» довгострокових спостерігачів , а потім  «команду» повної місії  у складі 422 осіб, що сприяло 
належному виконанню  Mission Canada  її повноважень.  Процес відбору  також відображав зацікавленість 
канадійців в українській демократії, і приблизно  40%  спостерігачів Mission Canada  були членами української 
діаспори в  Канаді.  Серед спостерігачів було чимало канадійців старшого віку з істотним досвідом роботи 
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на виборах,  водночас для того, щоб  забезпечити  представництво різних поколінь канадійців, і залучити  
наступне покоління канадійських спостерігачів, були серед них і молодші. 

На позиції  довгострокових та короткострокових спостерігачів  розглядалися  понад  3000 кандидатів.  
Більшість з них уже були зареєстровані в  CANADEM,  і більше 500  подали свої заявки до CANADEM в он 
лайн.   

До Mission Canada  увійшло  понад  800 членів:  422  канадійських спостерігачі; та  

понад  400  місцевого  залученого  персоналу (МЗП), починаючи від   з експертів з конкретних питань та тем,  
до  адміністративного та логістичного супроводу на місцях, водіїв, та перекладачів.  

Було проведено ґрунтовне навчання для забезпечення належної обізнаності  усіх спостерігачів з принципами 
та процедурами спостережної місії за виборами,  принципами та процедурами Mission Canada, та ситуацією в 
Україні:

• Основна команда довгострокових спостерігачів пройшла триденний тренінг в Оттаві, 

• Головна група довгострокових спостерігачів  пройшла триденний тренінг в Києві, плюс 

• Короткострокові спостерігачі  пройшли одноденний тренінг в  Оттаві  і триденний тренінг в Києві. 

 Усі спостерігачі  Mission Canada  з метою забезпечення належного розуміння їхньої ролі  у спостереженні за 
виборами та міжнародних стандартів  були зобов’язані  підписати   Етичний кодекс .
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ДоДАТок 2 – ЗУСТРІчІ, ПРоВеДенІ ГолоВою MISSION 
CANADA

організація особа (и)  

Парламент України  Валерія  Лутковська,   
(Уповноважений Верховної Ради  з прав людини)

Партія Регіонів Леонід Кожара, (Керівник міжнародного департаменту)

ОПОРА  Оля Айвазовська, (Голова Правління)  

Спостережна місія в  Україні “ENEMO” Петер Новотні, (Голова Місії )

Верховна Рада України (Парламент) Володимир Литвин, (Голова Верховної Ради )

ОБСЄ/ODIHR Дейм Одрі Гловер, (Голова  Місії) 

ОБСЄ PA Волбурга  Габсбург Дуглас,  
(Спеціальний Координатор ОБСЄ)

Комітет виборців України  Олександр Черненко, (Голова комітету)

Об’єднана опозиція -”Батьківщина” Олександр Турчинов, 
(Перший заступник  Голови партії )

Парламентська Асамблея НАТО  Ассен Агов, ( Голова Делегації НАТО) 
Девід Гоббс, (Генеральний Секретар)

УДАР Віталій Ковальчук, (Заступник Голови) 
Марина Борисенко, (Радник  з юридичних питань )

Центральна виборча комісія  України  Володимир Шаповал, (Голова ЦВК )

Національний демократичний інститут (NDI) Крістіна Вилфор, (Директор)

Міжнародний Республіканський інститут  (IRI)
Девід Драйєр, ( Член Конгресу США, Голова делегації )

Майкл Друкман, (Постійний представник програми в 
Україні)

Уряд України  Микола Азаров, ( Прем’єр -міністр України )

Парламентська Асамблея  Ради Європи  (ПАРЄ) Андреас Гросс, (Лідер групи соціалістів)

Посольство Канади в Україні  Трой Лулашник, (Посол )

Спостережна місія українського світового конгресу 
націоналістів  Пол М. Грод, (Голова місії )
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ДоДАТок 3 – РоЗклАД ПРоВеДення ТРенІнГІВ 
Для ДоВГоСТРокоВих ТА коРоТкоСТРокоВих 
СПоСТеРІГАчІВ

Тренінг для довгострокових спостерігачів – Київ, Президент  Готель  

31 серпня  2012 –  2 вересня  2012

ДЕНЬ ПЕРШИЙ   – п’ятниця  31 серпня  2012  

8:00 – 9:00 Реєстрація  (Видача тренінгових матеріалів)

9:00 – 10:00 Вітання та вступні промови  
 
Тарас Залуський  Адміністративний директор , Ганна Шиптур  координатор  місії 
Довгострокових спостерігачів,  Грем Бос , Комункації/Керівництво місії , Денніс 
Ковальський, Заступник координатора  

10:00 – 10:15  1.0  Довгострокові спостерігачі  та Місія спостереження за виборами   
 
Грем Бос, Комунікації/Кервництво місії , Денніс Ковалькський, Заступник 
координатора   
Огляд   структури  штатного розпису місії  та  функції  довгострокових спостерігачів, а 
також  технічного завдання  довгострокових спостерігачів , також обговорюватимуться  
очікування  та діяльність під час розміщеня .

10:45 – 12:15 2.0 Декларація принципів  Міжнародного  спостереження за виборами, 
Міжнародних стандартів  демократичних виборів  та правил поведінки  для 
спостерігачів за виборами   
 
Ганна Шиптур  координатор  місії Довгострокових спостерігачів, Денніс 
Ковальський , Заступник координатора   
Довгострокові спостерігачі отримають огляд  зобов’язання CANADEM стосовно 
Декларації принципів Міжнародного спостереження виборів за виборами, 
Міжнародних стандартів  демократичних виборів та Кодексу поведінки  для 
спостерігачів за виборами. Для обговорення  тлумачення Кодексу, етичної та належної 
поведінки  довгострокові спостерігачі сформують невеликі групи.  Під час сесії для 
підпису буде роздано Декларацію про дотримання Кодексу поведінки  .

13:15-13:45 3.0  Безпека та зв’язок під час роботи місії   
 
Еміль Арес, Другий секретар та Віце Консул, Денніс Роше, Відповідальний 
за безпеку місії, Посольство Канади /Жан-Марк Бодо, координатор з питань 
безпеки  Mission Canada 
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Під час цієї сесії  довгострокові спостерігачі будуть обговорювати  обізнаність щодо 
питань безпеки під час свого перебування на місцях, а також конкретні плани безпеки 
та евакуації,  важливість дзвінків щодо безпеки,  та інші питання щодо комунікації.  

13:45-14:15 4.0  Подання інформації про країну та політичний брифінг    
 
Грег Лемермейєр, Перший Секретар Посольства Канади   
Ця сесія включатиме  презентацію історичної, соціально-економічної та геополітичної  
ситуації в Україні,  в тому числі  огляд державної структури , політичної та виборчої 
системи .

14:15-14:45 5.0 Права людини  та демократичний розвиток в Україні   
 
Олег Рибачук, ЧЕСНО   
Ця сесія буде присвячено стану  демократії в Україні   та огляду основних питань 
виборів  2012 року. 

15:00 – 16:30 6.0  Медіа середовище   
 
Наталія Лігачова, Головний редактор, Телекритика /Вікторія Сюмар, Виконавчий 
директор, Інститут масової інформації    
До уваги довгострокових спостерігачів буде  запропоновано огляд  ситуації  в медіа 
стосовно  виборів.

16:45 – 17:30  6.1    Медійна політика   Mission Canada  
 
Рома Андрусяк, медіа аналітик /Михайло Боцюрків  Медіа аналітик   
Обговорення щодо надання довгостроковими спостерігачами належних  відповідей  
на запитання ЗМІ ,   в  тому числі  пояснення того, чому  Mission Canada  має свою 
Медіа політику (включно з політикою поведінки  в соціальних мережах).    

ДЕНЬ ДРУГИЙ   –  субота, 1 вересня  2012 

8:45	–	9:00	 Стислий	огляд	питань	першого	дня			

9:00 – 11:00 7.0   Законодавча база стосовно довиборчого періоду    
 
Сергій Кальченко, Партнер, Юридична фірма  Moor& Partners, Експерт з 
виборчого права   
Під час  цієї сесії  довгостроковим спостерігачам буде надано інформацію  про 
органи, які відповідають  за адміністрування виборів , та їхні обов’язки у до- виборчий 
передвиборчий період,  про закон та нормативні акти щодо  адміністрування виборів,  
реєстрації виборців, проведення виборчої кампанії та  інших  актуальних питань.

11:30 – 12:45 7.1   Довгострокове спостереження за  виборами  –   висновки українських  
спостерігачів   
 
Ольга Айвазовська,  Голова правління  громадянської мережі ОПОРА  
Презентацію буде зосереджено на аналізі  виборчого процесу  на сьогоднішній день  
з точки зору українських спостерігачів.  У презентації буде  висвітлено такі теми  як   
реєстрація  кандидатів,  реєстрації партій та представників кандидатів  у виборчих 
комісіях,  виборча кампанія  та роль  українських  спостерігачів за виборами. 

13:45 – 15:30 7.2  Стратегії та прийоми  спостереження для  довгострокових спостерігачів    
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Орест Закидальський,  політичний аналітик /Марла Моррі , юридичний аналітик   
Дискусії у робочих групах зосереджуватимуться на питаннях  ефективної  роботи 
в команді,   на тих  кроках, які потрібно зробити для підготовки, організації та  
проведення успішних зустрічей   з відповідними зацікавленими сторонами,  та збору 
фактичної інформації, необхідної  для оцінки  стверджень  та обґрунтування висновків 

15:45 – 17:45 7.2  Стратегії та прийоми  спостереження для  довгострокових спостерігачів. 
Продовження 

17:45-18:15 7.3 Звітність довгострокових спостерігачів   
 
Орест Закидальський,  політичний аналітик /Марла Моррі , юридичний аналітик   
Під час цієї сесії  довгострокові спостерігачі більше дізнаються про  їхні обов’язки, що 
стосуються повсякденної, щотижневої звітності, в тому числі про  різні види звітів , які 
вони мають заповнити, очікування щодо звітності,   про обсяг та наповнення звітності, 
а також поради щодо того, як скласти належний звіт .

ТРЕТІЙ ДЕНЬ   – неділя 2 вересня, 2012

9:00	–	9:15		 Стислий	огляд	питань	другого	дня		

9:15 – 10:00  8.0   Гендерний аспект та меншини,  
 
Марія Алексеєнко, Жіночий консорціум України   
Ця сесія включатиме презентацію щодо гендерних аспектів і питань меншин  в Україні,  
а також загалом в контексті виборчого процесу в Україні взагалі в рамках виборчого 
процесу в Україні .  Теми для обговорення включатимуть  питання пов’язані  з участю 
жінок  у  виборах та участю національних меншин у виборчому процесі .

10:00 – 10:45 9.0  Огляд фінансових питань   
 
Жан-Марк  Бодо, координатор з питань безпеки  Mission Canada 
Під час цієї  сесії довгострокові спостерігачі  дізнаються про фінансові аспекти  їхньої 
діяльності, в тому числі  розподілу коштів на довгострокових спостерігачів, добових 
спостерігача, та  фінансового обліку. 

11:15 – 12:00 10.0  Координація з  Інженерно – технічною підтримкою  
 
Ганна Шиптур,  Координатор  місії довгострокових спостерігачів, Денніс 
Ковалькський , Заступник координатора  
Під час цієї сесії довгостроковим спостерігачам буде надано інформаційний огляд 
щодо діяльності внутрішніх і міжнародних місій із спостереження за виборами в Україні   
та огляд внутрішньої та  міжнародної інженерно-технічної підтримки  в Україні. Також 
довгостроковим  спостерігачам буде надано опис  їхніх обов’язків  у порівнянні  з 
підготовкою  делегації короткострокових  спостерігачів. 

