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Моніторинг передвиборчої ситуації в Україні (16.10.2012 р. – 
26.10.2012 р.) 

Виборчий процес 

 

15-25.10.2012 р. 

 В день парламентських виборів Україну чекає не менше чотирьох екзит-полів. Окрім «Національного 
екзит-пола» Центру Разумкова, Київського міжнародного інституту соціології і фонду «Демократичні 
ініціативи», свої дослідження також мають намір провести інші компанії. Про спільне замовлення 
«Українського теле-екзит-пола» заявили телеканали «Інтер» і ICTV, які в 2010 р. робили замовлення 
окремо. Опитування для них проводитимуть компанії TNS і «Социс». За замовленням 5 каналу 
проводитиме екзит-пол «Україна-2012» компанія «Рейтинг», за замовленням ТРК «Україна» – Research 
& Branding Group. Самостійно опитуватиме тих, хто проголосував «Шустер студіо». 

Джерела: 
http://news.zn.ua/POLITICS/na_vyborah_v_ukraine_budet_ne_menee_chetyreh_ekzit-polov-110391.html   

http://www.segodnya.ua/elections/elections2012/ekzitpoly-na-vyborah-v-ukraine.html  

 

16.10.2012 р. 

Представник Партії регіонів Анатолій Кінах вважає, що рух «Опора» працює на визнання виборів в 
Україні нелегітимними. Згідно з прес-релізом, який розповсюдила партія, рух «Опора» спеціально 
створює базу даних, щоб посіяти сумніви в легітимності парламентських виборів. Особливу увагу А. 
Кінах звертає на те, що проекти руху фінансуються з іноземних джерел. 

Джерело: 
  http://www.unian.ua/news/530305-kinah-mi-vsi-znaemo-scho-opora-finansuetsya-z-za-kordonu.html 

 

19.10.2012 р.  

Партії «Батьківщина» і «Свобода» підписали угоду про співпрацю в майбутньому парламенті. 
Документ підписали Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Анатолій Гриценко, Олег Тягнибок, Сергій 
Соболєв, Борис Тарасюк, В'ячеслав Кириленко і Юрій Гримчак. Опозиціонери зобов'язуються діяти 
спільно в наступному парламенті, зокрема в питаннях відміни «мовного» закону, пенсійної реформи 
влади і податкового кодексу. Коментуючи намір лідерів Об'єднаної опозиції «Батьківщина» і 
Всеукраїнського об'єднання «Свобода» підписати угоду про створення коаліції демократичних сил в 
новій Верховній Раді і заклик до Удару приєднуватися, В. Кличко сказав, що головне завдання на 
сьогодні – перемогти на виборах і захистити результати, а угоди про коаліцію необхідно підписувати 
вже після виборів. 

Джерела: 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/19/6975009/  

http://klichko.org/ua/news/news/udar-proponuye-stvoriti-demokratichnu-koalitsiyu-odrazu-pislya-parlamentskih-viboriv 

моніторинг виборів 
парламентські вибори 2012 р. 
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26.10.2012 р. 

Представники влади запевняють, що фальсифікації на виборах в Україні виключені. Прем'єр Микола 
Азаров переконаний, що фальсифікації виключені, оскільки підрахунок голосів здійснюватиметься 
«відкрито, під спостереженням камер». Такої ж думки дотримується і голова фракції Партії регіонів в 
парламенті Олександр Єфремов. Єфремов висловив упевненість в тому, що істотних відмінностей між 
даними екзит-пола і реальними результатами на виборах не буде. 

Джерела: 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/26/6975463/  

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?rezultatyi_vyiborov_ne_budut_otlichatsya_ot_dannyih_ekzitpola__efremov&objectId=271435&lang=ru 
 

 

Реакція міжнародної спільноти на політичну ситуацію в Україні  
16-17.10.2012 р. 

Посол ЄС в Україні Ян Томбінський зв'язав проведення саміту УКРАЇНА-ЄС і виконання Україною 
трьох умов – належне проведення виборів, вирішення проблеми політично мотивованого 
правосуддя відносно попереднього складу уряду і продовження судової реформи. З коментарями 
відносно умов проведення чергового саміту УКРАЇНА-ЄС посол Євросоюзу в Україні виступив на своїй 
першій прес-конференції на цій посаді. Пізніше у Брюсселі спростували інформацію про таку умову 
проведення саміту. Як заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Петер Стано: «Ми чекаємо 
проведення виборів 28 жовтня і формування нового уряду, щоб почати підготовку до чергового 
саміту УКРАЇНА-ЄС. В результаті, швидше за все саміт відбудеться на початку 2013 року... Це – 
єдина офіційна позиція Європейської ради і Єврокомісії». «Цю позицію розділяє також Європейська 
служба зовнішніх дій», – доповнила його Майя Косьянчич, спікер Верховного представника ЄС з 
питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон. 

Джерела: 
http://www.pravda.com.ua/news/2012/10/16/6974753/  

http://www.kommersant.ua/doc/2046159 

 

17.10.2012 р. 