12:00-12:45 11.0   Розміщення довгострокових спостерігачів   
 
Ганна Шиптур, Координатор  місії Довгострокових спостерігачів, Денніс 
Ковальський , Заступник координатора  
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Під час цієї сесії довгострокових спостерігачів поінформують про їхні наступні кроки  у 
підготовці до їх розміщення.  На додаток до отримання  більш детальної інформації 
про те, куди  їх буде направлено, команди отримають можливість задавати питання  та 
обговорювати те, що відбуватиметься  упродовж кількох наступних тижнів  (включаючи 
те, що   довгострокові  спостерігачі отримають у своїх наборах для розміщення тощо).

12:45 – 13:00  12.0  Оцінка тренінгу   
 
Богдан Козій,  Відповідальний за операційну діяльність, Mission Canada

14:00 – 16:00  13.0  Видача  наборів для розміщення,  Тренінг з IT обладнання   
 
Наталія  Вільсон, відповідальний за операційну діяльність;  Жан-Марк  Бодо, 
координатор з питань безпеки  Mission Canada  
Решту дня  довгострокові спостерігачі  будуть готуватися  до розміщення,  в тому 
числі, визначатимуть зручний час для   видачі  наборів для розміщення, коштів,  та 
проведення IT тренінгу  (смарт фони).
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Тренінг короткострокових спостерігачів   

19, 21-23 жовтня  2012 року 

ДЕНЬ ПЕРШИЙ   –  п’ятниця,  19 жовтня 2012 р., Оттава, Музей цивілізації  

9:00–10:00 Загальний огляд Місії, цілі і завдання Місії   
 
Пол Ла Роз-Едвардс, Виконавчий директор CANADEM 
Сенатор Рейнелл Андрейчук, Mission Canada, Голова Місії 
Тарас Залуський, Адміністративний директор, Mission Canada 

10:00 – 11:00  Кодекс поведінки і протоколи щодо комунікації  
 
Ярослав Баран, Директор з питань комунікації, Mission Canada 

11:00 – 11:30  Стисла інформація про Київ, логістика і аспекти безпеки  
 
Тарас Залуський, Адміністративний директор, Mission Canada

11:30 – 12:30  Міжнародні тенденції сприяння демократії і важливість місій із спостереження за 
виборами (МСВ) 
 
Крейг Дженнесс, Директор відділу електоральної підтримки ООН 

12:30 – 13:00  Демократизація і МСВ: Особистий погляд, Запитання і відповіді  
 
Шувалой Маджумдар, Колишній Голова відділу Міжнародного республіканського 
інституту 

14:00 – 15:00  Звернення від імені Уряду Канади  
 
Вступне слово Сенатора Рейнелл Андрейчук, Mission Canada, Голова Місії; 
Стівен Гарпер, Прем’єр-Міністр Канади; 
Джон Берд, Міністр закордонних справ; 
Джуліан Фантіно, Міністр міжнародної співпраці 

16:00 – 16:15  Заключне слово  
 
Сенатора Рейнелл Андрейчук, Mission Canada, Голова Місії

ДЕНЬ ДРУГИЙ   –  неділля,  21 жовтня 2012 р. Київ, Президент Готель   

8:30 – 9:00 Реєстрація лідерів груп та дивізіонів  (видача тренінгових матеріалів  )
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9:00 – 12:00 Брифінг  керівництва  Mission Canada  
 
Структура  Mission Canada, роль та обов’язки лідерів груп та лідерів дивізіонів, 
стратегія розміщення, вимоги щодо звітності;  Тарас Залуський,  Адміністративний 
директор Місії   

13:00- 14:00 Реєстрація  (видача тренінг матеріалів для короткострокових спостерігачів)    

14:00- 14:45 1.0 Огляд місії    
 
Вітання та вступне слово Тараса Залуського, Адміністративного директора; 
Вступне слово Троя Лулашника , Посла Канади в Україні   
Цілі та завдання Місії, представлення  команди вищого керівництва, їхніх функцій та 
обов’язків, Тарас Залуський, Адміністративний директор  

14:45 – 15:15 2.0      Безпека та комунікації   
 
Шарон Ландрі,  Радник та консул; Денніс Роше, командир загону MPSS, 
Посольство Канади; та Жан-Марк  Бодо, Координатор з питань безпеки  Mission 
Canada 

15:15-15:45 3.0 Надання інформації про країну та інформації політичного характеру  
 
Грегорі  Лемермейєр, Радник, Посольство Канади  

16:15 – 17:30 4.0  Гендерний моніторинг парламентських виборів   
 
Марія Алексеєнко,  Жіночий консорціум України  

17:30 – 18:00 5.0 План  розміщення короткострокових  спостерігачів і представлення 
лідерів груп  
 
Оля  Одинська-Грод , Директор  з питань адміністрації, логістики, фінансів та 
безпеки Плани конкретного розміщення і представлення лідерів груп і дивізіонів   

ДЕНЬ ТРЕТІЙ  – понеділок,  22 жовтня 2012 р., Київ, Президент Готель   

9:00	–	9:15	 Стислий	огляд	питань	попереднього	дня					 	 	

9:15 – 9:45 6.0 Політичні партії та питання  виборчої кампанії   
 
Орест Закидальський,  політичний аналітик   
Опис політичних партій, що беруть участь у виборах, у порядку їх представлення  у 
бюлетенях для голосування та основні  пов’язані з цим питання  

9:45- 11:00 7.0 Виборчий ландшафт, основні спостереження довгострокових  
спостерігачів  Mission Canada  
 
Ганна Шиптур , Координатор Місії; Марла Моррі, юридичний аналітик. Орест 
Закудальський, політичний аналітик  

11:30-15:00 8.0 Система адміністрування виборів,  процедури у День виборів    та права 
спостерігачів   
 
Вадим Галичук , Партнер юридичної фірми  Moor & Partner,  експерт з питань 
виборчого права  
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Права та обов’язки спостерігачів на виборах; система адміністрування виборів, 
процедури на день виборів, включаючи процедуру відкриття  дільниць для 
голосування та уповноважених осіб; процедури відкриття; процедури голосування (в 
тому числі спеціальні процедури для  голосування); процедури закриття  дільниць та 
підрахунку голосів; недійсні бюлетені; процедури підрахунку результатів голосування  з 
посиланнями та Закон про вибори.  

15:00 – 15:30 9.0  Медіа середовище   
 
Майкл Боцюрків, Медіа аналітик  

15:30 – 16:00 10.0 Інші  спостережні місії   
 
Ганна Шиптур, Координатор Mission Canada  
Огляд  внутрішніх та міжнародних спостережних  місій  

16:30 – 18:00 11.0 Що очікувати  упродовж  виборчого тижня 
 
Ольга Айвазовська, Голова правління громадянської мережі ОПОРА   
Презентація виборчого процессу на сьогодні  та інформація про потенційні  види 
порушень під час виборів   

18:00 -18:10 Планування завтрашнього  розгортання місії   
 
Оля Одинська-Грод, Директор з питань адміністрування, логістики, 
фінансування  та безпеки  

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ   – вівторок, 23 жовтня, 2012 р., Київ,   Президент Готель   

9:00	–	9:15	 Стислий	огляд	питань	попереднього	дня				 
 
Вітальне слово Сенатора Рейнелл Андрейчук, Mission Canada, Голова  Місії 

9:15-10:45 12.0 Спостереження та надання звітів короткостроковими спостерігачами   
 
Орест Закидальський, політичний аналітик / Марла Моррі , юридичний аналітик   
Презентація  рекомендацій щодо спостережень та різних видів звітів; очікування 
стосовно звітності; обсяг та зміст звітів та поради щодо складових якісного звіту. 
Детальний огляд усіх звітів короткострокових спостерігачів. Запитання та відповіді.   

10:45-11:15 13.0 Фінансова політика для  Основної місії   
 
Оля  Одинська-Грод , Директор  з питань адміністрації, логістики, фінансів та 
безпеки  

11:15 – 11:30 Завершальні коментарі 
 
Сенатор Рейнел Андрейчук , Голова Місії, Mission Canada 
Тарас  Залуський , Адмінстративний директор Місії  

11:30- 12:00 Групове фото  

13:00 і надалі  Починається розміщення спостерігачів по Україні  –   у конференс залі  
обслуговуючий персонал допоможе отримати усю необхідну інформацію 
стосовно розміщення. 
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ДоДАТок 4 – СПоСТеРІГАчІ MISSION CANADA
Довгострокові спостерігачі  розмістилися в усіх областях України,  кількість спостерігачів визначалася  в 
залежності від кількості населення в області.  У Донецькій, Дніпропетровській та Луганській області  було 
по 2 команди у складі двох осіб.  Тоді як  в Тернопільській, Чернівецькій, Миколаївській,  Херсонській 
області в Криму та Севастополі, у Волинській області, Рівненській та Хмельницькій областях  одна команда 
довгострокових спостерігачів відповідала за два регіони. 

Довгострокові спостерігачі подали  два проміжні звіти, де висвітлювали питання та події,  які вони 
спостерігали.  Інформація цих проміжних  звітів увійшла до фінального звіту.  

Загалом по всіх областях України було розміщено 422 короткострокові спостерігачі . Працювало 10 команд, які 
охоплювали  180  із 225 ОВК.

список короткостроковиХ спостерігАчів по обЛАстям  

керівники дивіЗіонів  (7)
1) Ричард Уільямз  
2) Еміль Єренюк 
3) Розмарі Кеірнс  
4) Марк Швец 
5) Роберт Гендерсон 
6) Ольга Мосчицькі-Корзаченко 
7) Наталія Торошенко 

черкАси  (кг + 10)
Хуан Арістідіс Абрего Барранко  –  
Керівник Групи 

1) Аланн  Назаревич  
2) Аласадір Мохан 
3) Олександр Анрусевич  
4) Дебора Найдер  
5) Матью Жак  
6) Майкел Страпко  
7) Парвіін Ніджар  
8) Річард Нуберг  
9) Шеріл МакЛафлін  
10) Світлана  Новік – Гіпник 

чернігів  (кг + 10)
Богдан Погребенник   –  Керівник 
Групи  

1) Олександр Гетьманчук  
2) Крістін Полін  
3) Жан  – Жак Лозьер  
4) Люба Магденко  
5) Мішелін Сіґурдсон  
6) Нілуфар Резаі – Борон  
7) Пітер Реймер   
8) Роберт Пурвис  
9) Робін  Рікс 
10) Шіла Міллер  

чернівці (кг+ 8)
Тамара Болотенко  – Керівник 
Групи  

1) Бернард Гавен  
2) Брус Хатч 
3) Габріелла Мезо  – 

Крісфалусу  
4) Джон Енрайт  
5) Кевін Сірко  
6) Деся Семсесен 
7) Марк Гросс 
8) Роберт Ермел  

крим  (2кг + 10 + 10)
Олег Водовіз - Керівники  групи
Патрісія Марущак - Керівники  
групи

1) Чарльз Мессьйер  
2) Чарльз (Чак) Янг 
3) Кріс Бассель  
4) Коллеен Туркотте 
5) Данило Корбабіч 
6) Жеральд Луцюк  
7) Галина Клид  
8) Ірен Балан  
9) Ярослав Стецько 
10) Лариса Гайдук  
11) Луіс  Маріянич   
12) Мухаммад Рашід 
13) Наталія Леснікова  
14) Оксана Рева  
15) Олена Бикова  
16) Рода Гау  
17) Річард О’Ріллі 
18) Тамара Вайда  
19) Ульяна Вітик  
20) Віктор Скіхар  

дніпропетровсЬк 
(3кг + 10 + 10 + 8)
Оксана Оліфрович  – Керівник 
Групи  
Кімберлі Хоусан  – Керівник Групи  
Емі Лавої – Керівник Групи  

1) Емі Фаліс  
2) Брайн Бартон   
3) Кріс Яккато 
4) Девід Джексон  
5) Дерік Мартенс  
6) Франсуа Хаммель 
7) Ларіса Адамек  
8) Лоренц  Морриссетт  
9) Ірина Романенко  
10) Жан – Марк Лаперл 
11) Джонатан Маттерс  
12) Джулія Голощук  
13) Кевін Лейсі  
14) Мішелін Бегін  
15) Надія Заліско  
16) Норма Чамберз 
17) Оксана Бондарчук  
18) Орест Дикий  
19) Оріана Кобелак  
20) Пол Піріе  
21) Раймонд Кардінал  
22) Роберт Віндзор  
23) Роман Базікалов  
24) Сахар Гладхбан 
25) Сонія Голяд  
26) Томас Лінд 
27) Вера Петрашкевич  
28) Ярослав Лозовчук  
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донецЬк (3кг + 10 + 10 + 10)
Джордж Бакманн  – Керівник Групи 
Тед Лойко  – Керівник Групи  
Іріна Кулаченко   – Керівник Групи  

1) Абдулахі  Гас  
2) Андре Ілунга  
3) Анні Білізар  
4) Калвін Блеквуд  
5) Чарльз- Андре Гулет 
6) Даніел Ахмад  
7) Дебра Бодкін  
8) Джермаін Амоні  
9) Ігор Бокий  
10) Іван Лапчак  
11) Дженні Коту  
12) Дженінфер Купер  
13) Кристина Лазар 
14) Кайл Гріффін  
15) Леся Дмитришин  
16) Ліна Гаврилова  
17) Ліз  Коте Боланос  
18) Марія Ґаззауі  
19) Матьйєр Арсенольт  
20) Ненсі Жерард  
21) Оленка Батрух  
22) Оксана Уелс  
23) Оля Шевелі  
24) Філіп Бурі 
25) Річард  Денхам  
26) Роберт Фолкс  
27) Ксингронг Хуанг  
28) Юлія Проданюк 
29) Юрій Петлюра  
30) Маріка Панчук

івАно-ФрАнківсЬк  (кг+ 9)
Олександра  Хичій   – Керівник 
Групи  

1) Барбара Мурей  
2) Бернард Сноу  
3) Девід Прокопчук  
4) Дебора Сірко  
5) Елла Федерау 
6) Джордж Лучків  
7) Джордж Трейнор  
8) Мурей Торп  
9) Павел Стакіч 

ХАрків  (2кг + 12+12)
Олена Баран  – Керівник Групи 
Лорейн Ромейн  – Керівник Групи

1) Алесія Нагірни
2) Анан Чукур  
3) Бранісла Джакіч  
4) Джордж Бабаріс  
5) Е. Джозі  
6) Еллен Бері  
7) Хезер МкФерсон 
8) Ярослав Грод  
9) Лінда Блейк  
10) Маркус  Абрамець 
11) Лорі МкКіі – Джеске  
12) Івв  Булангер 
13) Брентон  МакЛеод  
14) Алек Джерінік  
15) Маруна Прокопенко  
16) Ярослав Балан  
17) Марта Дичок  
18) Том Аллісон  
19) Зинд Альзаліхі  
20) Макс Баієр 
21) Даніель Попадик 
22) Гелен Болдук  
23) Юк-коен Анні Чанг 
24) Раймонд Белей   

Херсон   (кг + 10)
Ярослав Семсесен  – Керівник 
Групи 

1) Кароль Форде  
2) Дмітрі  Єляшевич 
3) Фредерік Бредлі  
4) Дженіфер Баттон  
5) Ліз Бургалт 
6) Моде Костін  
7) Наталія Вініцька  
8) Рейна Карам  
9) Реймонд Каррієр  
10) Тоні Березовецькі  

ХмеЛЬницЬкий (кг + 10)
Лара Залуська   – керівник Групи  

1) Андре Тессьєр  
2) Бренда Вемп  
3) Дорін Стайдл  
4) Доріс Данкович  
5) Джордж Айткен  
6) Джірум Тесфайє  
7) Джон Сулленс 
8) Пол Сміт  
9) Стівен Скоренкі  
10) Тамар Руденко – Хараламбій

кіровогрАд  (кг+ 10)
Валентина  Голаш  –  Керівник 
Групи  

1) Абделькрім Маталах 
2) Олександр Кошліч 
3) Олександра Нікітчіна  
4) Андреа Кардаш  
5) Каролін Лімей 
6) Дейвид Моріс  
7) Ґарі Лютвік  
8) Хелен Ланстот 
9) Шана Кайзер  
10) Закарія Кейта  

киЇв  (кг + 15)
Марк Лемю– Керівник Групи 

1) Ада Чан  
2) Беррі Брус  
3) Брайн Клоу 
4) Девід Халковітч  
5) Донна Сель  
6) Дуглас Карго  
7) Елизабет Пелтон  
8) Жасмін Чеюнг– Гертлер  
9) Джеррі Третч  
10) Ненсі Лизаннівські  
11) Остап Скрипник  
12) Фил Твіді 
13) П’єр Михальчук 
14) Кристін Чолі  
15) Невіль Слоун  

киЇвсЬкА обЛАстЬ  
(2кг + 8 + 8)
Денніс  Роберт  –  Керівники  Групи
Майкл   Уакер  – Керівники  Групи 

1) Ендрю Івасиків  – Потічний 
2) Девід Акерманн  
3) Едуардо Коллієр  
4) Джейн Коварік  
5) Джін Девлін  
6) Джеремі Брайн  
7) Джулія Боєл 
8) Ліанн Карлій 
9) Лоис Джонсон  
10) Манон Буаверт 
11) Майкл Крейтон 
12) Надін  Курі  
13) Орест Стеців 
14) Річард Лавої  
15) Роман Герчак  
16) Таїса Монастрирскі 
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ЛугАнсЬк  (2кг + 10 + 8 )
Дарсі  Гулка – Керівники Групи  
Юрій Дашко   – Керівники Групи  

1) Олександра Берлі  
2) Аяд Кхілкаі 
3) Крістін Козак  
4) Євгеній Тормантовскі 
5) Ігор Крис  
6) Джосі Лавої  
7) Карен Фрост  
8) Лідія Мельніков  
9) Людмила Шутова  
10) Марія – Хелена Коллійєр  
11) Майкл Гусак  
12) Патрик Лаї 
13) Роман Дошчак  
14) Тарас Нагірній  
15) Теренс Ємен 
16) Тімоті Вуд  
17) Яна Евасон  
18) Елена Белопольскі 

ЛЬвів  (2кг  +  10 + 8)
Шон Мердок – Керівник Групи  
Кристін Кузик  – Керівник Групи  

1) Анджі Шук  
2) Касандра Матієс  
3) Крістофер Вотерс  
4) Доротее Руа  
5) Фреда Міко  
6) Жилл Котурєр 
7) Джексон  Гордон Теті  
8) Дхослин Пламондон  
9) Леррі Беннетт 
10) Мішель Мунгал  
11) Ніколас Сміт  
12) Рене Леклерк  
13) Рос Кіїт  
14) Стефані Ландрі  
15) Стівен Ван Гронінген  
16) Влад Іонеску  
17) Вільям Шульц  
18) Вунет Сміт  

микоЛАЇв (кг + 10)
Дайан Лепін – Керівник Групи 

1) Алана Джей  
2) Дєвід Ло  
3) Френсіз Нсокі  - Ндомбасі  
4) Джордж Ясків  
5) Каріна Муллаллі  
6) Марилін Моісан  
7) Роман Кучер 
8) Томас Наметчек  
9) В. Мортімер  
10) Вера Мартинків  

одесА   (2кг + 10 + 8)
Корі Левін – Керівник Групи  
Пітер Чуролович  – Керівник Групи  

1) Андрея Малиш  
2) Чарльз О’Доннел  
3) Клод Надо  
4) Грант Маклеод  
5) Ярослав Головко  
6) Джашуа Мендельсон  
7) Кайла МкКенді Ґлустін 
8) Лора Джаузі  (Деймлінг)
9) Мар’янка Хапаламбій  
10) Марк Копінец 
11) Наталія Ханенко  – Фрейзен  
12) Олексій Опанасюк  
13) Патріція Аткінсон  
14) Філіп Мартін  
15) Роберт Каліновіч  
16) Райн Морісон  
17) Таіса Петришин 
18) Валентина Волкова  

поЛтАвА  (кг + 11)
Олеся Луців   – Андрійович – 
Керівник Групи  

1) Богдан Клід  
2) Брус  Пасмор  
3) Фатіма Ремтулла  
4) Дженевьєв Прулкс  
5) Карен Рід  
6) Маріам Россігнол  
7) Мелісса Руддерхам  
8) Ріккардо Россі  –Річчі 
9) Ставрос Ругас  
10) Вадим Разумеєв  
11) Винсент Шик  

рівне  (кг  + 8 )
Вікторія Томсон  – Керівник групи  

1) Брайн Парнега  
2) Едвард Керр  
3) Джастін Лоторконе  Лаку  
4) Метью Леонард  
5) Наталі Мигал  
6) Орися Круцко  
7) Сара Ніколіч  
8) Томас Морроу  

суми  (кг + 10 )
Мішелл Бретон  – Керівник Групи  

1) Аліша Арнущ 
2) Олександр Тиссяк  
3) Анн Сочан  
4) Бронвин  Рассел  
5) Крістофер Йонке  
6) Фара Шроф  
7) Микола Сорока  
8) Філіп Ла  Фортун  
9) Річард МкТаггарт  
10) Туі Тач  

тернопіЛЬ  (кг+ 7)
Марк Ламонтен   –  Керівник Групи  

1) Дарія Мухаремеджік  
2) Даян Даженней  
3) Джеймс Раян  
4) Джаниц Малені  
5) Келлі Мур  
6) Роберт Підзамецькі  
7) Роберт Річард  

вінниця (кг + 14)
Соня Міцкевіціюс  –  Керівник 
Групи  

1) Адріана Вільсон  
2) Флоренс Ларкін  
3) Гелен Булат  
4) Жан Франсуа Бонін  
5) Джозеф   Вільям  Лафранс  
6) Джулія Лапалм  
7) Калина Кардаш  
8) Кімберлі Кіппен  
9) Люба Баран 
10) Майкл Джонс  
11) Ніколетт Карлан   
12) Патріша Макінтош  
13) Пол Майей  
14) Роберт Луммак  

воЛинЬ  (кг + 7)
Вільям Парді  – Керівник Групи  

1) Кілім Парк  
2) Ларрі Дафілд  
3) Мйкл Вовк  
4) НюрКвазе  
5) Пітер Ґолдринґ 
6) Стефані Плант  
7) Волтер Пристаєцкі  
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ЗАкАрпАття   (2кг+ 10)
Андрій Теліжевські  – Керівник 
Групи  
Барбара Пушкар  –  Керівник  
Групи 