Німецький парламент може заблокувати Угоду про асоціацію з Україною, поки Юлія Тимошенко не 
буде звільнена. Про це заявив голова комітету з європейської інтеграції німецького Бундестагу Гюнтер 
Крихбаум після зустрічі з дочкою Тимошенко Євгенією, – повідомляє прес-служба партії 
«Батьківщина». Крім того, він підкреслив, що для Європейського Союзу є дуже важливим те, як 
пройдуть парламентські вибори в Україні. 

Джерела: 

 http://lb.ua/news/2012/10/17/174902_bundestag_zablokiruet_assotsiatsiyu.html 

http://podrobnosti.ua/power/2012/10/17/864711.html 
 

 

19.10.2012 р. 

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що вибори без Тимошенко можуть привести до 
протестів, а також створюють небезпеку того, що не будуть визнані чесними і вільними. Говорячи 
про можливі наслідки для України у зв'язку з рішенням Європейського суду з прав людини, що 
визнав ряд порушень прав людини під час арешту і ув’язнення екс-голови МВС Юрія Луценка, генсек 
Ради Європи заявив про очікування, що Україна виконає рішення суду. 

Джерело: 
 http://www.dw.de/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%94-
%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-
%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D1%83-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%96/a-16321180 

23.10.2012 р.  
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Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) глибоко стурбоване 
зникненням російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва, яке сталося 19 жовтня 2012 року в 

Києві. Про це повідомляється в офіційній заяві Агенції ООН у справах біженців на офіційному сайті 
відомства. Развозжаєв був викрадений в Києві біля управління у справах біженців в той час, коли він 
дізнавався про можливість надання йому політичного притулку в Україні. Вже в неділю, 21 жовтня, 
Развозжаєва заарештували в Москві. З вимогою ініціювати розслідування за фактом зникнення 
російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва в Києві виступила також міжнародна 

правозахисна організація Human Rights Watch. 

Джерела: 
 http://www.unian.net/news/531286-v-oon-ugrojayut-ukraine-sanktsiyami-iz-za-pohischeniya-rossiyskogo-oppozitsionera.html  
http://news.liga.net/news/politics/752258-oon_ugrozhaet_ukraine_sanktsiyami_za_oppozitsionera_razvozzhaeva.htm  

http://www.hrw.org/news/2012/10/24/ukraine-investigate-disappearance-asylum-seeker 

 

24.10.2012 р. 

Президент Віктор Янукович і його уряд повинні гарантувати дотримання права на політичну участь 
усіх кандидатів у виборах і їх вільного доступу до ЗМІ. Про це написали держсекретар США Гілларі 
Клінтон і Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін 
Ештон у своїй статті для New York Times. Клінтон і Ештон заявили також, що шкодують «з приводу 
засудження лідерів опозиції під час судових процесів, які не відповідали міжнародним стандартам і 
з приводу ненадання їм права брати участь у виборах». 

Джерело: 
http://www.nytimes.com/2012/10/25/opinion/hillary-clinton-catherine-ashton-ukraines-election.html 
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ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ 
 

 
 

Фонд «Відкритий Діалог» створений людьми, які вважають європейські цінності – свободу особистості, права 

людини, демократію і самоврядування – не просто декларацією, а повсякденною реальністю, в якій може і повинна жити 

людина 21-го століття. Місія Фонду – ділитися польським досвідом трансформації та демократизації з нашими 

міжнародними партнерами, особливо східними (зокрема, з України, Російської Федерації і Центральної Азії). Ключові 

напрямки діяльності Фонду: захист прав людини, міжнародні відносини, підтримка і розвиток громадянського суспільства 

і освітніх програм. Наша мета – взаєморозуміння і довіра між ЄС і іншими країнами. 

Сайт: www.odfoundation.eu    

Адреса: 3 Maja Str. 18/4, 20-078 Lublin, Poland 

Тел. / факс: + (48) 507 739 025 

E-mail: odfoundation@odfoundation.eu   

 

http://www.odfoundation.eu/
mailto:odfoundation@odfoundation.eu

	   ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ
	Посол ЄС в Україні Ян Томбінський зв'язав проведення саміту УКРАЇНА-ЄС і виконання Україною трьох умов – належне проведення виборів, вирішення проблеми політично мотивованого правосуддя відносно попереднього складу уряду і продовження судової реформи. З коментарями відносно умов проведення чергового саміту УКРАЇНА-ЄС посол Євросоюзу в Україні виступив на своїй першій прес-конференції на цій посаді. Пізніше у Брюсселі спростували інформацію про таку умову проведення саміту. Як заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Петер Стано: «Ми чекаємо проведення виборів 28 жовтня і формування нового уряду, щоб почати підготовку до чергового саміту УКРАЇНА-ЄС. В результаті, швидше за все саміт відбудеться на початку 2013 року... Це – єдина офіційна позиція Європейської ради і Єврокомісії». «Цю позицію розділяє також Європейська служба зовнішніх дій», – доповнила його Майя Косьянчич, спікер Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.
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