1) Адріана Сірскій 
2) Девід Крічлоу  
3) Елен Шустик  
4) Ерік Кров  
5) Гері Еліс  
6) Джефрі Гамільтон  
7) Ллойд Далзіел  
8) Марк Довіль 
9) Марк Якубецькі  
10) Майкл Кенеді  

ЗАпроріЖЖя  (кг + 14)
Магалі Парадіс  – Керівник Групи  

1) Олександр Вепґейчик 
2) Ешлі Кросслі 
3) Далас Олдерсон  
4) Деймон Берлін  
5) Дарен Буаверт  
6) Ження Лесків  
7) Глен Бредбері  
8) Кевін Браун  
9) Лариса Ілюк 
10) Людимла Лаврінюк 
11) Марія Боргес  
12) Роман Грубій  
13) Тара Лоуренс  
14) Терезі Буллард  

Житомир (кг + 12)
Брігіда Кросс– Керівник Групи  

1) Анна Кларк  
2) Одрі Олсон  
3) Бонавентюр Нжеїмана  
4) Коламбус Ігбоянусі  
5) Девід Нюрс  
6) Едвард Бенжамен  
7) Ірина Ревутські  
8) Іван Купченко  
9) Людовік Пепін  
10) Марко Якута  
11) Маргарет Пфаф  
12) Надія Мельницькі  

вище керівництво  MISSION CANADA 
Високоповажний  Сенатор, Рейнелл Андрейчук, Голова Місії  
Тарас Залуський, Адміністративний директор  
Ганна Шиптур, Координатор довгострокових спостерігачів  
Ярослав Баран, Директор  з питань комунікації 
Оля Одинська –Грод, Директор з питань адміністрування, логістики, фінансів та безпеки  
Кевін МкМахон, Виконавчий директор  
Денніс Ковальський , Заступник  виконавчий координатор  

гЛовний оФіс в києві  – основнА комАндА  
Рома Андрусяк , Медіа аналітик  
Жан Марк  Бодо, Фінанси та безпека  
Майкл Боцюрків, Медіа Аналітик  
Грем  Бос, Відповідальний за комунікації 
Андрес Канесса, Координатор даних та аналітик  
Душан Джовановіч, Заступник виконавчого директора  
Богдан Козій,  Заступник оперативного підрозділу DC 
Андре Лопес Гойос,   оперативиний підрозділ  
Роман Мек Зв’язки з ЦВК 
Марла Моррі, юридичний  аналітик 
Джилляан Сміт, Заступник Директора з питань адміністрування, логістики та фінансів  є
Фібі Сміт, Логістика Фінанси  
Наталі Вільсон, оперативна діяльність та звітність 
Орест Закидальський, політичний аналітик  
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Джордж Бачман
Олена Баран
Хуан Аристід Барранко Адберго
Роман Базікалов
Едвард Д. Бенжамін
Тоні Березовецький
Олександра Берлі
Ігор Бокий
Тамара Болотенко
Мішелл Бретон
Розмарі Кернс
Бригіда Кросс
Елла Федерау
Валентина Голаш
Роберт Гендерсон
Роман Герчак
Кімберлі Хоусан

Роман  Грубий
Браніслав Єкіч
Роберт Каліновіч
Аяад КілХал
Ірина Колаченко
Орися Круско
Жан Жак Лузьєр
Діана Лепін
Корі Левін
Тед Лойко
Ненсі Лезанівські
Брентон Мак Леод
Люба Магденко
Соня Міцкебисіюс
Шон Мердок
Олександра Нікітчіна
Світлана Новак-Гірник

Оксана Оліфірович
Вільям Парді
Магалі Парадіс
Девід Прокопчук
Барбара Пушкар
Лоррейн Ромейн
Старвос Ругас
Остап Скрипник
Енн Сочан
Анжі Шук
Андрій Теліжевський
Філ Твііді
Олег Водовіз
Майкл Волкер
Еміль Єренюк
Лара Залуські

кЛючовий  персонАЛ  З  укрАЇни  
Оксана Зубрій,  Координатор з питань персоналу та логістики  
Катерина Кучерова,  відповідальний за логістику  та адміністративні питання   
Сергій  Перипятенко,  IT підтримка  
Марина Ярошевич,  виконавчий асистент координатора  місії довгострокових спостерігачів та керівництва місії  
Владлена Щербакова,  асистент з оперативної діяльності  
Ірина Лавенс,  асистент з оперативної діяльності   
Олеся Олешко, медіа аналітик 
Зінаїда Шульга, Старший перекладач  

прАцівники  CANADEM, нА місіЇ   
Кевін МкМахон, Директор відділу списків  
Андре Лопес-Гуйос, Заступник директора   відділу списків 
Душан Джовановіч, Старший  відповідальний за програму  Списків 
Джиллиян Сміт, Директор відділу розміщення
Фібі Смит, відповідальний за розміщення  
Грем Бос,  відповідальний за комунікацію  
Кассандра Матієс, Асистент з питань розміщення  
Річард Лавої, розробка тренінгів   

прАцівники  CANADEM, які ЗдійснювАЛи Активну підтримку місіЇ З гоЛовного оФісу 
в оттАві 
Пол ЛаРоз Едвард, Виконавчий директор; Крістін Вінсент, Заступник виконавчого директора; Фаттана Атайе, 
Старший  відповідальний за програму Списків; Франсуа –Ґійолм Лапойнт, відповідальний за розміщення; 
Джанін Річард,  відповідальний за розміщення; Аліша Тодд, Директор  з розвитку бізнесу; Роз Кохо, 
Фінансовий директор; Нік Камінскі, Фінансовий асистент; Хюго Ортега, Директор IT; Антоні Станинці, ІТ 
підтримка; Марісса Гібсон, Асистент з питань розміщення; Філикс Лапойнт, Віповідальний са розміщення; Стів 
Янг, Треніг Директор; Ренді Вікс, Директор програм допомоги

довгострокові  спостерігАчі   
Дарсі Гулка,  керівник групи  – схід  
Марк Лемю, керівник групи  – схід   Центр  
Ольга  Мосчіцкі – Корзаченко, Керівник Групи  – Захід  
Роман Мек , зв’язки з ЦВК   
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СлоВА ПоДяки

ЗАпрошені  виступАючі  нА устАновчиХ сесіяХ  в оттАві
Високоповажний Стівен Гарпер Премєр Міністр Канади
Високоповажний Джон Берд, Міністр закордонних справ  
Високоповажний Джуліан Фантіно, Міністр Міжнародної співпраці 
Крейг Дженесс, Директор  управління Об’єднаних націй з питань виборчої допомоги  
Шувалоу Маджумдар  

ЗАпрошені промовці нА тренінги у києві  
Його Високоповажність  Трой Лулашник, Посол Канади в Україні  
Марія Алексеєнко,  Директор Жіночий консорціум України   
Еміль Аре, Другий секретар  та Віце Консул, Посольства Канади в Україні 
Ольга Айвазобська, Голова правління, громадянської мережі опора  
Вадим Галичук, Партнер, юридична фірма Moor & Partners 
Сергій Кальченко, Партнер, юридична фірма Moor & Partners  
Шарон Ландрі, радник та Консул, Посольство Канади в Україні  
Грегорі Лемермейєр, Радник, Посольство Канади в Україні   
Наталія Лігачова, Головний редактор, Телекритика  
Деннис Роше, Командир загону MPSS, Посольство Канади в Україні   
Олег Рибачук, ЧЕСНО 
Вікторія Сюмар, Виконавчий Директор, Інститут Масової інформації 

CANADEM  висловлює подяку  за підтримку, надану канадським урядом  

предстАвникАм уряду кАнАди  в оттАві  
Боб Джонсону, Регіональному  Генеральному директору   СІДА  по Європі, Близькому Сходу, Махребу, 
Афганістану та Пакістану  
Джіна Вотсон, Координатор по Україні,CIDA
Стефані Сір, Аналітику  програм  CIDA для України,
Стів Подесто, Старший відповідальний за розвиток програм  CIDA для України 
Тара Денхам  , Заступник директора , відділу стабілізації та реконструкції,DFAIT

посоЛЬство кАнАди в укрАЇні  
Його Високоповажність  Трой Лулашник, Посол Канади в Україні 
Наталка  Цмоц, Консул (Технічна співпраця)
Грегорі Лемермейєр , Консул 
Ірина Губарець, Керівник проекту  
Еміль Аре, Другий секретар  Віце-консул  
Шерон Ландрі , Консул  та  радник  
Деннис Роше, командир загону MPSS 
Інна Царкова,   Керівник  політичних та економічних  програм 
Анна Місченко , Асистент  консульства
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ДоДАТок 5 – СТАТичТичнІ РеЗУльТАТи СПоСТеРежень 
Мission Canada 

ВибоРчІ ДІльницІ, ВІДВІДАнІ ще До Дня ВибоРІВ

ЗАгАЛЬнА кіЛЬкістЬ відвідАниХ двк: 3148

ВибоРчА ДІльниця  Міська  Сільська  

62,00% 38,00%

ТиП Звичайний  Спеціальний  

95,00% 5,00%

РоЗМІР  Малий  Середній  Великий  

14,00% 33,00% 53,00%

стАтЬ 

фУнкцІя нА ДВк  жіноча  чоловіча  

Голова  30,00% 70,00%

Заступник 27,00% 73,00%

Секретар  10,00% 90,00%

виборчА діЛЬниця (вд)  територія нАвкоЛо 

Питання  Так   ні 

Чи складним був фізичний доступ  до дільниці  42,50% 57,50%

Чи легко було побачити надписи про місце знаходження ВД 83,20% 16,80%

Чи була дільниця відкрита, коли ви прийшли  91,20% 8,80%

обстАвини ЗА  меЖАми виборчоЇ діЛЬниці  (вд)

Питання  Так   ні не відомо  

Чи відбувається агітаційна діяльність  неподалік ВД * 1,90% 67,20% 30,80%

Чи  навколо  ВД є агітаційні матеріали * 4,10% 63,30% 32,60%

Інші проблеми навколо ВД  2,00% 98,00%

*	У	суботу	27	жовтня,	2012



57MISSION CANADA – ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ 2012, ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ

обстАвини  всередині виборчоЇ діЛЬниці  (вд )

Питання Так  ні 

Чи були будь-які агітаційні матеріали  на цій  ВД 4,80% 95,20%

Інші проблеми  3,90% 96,10%

готовністЬ двк    

Питання Так  ні  не відомо  

Чи хтось із членів ДВК був присутнім  у ДВК  94,70% 5,00% 0,30%

Чи  посадові особи ВД  пройшли офіційне навчання   93,00% 4,00% 3,00%

ЧИ були отримані усі необхідні  виборчі матеріали  60,00% 36,00% 4,00%

На Ваше прохання показати  протокол щодо  передачі кількості 
голосів,  показали Вам його чи ні? 40% 17% 43%

урни дЛя бюЛетенів   

Питання Так  ні  не відомо  

Чи сейф, де зберігалися бюлетені  охоронявся  представником 
міліції 60,00% 9,70% 30,30%

Чи неушкодженою була печатка  на  сейфі/металічному  ящику, 
що не піддається горінню  64,60% 30,70% 4,60%

Якщо,  ні то чи провели перерахунок бюлетенів  6,00% 11,00% 83,10%

Якщо,  ні, то чи звернулися до Міністерства внутрішніх справ та 
ОВК, і чи був  підготовлений АКТ  3,70% 8,70% 87,50%

посАдові особи  тА  (не) уповновАЖені особи в  приміщенні  

Питання Так  ні не відомо 

Чи в приміщенні ДВК  були присутні особа(и), які не будучи 
членами  ДВК,  однаково поводилися як такі, що скеровують 
роботу ДВК 3,80% 93,10% 3,10%

Чи хтось із спостерігачів, кандидатів/представників  партій  
або присутніх поінформував Вас про проблеми чи потенційні 
проблеми , на цій виборчий дільниці  ВД 2,80% 93,90% 3,30%

Чи на цій Виборчий дільниці подавалися будь-які  офіційні 
скарги? 1,60% 93,40% 5,00%

проЗорістЬ  

Питання  Так ні

Чи  обмежували Вас ( у будь-який спосіб)  у  спостереженні  на 
цій  ВД 5,60% 94,40%

Під час Вашого перебування, чи  отримали Ви повне сприяння  з 
боку ДВК   92,80% 7,20%
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ЗАгАЛЬнА оцінкА  

Питання  
Дуже 

погано Погано Добре Дуже добре   

Загалом,  ваше враження про цю ВД: 2,00% 8,30% 51,50% 38,20%

ВІДкРиТТя ВД

ЗАгАЛЬнА кіЛЬкістЬ відвідАниХ двк: 194

ВибоРчА ДІльниця  Міська Сільська  

73,70% 26,30%

ТиП Звичайний  Спеціальний  

96,90% 3,10%

РоЗМІР Малий Середній  Великий  

4,70% 31,40% 63,90%

стАтЬ    

функція в ДВк  чоловіча жіноча  

Голова  37,00% 63,00%

Заступник  27,40% 72,60%

Секретар  11,60% 88,40%

проЗорістЬ  

Питання Так ні  

Чи всі присутні особи мали чітке розуміння щодо процедур відкриття дільниці  94,80% 5,20%

Чи  обмежували Вас ( у будь-який спосіб)  у  спостереженні процедур відкриття  3,60% 96,40%

Під час Вашого перебування, чи  мали ви повне сприяння з боку  ДВК  97,90% 2,10%
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ЗАгАЛЬнА оцінкА  

Питання Дуже погане  Поганим Добре Дуже добре  

Загалом  відкриття цієї 
виборчої дільниці  було: 1,62% 6,49% - 40,00% 51,89%

Загальне оточення/обставини 4,17% 14,58% 40,63% 40,63%

Дотримання процедур  1,57% 5,24% 13,09% 31,94% 48,17%

Розуміння ДВК процедур 1,05% 1,57% 15,71% 30,37% 51,31%

Робота  ДВК  1,05% 2,09% 14,14% 34,03% 48,69%

Прозорість процедури 
відкриття  0,52% 1,04% 9,90% 26,04% 62,50%

ПеРІоД ГолоСУВАння

кіЛЬкістЬ відвідАниХ двк: 1385

ВибоРчА ДІльниця  Міська Сільська  

69,20% 30,80%

ТиП Звичайний  Спеціальний  

96,10% 3,90%

РоЗМІР Малий Середній  Великий  

10,10% 31,40% 58,50%

стАтЬ  

функція в ДВк  чоловіча жіноча  

Голова  29,40% 70,60%

Заступник  25,90% 74,10%

Секретар  11,30% 88,70%
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обстАновкА  ЗА меЖАми виборчоЇ діЛЬниці  (вд)

Питання Так   ні  

Чи  неподалік ВД  відбувається агітація  1,02% 98,98%

Чи неподалік ВД  розміщено агітаційні матеріали  3,28% 96,72%

Чи стоїть велика  черга в очікуванні голосування  4,22% 95,78%

Чи неподалік ВД спостерігається якась напруга чи неспокій 1,53% 98,47%

Чи були труднощі з фізичним доступом  до виборчої дільниці 29,31% 70,69%

Інші проблеми  неподалік ВД  2,41% 97,59%

обстАвини всередині виборчоЇ діЛЬниці  (вд) 

Питання Так   ні  

Великий натовп  5,09% 94,91%

Наявність будь-яких агітаційних матеріалів всередині ВД  0,73% 99,27%

Чи хтось пробував вплинути на виборців щодо того за кого їм 
голосувати    1,38% 98,62%

Наявність будь-якого тиску/залякування виборців  1,60% 98,40%

Наявність будь-якої напруги/неспокою на виборчий дільниці  1,96% 98,04%

Інші проблеми  5,27% 94,73%

оргАніЗАція тА проЗорістЬ  всередині  вд 

Питання  Так ні не відомо 

Чи планування ВД  було адекватним для проведення голосування  94,77% 5,09% 0,15%

Чи урни з бюлетеням(и) були належними чином опечатані  95,63% 3,78% 0,58%

Чи були в наявності усі необхідні виборчі матеріали  95,69% 3,65% 0,66%

Чи кількість отриманих бюлетенів,  уже ввели у Протоколи 
підрахунку голосів 66,67% 24,04% 9,29%

Чи всі кабінки були належним чином обладнані? 97,27% 1,67% 1,06%
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пробЛеми Або порушення   

Питання  Так  ні не відомо  

Чи відмовляли виборцям у можливості проголосувати, через те, 
що  їхніх імен не було у списку виборців  13,62% 81,05% 5,33%

Чи дозволили комусь із виборців, чиїх імен не було у списку 
виборців, проголосувати без судового припису 0,60% 91,95% 7,46%

Чи комусь із виборців не дозволили проголосувати без належних 
на те причин  0,67% 93,33% 6,00%

Чи дозволили комусь із виборців проголосувати без паспорту  1,55% 92,90% 5,54%

Серія  схожих підписів у списку виборців  1,41% 92,28% 6,31%

Виборці, які голосували групами  5,08% 90,13% 4,79%

Чи були люди, які проголосували більше, ніж один раз  0,22% 93,42% 6,36%

ЧИ були люди, які пробували проголосувати більше одного разу  0,30% 93,28% 6,42%

Випадки голосування за довіреністю  1,11% 92,21% 6,68%

Чи  помітили ви людину, яка «допомагала»  багатьом іншим 
виборцям проголосувати  0,52% 95,43% 4,05%

Чи  помітили ви  не уповноважену (для надання допомоги)  
особу, яка допомагала виборцям  0,81% 94,59% 4,59%

ЧИ хтось голосував з бюлетенем із заздалегідь зробленою 
позначкою 0,15% 91,32% 8,53%

Ознаки того, що в урну за один раз кинуто велику кількість 
бюлетенів  0,52% 96,60% 2,88%

Чи когось із членів ДВК  вилучали або звільняли  0,52% 97,27% 2,21%

Інші процедурні проблеми  3,79% 96,21%

проЗорістЬ  

Питання  Так  ні не відомо  

Чи  в якийсь спосіб Вас обмежували у   Ваших спостереженнях  3,70% 96,30%

Чи під час Вашого перебування на  ВД  Вам надавалося  повне 
сприяння  93,50% 6,50%

Чи всі  етапи процесу голосування та урни для голосування було 
видно членам  ДВК та спостерігачам  93,40% 6,00% 0,60%

кіЛЬкістЬ виборців  під  чАс спостереЖення  

Питання  Менше  5 5-10 11-50 більше  

Скільки осіб голосувало, коли ви здійснювали 
спостереження на цій ВД  9,30% 14,10% 55,30% 21,30%
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ЗАгАЛЬнА оцінкА періоду гоЛосувАння

Питання  Дуже погано  Погано Добре  Дуже добре  

Загалом, голосування на цій 
ВД було проведено: 0,5% 3,3% - 44,1% 52,1%

Загальне оточення/обставини 0,4% 3,3% 14,8% 36,6% 44,8%

Дотримання процедур  0,2% 2,4% 11,8% 34,7% 50,9%

Розуміння процедур членами 
ДВК  0,1% 0,6% 11,7% 33,8% 53,7%

Розуміння виборцями  
процедур голосування  0,4% 1,0% 17,0% 36,6% 44,9%

Робота  ДВК  0,3% 1,6% 11,7% 35,3% 51,2%

Прозорість процесу 
голосування   0,9% 1,8% 11,2% 30,1% 56,1%
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ЗАгАЛом,   проведення гоЛосувАння нА цій вд

область Дуже погано  Погано Добре Дуже добре  

АРК 2,60% 2,60% 48,70% 46,20%

Черкаська область  0,00% 3,80% 28,80% 67,30%

Чернігівська область 0,00% 2,40% 29,30% 68,30%

Чернівецька область  2,90% 0,00% 25,70% 71,40%

Дніпропетровська область 0,00% 3,60% 45,90% 50,50%

Донецька область  1,30% 1,30% 35,10% 62,30%

Івано-Франківська область  0,00% 0,00% 46,40% 53,60%

Харківська область  1,50% 3,00% 24,20% 71,20%

Херсонська область  0,00% 0,00% 64,50% 35,50%

Хмельницька область  0,00% 3,70% 48,10% 48,10%

Київ 0,00% 4,20% 50,00% 45,80%

Київська область  0,00% 3,40% 25,40% 71,20%

Кіровоградська область  0,00% 7,10% 85,70% 7,10%

Луганська область  1,10% 1,10% 48,90% 48,90%

Львівська область  0,00% 5,10% 37,20% 57,70%

Миколаївська область 0,00% 2,60% 26,30% 71,10%

Одеська область  0,00% 7,50% 56,60% 35,80%

Полтава  0,00% 2,60% 42,10% 55,30%

Рівненська область  0,00% 3,30% 40,00% 56,70%

Севастополь 0,00% 3,30% 60,00% 36,70%

Сумська область  2,90% 5,90% 50,00% 41,20%

Тернопільська область  0,00% 3,00% 33,30% 63,60%

Закарпаття  0,00% 2,10% 52,10% 45,80%

Вінницька область 0,00% 8,70% 26,10% 65,20%

Волинська область  0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Запорізька область  2,70% 5,40% 78,40% 13,50%

Житомирська область  0,00% 2,20% 75,60% 22,20%

Загальна сума  0,50% 3,30% 44,20% 52,00%
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ЗАгАЛом,   проведення гоЛосувАння нА цій вд

надписи в рядках  Дуже погано  Погано Добре  Дуже добре  
Загальна 

сума  

АРК 2,60% 2,60% 48,70% 46,20% 100,00%
2 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
3 20,00% 0,00% 40,00% 40,00%
4 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
5 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
6 0,00% 0,00% 22,20% 77,80%
8 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
9 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
10 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
Черкаська область 0,00% 3,80% 28,80% 67,30% 100,00%
194 0,00% 14,30% 42,90% 42,90%
195 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
196 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
197 0,00% 0,00% 22,20% 77,80%
198 0,00% 7,70% 38,50% 53,80%
199 0,00% 0,00% 10,00% 90,00%
200 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
Чернігівська область  0,00% 2,40% 29,30% 68,30% 100,00%
205 0,00% 7,10% 14,30% 78,60%
206 0,00% 0,00% 36,40% 63,60%
207 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
210 0,00% 0,00% 18,20% 81,80%
Чернівецька область  2,90% 0,00% 25,70% 71,40% 100,00%
201 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
202 7,70% 0,00% 0,00% 92,30%
203 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
204 0,00% 0,00% 8,30% 91,70%
Дніпропетровська область  0,00% 3,60% 45,90% 50,50% 100,00%
24 0,00% 12,50% 62,50% 25,00%
25 0,00% 0,00% 36,40% 63,60%
26 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
27 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
28 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
29 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
30 0,00% 11,10% 88,90% 0,00%
31 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
32 0,00% 0,00% 66,70% 33,30%
33 0,00% 0,00% 14,30% 85,70%
34 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
35 0,00% 33,30% 66,70% 0,00%
36 0,00% 0,00% 27,30% 72,70%
37 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
38 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
40 0,00% 0,00% 85,70% 14,30%
Донецька область  1,30% 1,30% 35,10% 62,30% 100,00%
41 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
42 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
45 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
47 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
48 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
49 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
50 0,00% 12,50% 0,00% 87,50%
51 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
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надписи в рядках  Дуже погано  Погано Добре  Дуже добре  
Загальна 

сума  

52 0,00% 0,00% 33,30% 66,70%
53 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
55 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
57 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
58 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
59 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
60 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
61 12,50% 0,00% 37,50% 50,00%
Івано-Франківська область  0,00% 0,00% 46,40% 53,60% 100,00%
83 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
85 0,00% 0,00% 37,50% 62,50%
86 0,00% 0,00% 62,50% 37,50%
87 0,00% 0,00% 57,10% 42,90%
89 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Харківська область  1,50% 3,00% 24,20% 71,20% 100,00%
168 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
170 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
171 0,00% 12,50% 0,00% 87,50%
172 0,00% 0,00% 12,50% 87,50%
174 0,00% 0,00% 66,70% 33,30%
175 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
176 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
177 0,00% 0,00% 16,70% 83,30%
178 0,00% 33,30% 66,70% 0,00%
179 20,00% 0,00% 20,00% 60,00%
180 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
181 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Херсонська область  0,00% 0,00% 64,50% 35,50% 100,00%
182 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
183 0,00% 0,00% 87,50% 12,50%
184 0,00% 0,00% 33,30% 66,70%
185 0,00% 0,00% 71,40% 28,60%
186 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
Хмельницька область  0,00% 3,70% 48,10% 48,10% 100,00%
188 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
189 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
190 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
191 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
192 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
193 0,00% 14,30% 85,70% 0,00%
Київ  0,00% 4,20% 50,00% 45,80% 100,00%
211 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
212 0,00% 8,30% 33,30% 58,30%
213 0,00% 16,70% 16,70% 66,70%
214 0,00% 0,00% 87,50% 12,50%
215 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
216 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
217 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
218 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
219 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
220 0,00% 0,00% 85,70% 14,30%
221 0,00% 8,30% 8,30% 83,30%
222 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
223 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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надписи в рядках  Дуже погано  Погано Добре  Дуже добре  
Загальна 

сума  

Київська область  0,00% 3,40% 25,40% 71,20% 100,00%
90 0,00% 20,00% 40,00% 40,00%
91 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
92 0,00% 0,00% 22,20% 77,80%
93 0,00% 0,00% 18,20% 81,80%
94 0,00% 0,00% 12,50% 87,50%
95 0,00% 14,30% 28,60% 57,10%
96 0,00% 0,00% 33,30% 66,70%
97 0,00% 0,00% 28,60% 71,40%
98 0,00% 0,00% 37,50% 62,50%
Кіровоградська область  0,00% 7,10% 85,70% 7,10% 100,00%
99 0,00% 0,00% 85,70% 14,30%
100 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
101 0,00% 0,00% 87,50% 12,50%
102 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
103 0,00% 40,00% 60,00% 0,00%
Луганська область  1,10% 1,10% 48,90% 48,90% 100,00%
105 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
106 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
107 0,00% 0,00% 57,10% 42,90%
108 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
109 5,30% 0,00% 26,30% 68,40%
110 0,00% 0,00% 88,90% 11,10%
111 0,00% 0,00% 63,60% 36,40%
112 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
113 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
114 0,00% 12,50% 62,50% 25,00%
Львівська область  0,00% 5,10% 37,20% 57,70% 100,00%
115 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
116 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
117 0,00% 0,00% 55,60% 44,40%
118 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
119 0,00% 25,00% 0,00% 75,00%
120 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
121 0,00% 42,90% 42,90% 14,30%
122 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
123 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
124 0,00% 0,00% 44,40% 55,60%
125 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
126 0,00% 0,00% 21,40% 78,60%
Миколаївська область  0,00% 2,60% 26,30% 71,10% 100,00%
127 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
128 0,00% 0,00% 30,80% 69,20%
129 0,00% 16,70% 16,70% 66,70%
131 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
132 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Одеська область  0,00% 7,50% 56,60% 35,80% 100,00%
133 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
134 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
135 0,00% 25,00% 75,00% 0,00%
138 0,00% 25,00% 75,00% 0,00%
139 0,00% 0,00% 14,30% 85,70%
140 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
141 0,00% 0,00% 83,30% 16,70%
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надписи в рядках  Дуже погано  Погано Добре  Дуже добре  
Загальна 

сума  

142 0,00% 16,70% 50,00% 33,30%
143 0,00% 0,00% 33,30% 66,70%
Полтава  0,00% 2,60% 42,10% 55,30% 100,00%
144 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
145 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
146 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
147 0,00% 0,00% 16,70% 83,30%
148 0,00% 12,50% 87,50% 0,00%
149 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
150 0,00% 0,00% 16,70% 83,30%
Рівненська область  0,00% 3,30% 40,00% 56,70% 100,00%
153 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
154 0,00% 0,00% 66,70% 33,30%
155 0,00% 11,10% 11,10% 77,80%
156 0,00% 0,00% 12,50% 87,50%
Севастополь  0,00% 3,30% 60,00% 36,70% 100,00%
224 0,00% 11,10% 88,90% 0,00%
225 0,00% 0,00% 14,30% 85,70%
280 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
282 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
294 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
301 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
398 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
402 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
707 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
717 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
804 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
997 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Сумська область  2,90% 5,90% 50,00% 41,20% 100,00%
157 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
158 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
159 12,50% 0,00% 75,00% 12,50%
161 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
162 0,00% 16,70% 66,70% 16,70%
Тернопільська область  0,00% 3,00% 33,30% 63,60% 100,00%
163 0,00% 0,00% 28,60% 71,40%
164 0,00% 0,00% 33,30% 66,70%
165 0,00% 0,00% 16,70% 83,30%
166 0,00% 16,70% 66,70% 16,70%
167 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
Закарпатська область  0,00% 2,10% 52,10% 45,80% 100,00%
68 0,00% 6,30% 18,80% 75,00%
69 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
71 0,00% 0,00% 68,80% 31,30%
72 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
73 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Вінницька область  0,00% 8,70% 26,10% 65,20% 100,00%
11 0,00% 75,00% 0,00% 25,00%
12 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
13 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
14 0,00% 20,00% 0,00% 80,00%
15 0,00% 0,00% 33,30% 66,70%
16 0,00% 0,00% 33,30% 66,70%
17 0,00% 0,00% 16,70% 83,30%
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надписи в рядках  Дуже погано  Погано Добре  Дуже добре  
Загальна 

сума  

18 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
Волинська область  0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
19 0,00% 0,00% 11,10% 88,90%
20 0,00% 0,00% 88,90% 11,10%
21 0,00% 0,00% 16,70% 83,30%
22 0,00% 0,00% 72,70% 27,30%
23 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Запорізька область  2,70% 5,40% 78,40% 13,50% 100,00%
74 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
75 0,00% 14,30% 71,40% 14,30%
76 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
78 11,10% 0,00% 66,70% 22,20%
79 0,00% 0,00% 85,70% 14,30%
80 0,00% 33,30% 66,70% 0,00%
82 0,00% 0,00% 66,70% 33,30%
Житомирська область  0,00% 2,20% 75,60% 22,20% 100,00%
62 0,00% 0,00% 85,70% 14,30%
63 0,00% 0,00% 62,50% 37,50%
64 0,00% 12,50% 87,50% 0,00%
65 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
66 0,00% 0,00% 28,60% 71,40%
67 0,00% 0,00% 90,00% 10,00%

Загальна сума  0,50% 3,30% 44,20% 52,00% 100,00%
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ЗАкРиТТя ТА ПІДРАхУнок ГолоСІВ

сумА  Форм  D: 170

ВибоРчА ДІльниця  Міська  Сільська  

72,20% 27,80%

ТиП  Звичайний  Спеціальний  

92,40% 7,60%

РоЗМІР  Малий  Середній  Великий  

19,40% 38,20% 42,40%

стАтЬ  

функція в  ДВк чоловіча  жіноча  

Голова  31,40% 68,60%

Заступник голови  29,40% 70,60%

Секретар  8,30% 91,70%

ЗАкриття вд  

Питання Так ні не відомо  

Чи о 20:00 годині виборці очікували своєї черги проголосувати 
всередині ВД 6,50% 93,50%

Якщо ТАК,  чи дозволили їм проголосувати   63,60% 9,10% 27,30%

Чи вчасно закрили ВД 91,10% 8,90%

оФіційні тА  (не) уповновАЖені  особи  в приміщенні

Питання Так ні не відомо  

Чи  спостерігачі від партій були присутні при закритті ВД 100,00%

Чи  спостерігачі від незалежних кандидатів були присутні при 
закритті цієї  ВД  76,60% 19,80% 3,60%

Чи були присутні  інші  міжнародні спостерігачі  8,40% 91,00% 0,60%

ЧИ на закриття цієї ВД були присутні українські спостерігачі  
від  непартійних організацій  32,30% 66,50% 1,20%

ЧИ при закритті  цієї ВД були присутні будь-які не уповноважені 
особи  4,80% 94,60% 0,60%

Якщо ТАК,  чи давали вони якісь вказівки / втручалися  в роботу 
ДВК (заповніть форму  F) 100,00%

ЧИ хтось із спостерігачів або кандидатів/представників партій 
інформував Вас  про проблеми на цій ВД (якщо ТАК, заповніть 
форму F) 9,30% 90,70%
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відкриття  урн З бюЛетенями, (які використовувАЛися  дЛя гоЛосувАння нА дому тА 
стАціонАрниХ урн )

Питання Так ні не відомо  

Чи печатки  усіх урн для голосування були нетронуті /
неушкоджені  98,20% 1,80%

 Чи в кожній стаціонарній урні для голосування був один 
контрольний аркуш, а в тих, що використовувалися для 
голосування на дому  по два контрольні аркуші  97,60% 2,40%

Якщо НІ  то відповідаємо на  D.2, Чи бюлетені з такої  урни 
(таких урн)  залишили без підрахунку  ? 33,30% 66,70% -

Якщо ні,  то відповідаємо ні  D.2, Чи ДВК підготувала «АКТ»  ? - 75,00% 25,00%

підрАХунок гоЛосів  

Питання Так ні не відомо  

Чи на всіх бюлетенях  було заздалегідь поставлено печатку ДВК  97,60% 0,60% 1,80%

Чи,  вибір, позначений на кожному бюлетені було прочитано 
вслух  96,43% 3,57%

Чи  в належний спосіб  визначалися дійсні/недійсні бюлетені  98,21% 1,79% -

Чи  в один і той же самий  спосіб  увесь час використовувався 
для визначення  дійсних/недійсних бюлетенів  98,80% 1,20% -

Чи всі члени ДВК могли ознайомитися з бюлетенями  97,04% 2,96%

Чи призначені члени ДВК  оголошують кількість недійсних 
бюлетенів 95,15% 4,85%

ЧИ кількість недійних бюлетенів  було внесено  в обидва 
протоколи  (pt.12) 93,75% 1,25% 5,00%

Чи ДВК окремо пакувала та опечатувала бюлетені по кожному 
кандидату і по кожній партії  98,03% 1,32% 0,66%
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чи спостерігАЛи ви будЬ-яку  З нАступниХ пробЛем Або порушенЬ  ?

Питання Так ні 

Спостерігача/чів  або членів ДВК / вилучали з ВД  6,50% 93,50%

Перенаповнена ВД  5,30% 94,70%

Участь не члену/ів ДВК у підрахунку голосів  4,10% 95,90%

Чи занесені в протоколи цифри  змінювали після  відкриття урн з бюлетенями  2,50% 97,50%

Коли спостерігачі  або члени ДВК зверталися з проханням обстежити бюлетені, їм 
цього не дозволяли роботи   6,50% 93,50%

Офіційні  форми протоколу  були заздалегідь підписані членами ДВК  8,40% 91,60%

Будь-які фальсифікації інформації у списку виборців, результатах або протоколах  3,00% 97,00%

Будь-які істотні  процедурні помилки або упущення  14,90% 85,10%

Будь-які аномальні позначки  на бюлетенях  (трикутнички, зірочки, тощо) 3,70% 96,30%

Ознаки того, що в урну за один раз кинуто велику кількість бюлетенів  (наприклад 
в’язка  бюлетенів в урні для бюлетенів   або  кілька складених  бюлетенів) 3,60% 96,40%

Чи на всіх виборчих дільницях були встановлені  і належними чином 
функціонували відео камери? 88,60% 11,40%

Якщо ТАК,  то чи  з того місця, де було встановлено відеокамеру  було добре 
видно процедуру закриття та  підрахунку голосів  85,60% 14,40%

оФормЛення  протокоЛів двк/ процедурні помиЛки  

Питання Так ні не відомо  

Чи суворо дотримувалися визначеної послідовності кроків  
(описаної у  розділі C, D, та  E) 83,30% 16,70%

Чи оформила ДВК  "АКТ'  щодо будь-яких розбіжностей в 
підрахунку або порушень  13,80% 86,30%

Чи всі члени ДВК погодилися з цифрами, внесеними до 
протоколу  97,00% 1,80% 1,20%

Чи стикнулися члени ДВК  з труднощами при заповненні 
протоколу  19,50% 80,50%

Чи переглядала ДВК цифри, які було визначено раніше на 
попередніх стадіях процесу  14,10% 79,10% 6,70%

Чи додавалася до протоколу  окрема думка будь-якого члену 
ДВК  2,50% 97,50%

Чи хтось із чинного складу  ДВК, відмовився  підписати 
протокол  3,60% 96,40%

Чи  копію протоколу було представлено для публічного 
ознайомлення  63,30% 10,00% 26,70%

Чи всі ті, хто мав право на отримання протоколу, при наданні 
запиту отримали  примірники протоколу 96,30% 3,70%

Чи отримали ви копію протоколу  70,20% 29,80%
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проЗорістЬ  

Питання Так ні 

Чи всім присутнім було легко (належними чином видно)  процедури підрахунку 
голосів  97,60% 2,40%

Чи обмежували Вас ( у будь-який спосіб) у  Вашому спостереженні процедур 
підрахунку  (якщо ТАК, заповніть форму  F) 4,80% 95,20%

ЗАгАЛЬнА оцінкА  

Питання  Дуже погано Погано Добре  Дуже добре  

Загалом,  процес  
проведення підрахунку на 
цій  ВД  був : 3,10% 11,10% - 44,40% 41,40%

Загальне оточення /обставини 1,80% 6,60% 16,20% 37,70% 37,70%

Дотримання процедур  4,80% 8,40% 16,20% 31,10% 39,50%

Розуміння ДВК  процедур 
підрахунку голосів  4,20% 7,20% 16,90% 31,30% 40,40%

Робота ДВК 2,40% 10,80% 18,00% 34,10% 34,70%

Прозорість  процесу 
підрахунку  3,00% 5,40% 11,40% 25,70% 54,50%
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проЗорістЬ  
Чи всім присутнім особам  було  легко спостерігати (було добре видно) процедури підрахунку  

надпис на рядках  Так  ні 

АРК 100,00% 0,00%

Черкаська область  100,00% 0,00%

Чернігівська область 100,00% 0,00%

Чернівецька область  100,00% 0,00%

Дніпропетровська область 91,70% 8,30%

Донецька область  100,00% 0,00%

Івано-Франківська область  100,00% 0,00%

Харківська область  100,00% 0,00%

Херсонська область  100,00% 0,00%

Хмельницька область  100,00% 0,00%

Київ 100,00% 0,00%

Київська область  83,30% 16,70%

Кіровоградська область  85,70% 14,30%

Луганська область  100,00% 0,00%

Львівська область  100,00% 0,00%

Миколаївська область 100,00% 0,00%

Одеська область  100,00% 0,00%

Полтава  100,00% 0,00%

Рівненська область  100,00% 0,00%

Севастополь 100,00% 0,00%

Сумська область  100,00% 0,00%

Тернопільська область  100,00% 0,00%

Закарпаття  100,00% 0,00%

Вінницька область 100,00% 0,00%

Волинська область  100,00% 0,00%

Запорізька область  100,00% 0,00%

Житомирська область  83,30% 16,70%

Загальна сума  97,60% 2,40%
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проЗорістЬ
Чи обмежували Вас ( у будь-який спосіб) у  Вашому спостереженні процедур підрахунку  (якщо ТАК, заповніть 
форму  F) 

надпис на рядках  Так  ні 
Загальна 

сума  Так  ні 
Загальна 

сума  

АРК 0,00% 100,00% 100,00% 5 5

Черкаська область  0,00% 100,00% 100,00% 7 7

Чернігівська область 0,00% 100,00% 100,00% 4 4

Чернівецька область  0,00% 100,00% 100,00% 5 5

Дніпропетровська область 0,00% 100,00% 100,00% 12 12

Донецька область  12,50% 87,50% 100,00% 1 7 8

Івано-Франківська область  0,00% 100,00% 100,00% 4 4

Харківська область  10,00% 90,00% 100,00% 1 9 10

Херсонська область  0,00% 100,00% 100,00% 5 5

Хмельницька область  0,00% 100,00% 100,00% 6 6

Київ 12,50% 87,50% 100,00% 1 7 8

Київська область  16,70% 83,30% 100,00% 1 5 6

Кіровоградська область  14,30% 85,70% 100,00% 1 6 7

Луганська область  0,00% 100,00% 100,00% 9 9

Львівська область  0,00% 100,00% 100,00% 11 11

Миколаївська область 0,00% 100,00% 100,00% 4 4

Одеська область  18,20% 81,80% 100,00% 2 9 11

Полтава  0,00% 100,00% 100,00% 6 6

Рівненська область  0,00% 100,00% 100,00% 4 4

Севастополь 33,30% 66,70% 100,00% 1 2 3

Сумська область  0,00% 100,00% 100,00% 4 4

Тернопільська область  0,00% 100,00% 100,00% 5 5

Закарпаття  0,00% 100,00% 100,00% 4 4

Вінницька область 0,00% 100,00% 100,00% 7 7

Волинська область  0,00% 100,00% 100,00% 3 3

Запорізька область  0,00% 100,00% 100,00% 4 4

Житомирська область  0,00% 100,00% 100,00% 6 6

Загальна  сума  4,80% 95,20% 100,00% 8 160 168
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ЗАгАЛЬнА оцінкА  
Загалом,  процес  проведення підрахунку на цій  ВД  був:

надпис на рядках  Дуже погано Погано Добре  Дуже добре  
Загальна 

сума  

АРК 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

Черкаська область  0,00% 28,60% 28,60% 42,90%

Чернігівська область 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%

Чернівецька область  0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

Дніпропетровська область 8,30% 16,70% 41,70% 33,30%

Донецька область  0,00% 0,00% 62,50% 37,50%

Івано-Франківська область  0,00% 33,30% 33,30% 33,30%

Харківська область  0,00% 10,00% 30,00% 60,00%

Херсонська область  0,00% 20,00% 20,00% 60,00%

Хмельницька область  20,00% 0,00% 20,00% 60,00%

Київ 12,50% 25,00% 37,50% 25,00%

Київська область  16,70% 33,30% 33,30% 16,70%

Кіровоградська область  0,00% 14,30% 57,10% 28,60%

Луганська область  0,00% 0,00% 57,10% 42,90%

Львівська область  0,00% 9,10% 63,60% 27,30%

Миколаївська область 0,00% 25,00% 0,00% 75,00%

Одеська область  0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Полтава  0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Рівненська область  0,00% 0,00% 25,00% 75,00%

Севастополь 0,00% 0,00% 66,70% 33,30%

Сумська область  0,00% 0,00% 75,00% 25,00%

Тернопільська область  0,00% 20,00% 20,00% 60,00%

Закарпаття  0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Вінницька область 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Волинська область  0,00% 0,00% 66,70% 33,30%

Запорізька область  0,00% 25,00% 75,00% 0,00%

Житомирська область  0,00% 16,70% 83,30% 0,00%

Загальна  сума  3,10% 11,10% 44,40% 41,40% 100,00%
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СПоСТеРеження ЗА ПеРеДАчею бюлеТенІВ

сумА Форм D: 124

ВибоРчА ДІльниця  Міська  Сільська  

74,40% 25,60%

ТиП Звичайна  Спеціальна  

91,70% 8,30%

РоЗМІР Малий Середній Великий  

25,40% 37,30% 37,30%

стАтЬ  

фУнкцІя  В ДВк  чоловіча  жіноча  

Голова  36,80% 63,20%

Заступник  31,60% 68,40%

Секретар  9,50% 90,50%

ЗАгАЛЬнА оцінкА  

Питання Дуже погано  Погано Добре Дуже добре  

Загалом,  передача даних та 
процедура табуляції була: 12,30% 18,40% - 50,90% 18,40%

Загальне оточення/обставини  18,60% 19,50% 22,90% 31,40% 7,60%

Організація процесу в ОВК 16,20% 17,90% 22,20% 28,20% 15,40%

Розуміння процедур ОВК  2,70% 6,20% 26,50% 42,50% 22,10%

Ваша впевненість в  точності  
комп’ютеризованих 
результатів  11,50% 15,40% 33,70% 26,00% 13,50%

Прозорість процесу  в ОВК  8,00% 17,90% 25,00% 27,70% 21,40%
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ЗАгАЛЬнА оцінкА  
Загалом,  передача даних та процедура табуляції була: 

надписи на рядках  Дуже погано  Погано Добре Дуже добре  
Загальна 

сума  

АРК 0,00% 0,00% 66,70% 33,30%

Черкаська область  20,00% 40,00% 40,00% 0,00%

Чернігівська область  25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

Чернівецька область  0,00% 33,30% 66,70% 0,00%

Дніпропетровська область  0,00% 0,00% 83,30% 16,70%

Донецька область  0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Івано-Франківська область  33,30% 33,30% 33,30% 0,00%

Харківська область  0,00% 9,10% 27,30% 63,60%

Херсонська область  25,00% 0,00% 75,00% 0,00%

Хмельницька область  0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Київ 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%

Київська область  33,30% 16,70% 16,70% 33,30%

Кіровоградська область  0,00% 50,00% 25,00% 25,00%

Луганська область  20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

Львівська область  0,00% 40,00% 60,00% 0,00%

Миколаївська область  50,00% 0,00% 50,00% 0,00%

Одеська область  14,30% 14,30% 71,40% 0,00%

Полтава  0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

Рівненська область  25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Севастополь  0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Сумська область  0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Тернопільська область 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%

Закарпаття 33,30% 0,00% 33,30% 33,30%

Вінницька область  0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Запорізька область  14,30% 14,30% 42,90% 28,60%

Житомирська область  0,00% 50,00% 33,30% 16,70%

Загальна сума  12,30% 18,40% 50,90% 18,40% 100,00%
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ЗАгАЛЬнА оцінкА  
Загалом,  передача даних та процедура табуляції була:  

надписи на рядках  Дуже погано  Погано Добре Дуже добре  
Загальна 

сума  

АРК 0,00% 0,00% 66,70% 33,30% 100,00%
5 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
6 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
8 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Черкаська область  20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00%
194 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
198 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
199 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
200 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Чернігівська область 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 100,00%
206 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
209 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
210 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Чернівецька область  0,00% 33,30% 66,70% 0,00% 100,00%
201 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
202 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
203 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Дніпропетровська область  0,00% 0,00% 83,30% 16,70% 100,00%
28 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
29 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
30 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
31 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
36 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
37 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Донецька область 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
49 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Івано-Франківська область 33,30% 33,30% 33,30% 0,00% 100,00%
83 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
85 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
87 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Харківська область 0,00% 9,10% 27,30% 63,60% 100,00%
169 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
170 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
171 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
172 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
174 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
176 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
177 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
179 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
180 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Херсонська область  25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 100,00%
182 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
183 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
184 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
186 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Хмельницька область 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
191 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
192 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Київ 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 100,00%
212 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
215 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
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надписи на рядках  Дуже погано  Погано Добре Дуже добре  
Загальна 

сума  

221 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
222 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Київська область  33,30% 16,70% 16,70% 33,30% 100,00%
90 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
92 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
93 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
94 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
96 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
97 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Кіровоградська область  0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
99 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
102 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
103 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Луганська область 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%
107 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%
108 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
110 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
111 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Львівська область 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%
118 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
119 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
124 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
125 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
126 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Миколаївська область 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%
129 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
131 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Одеська область 14,30% 14,30% 71,40% 0,00% 100,00%
133 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
134 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
139 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
140 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
141 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
142 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Полтава 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 100,00%
146 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
147 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
148 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
149 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
150 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Рівненська область 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
153 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
154 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
155 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
156 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Севастополь  0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
224 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Сумська область  0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
157 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
158 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
159 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Тернопільська область  50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%
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надписи на рядках  Дуже погано  Погано Добре Дуже добре  
Загальна 

сума  
163 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
164 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Закарпаття  33,30% 0,00% 33,30% 33,30% 100,00%
68 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
69 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
71 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%
73 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Вінницька область 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
11 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
15 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
16 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
18 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Запорізька область 14,30% 14,30% 42,90% 28,60% 100,00%
76 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
77 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
78 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
79 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
80 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Житомирська область 0,00% 50,00% 33,30% 16,70% 100,00%
62 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
63 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
64 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
65 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
66 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
67 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Загальна сума  12,30% 18,40% 50,90% 18,40% 100,00%
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СПоСТеРеження В оВк

особи в приміщенні овк   

Питання Так ні не відомо  

Були  спостерігачами  від партій  84,40% 4,70% 10,90%

Були  спостерігачами від незалежних кандидатів  56,30% 14,20% 29,50%

Були  спостерігачами інших  міжнародних спостережних місій  45,30% 46,90% 7,80%

Були спостерігачами українських непартійних організацій  44,20% 31,60% 24,20%

Чи  в приміщенні ОВК були  присутні будь-які не уповноважені 
особи  7,80% 70,30% 21,90%

Якщо так, чи давали вони розпорядження / втручалися в роботу  
ОВК  8,30% 91,70%

ЧИ хтось із спостерігачів або кандидатів/представників партій 
інформував Вас  про проблеми на цій  ОВК  28,10% 71,90%

Чи  подавалися до цієї ОВК будь-які офіційні скарги  18,20% 48,10% 33,70%

пробЛеми тА порушення

Питання Так ні 

Чи вилучали спостерігачів з приміщення ОВК 1,60% 98,40%

Спостерігачам не дозволяли  ознайомитися з усіма аспектами процесу  7,90% 92,10%

ОВК виправляла або заповнювала протокол без офіційного рішення  ОВК  5,30% 94,70%

Чи обмежували Вас ( у будь-який спосіб) у  Вашому спостереженні роботи  ОВК  10,60% 89,40%

передАчА/подАчА протокоЛів З реЗуЛЬтАтАми тА виборчиХ мАтеріАЛів 

Питання  ніколи  Інколи  
У більшості 

випадків  Завжди   не відомо  

Чи на момент прибуття 
матеріалів з ДВК печатки на 
них були нетронуті   - 6,20% 18,10% 66,80% 8,80%

Чи ДВК подали до ОВК  усю 
обов’язкову документацію  0,50% 2,60% 23,80% 64,20% 8,80%
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перевіркА  протокоЛів двк   

Питання  ніколи  Інколи  
У більшості 

випадків  код  Питання  

Чи ДВКії подавали до ОВК 
по два  примірника кожного 
протоколу  - 1,00% 14,00% 73,60% 11,40%

Чи цифри в протоколах 
демонстрували явні ознаки 
того, що їх змінювали  43,00% 4,70% 1,00% 9,30% 42,00%

Чи співпадає сума голосів у 
протоколах ДВК  з цифрою 
ОВК 2,10% 7,80% 35,80% 33,70% 20,70%

ЗАгАЛЬнА оцінкА  

Питання  Дуже погано Погано  Добре  Дуже добре  

Загалом,  передача даних та 
процедура  табуляції на цій 
оВк: 10,80% 27,40% - 48,40% 13,40%

Загальне оточення/обставини  18,10% 21,20% 22,80% 31,60% 6,20%

Організація процесу в ОВК 16,70% 18,80% 24,00% 26,00% 14,60%

Розуміння процедур ОВК  5,80% 11,10% 21,20% 37,60% 24,30%

Ваша впевненість в  точності  
комп’ютеризованих 
результатів  14,60% 22,90% 33,10% 18,50% 10,80%

Прозорість процесу  в ОВК  8,90% 24,60% 25,70% 28,30% 12,60%
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ЗАгАЛЬнА оцінкА  
Загалом,  передача даних та процедура  табуляції на цій ОВК:

надписи на рядках Дуже погано Погано  Добре  Дуже добре  
Загальна 

сума  

АРК 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Черкаська область  20,00% 40,00% 40,00% 0,00%

Чернігівська область  0,00% 0,00% 66,70% 33,30%

Чернівецька область  0,00% 25,00% 50,00% 25,00%

Дніпропетровська область  0,00% 0,00% 76,90% 23,10%

Донецька область  50,00% 0,00% 0,00% 50,00%

Івано-Франківська область  25,00% 75,00% 0,00% 0,00%

Харківська область  5,90% 11,80% 47,10% 35,30%

Херсонська область  28,60% 0,00% 71,40% 0,00%

Хмельницька область  0,00% 25,00% 25,00% 50,00%

Київ 0,00% 70,00% 20,00% 10,00%

Київська область  0,00% 33,30% 50,00% 16,70%

Кіровоградська область  20,00% 40,00% 40,00% 0,00%

Луганська область  0,00% 12,50% 87,50% 0,00%

Львівська область  7,10% 21,40% 71,40% 0,00%

Миколаївська область  12,50% 0,00% 25,00% 62,50%

Одеська область  0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Полтава  25,00% 12,50% 50,00% 12,50%

Рівненська область  16,70% 58,30% 16,70% 8,30%

Севастополь  0,00% 40,00% 60,00% 0,00%

Сумська область  16,70% 50,00% 33,30% 0,00%

Тернопільська область 20,00% 0,00% 60,00% 20,00%

Закарпаття 0,00% 14,30% 71,40% 14,30%

Вінницька область  100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Запорізька область  0,00% 28,60% 71,40% 0,00%

Житомирська область  33,30% 33,30% 33,30% 0,00%

Загальна сума 10,80% 27,40% 48,40% 13,40% 100,00%
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ЗАгАЛЬнА оцінкА  
Загалом,  передача даних та процедура  табуляції на цій ОВК: 

надписи на рядках Дуже погано Погано  Добре  Дуже добре  
Загальна 

сума  

АРК  0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
1 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
8 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Черкаська область  20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00%
194 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
198 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
199 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
200 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Чернігівська область  0,00% 0,00% 66,70% 33,30% 100,00%
206 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
209 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
210 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Чернівецька область  0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
201 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
203 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
204 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Дніпропетровська область  0,00% 0,00% 76,90% 23,10% 100,00%
26 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
28 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
29 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
31 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
32 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
34 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
36 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
37 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Донецька область  50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
49 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
50 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Івано- Франківська область 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00%
83 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
85 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
86 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
87 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
89 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Харківська область  5,90% 11,80% 47,10% 35,30% 100,00%
168 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
169 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
170 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
171 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
172 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
174 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
177 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
179 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
180 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
181 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Херсонська область  28,60% 0,00% 71,40% 0,00% 100,00%
182 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
183 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
184 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
185 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Хмельницька область  0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
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надписи на рядках Дуже погано Погано  Добре  Дуже добре  
Загальна 

сума  
189 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
191 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
192 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
193 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Київ  0,00% 70,00% 20,00% 10,00% 100,00%
212 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
213 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
214 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
215 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
217 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
220 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
222 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Київська область  0,00% 33,30% 50,00% 16,70% 100,00%
90 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
92 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
93 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
94 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
97 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Кіровоградська область  20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00%
99 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
101 20,00% 20,00% 60,00% 0,00%
102 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
103 0,00% 66,70% 33,30% 0,00%
Луганська область  0,00% 12,50% 87,50% 0,00% 100,00%
104 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
106 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
107 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
110 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
111 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
112 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Львівська область  7,10% 21,40% 71,40% 0,00% 100,00%
116 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
119 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
120 33,30% 33,30% 33,30% 0,00%
121 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
124 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
125 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
126 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Миколаївська область  12,50% 0,00% 25,00% 62,50% 100,00%
127 25,00% 0,00% 25,00% 50,00%
128 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
129 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Одеська область  0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
133 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
134 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
138 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
139 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
141 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Полтава 25,00% 12,50% 50,00% 12,50% 100,00%
145 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
146 66,70% 0,00% 33,30% 0,00%
147 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
148 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
149 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
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надписи на рядках Дуже погано Погано  Добре  Дуже добре  
Загальна 

сума  

150 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Рівненська область  16,70% 58,30% 16,70% 8,30% 100,00%
153 14,30% 85,70% 0,00% 0,00%
154 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
155 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
156 0,00% 33,30% 66,70% 0,00%
Сумська область 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%
157 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
158 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
159 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
162 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Тернопільська область  16,70% 50,00% 33,30% 0,00% 100,00%
163 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
164 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
165 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
167 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Закарпаття  20,00% 0,00% 60,00% 20,00% 100,00%
68 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
71 33,30% 0,00% 66,70% 0,00%
73 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Вінницька область  0,00% 14,30% 71,40% 14,30% 100,00%
11 0,00% 33,30% 66,70% 0,00%
12 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
13 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
15 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
18 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Волинська область 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
22 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Запорізька область  0,00% 28,60% 71,40% 0,00% 100,00%
74 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
76 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
77 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
78 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
79 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
80 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Житомирська область 33,30% 33,30% 33,30% 0,00% 100,00%
62 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
63 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
64 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
65 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
66 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
67 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Загальна сума  10,80% 27,40% 48,40% 13,40% 100,00%
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