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Канадcька Місія 2019 вітає призначення Почесного Ллойда Аксуорті Головою місії. Пан 
Аскуорті  працюватиме з аналітиками виборчого процесу, довгостроковими та 
короткостроковими спостерігачами в Україні для оцінки чергових президентських виборів, 
запланованих на 31 березня 2019 року. 
 
Канадська двостороння місія спостереження за виборами розпочала роботу в Україні 22 
січня 2019 року для спостереження за всіма аспектами виборчого процесу та підготовки до 
виборів. Канадська Місія 2019 є нейтральною та неупередженою у своїй діяльності та 
висновках. 

«Ми з нетерпінням очікуємо Почесного Ллойда Аксуорті в Україні», - заявила Керівник місії 
Оля Одинська-Ґрод. «Він неодноразово відвідував Україну, в якості міністра закордонних 
справ Канади, а також був делегатом Місії спостереження за виборами в 2014 році, тому 
він добре знайомий з контекстом, у якому відбудуться ці вибори». 

Почесний Ллойд Аксуорті - видатний державний діяч і академік, який нині є головою 
Всесвітньої ради у справах біженців. Він є одним з провідних голосів Канади щодо 
глобальної міграції та захисту біженців. 

У 1997 році його було номіновано на Нобелівську премію миру за роботу над забороною 
протипіхотних мін. Рік опісля він отримав премію Північ-Південь, присуджену Радою Європи 
за його зусилля у створенні Міжнародного кримінального суду та Протоколу про дітей-
солдатів. У 2015 році почесний Ллойд Аксуорті отримав ступінь «Компаньйон» Ордену 
Канади, найвищу державну відзнаку Канади. У 2017 році отримав Медаль Пірсона за Мир 
від генерал-губернатора Канади. 

"Маючи його Головою місії, ми ще більше підкреслимо, що наша Місія спостереження за 
виборами є важливим прикладом відданості Канади у підтримці демократичного розвитку 
України", - сказала Оля Одинська-Ґрод. 
 



Група з 50 довгострокових спостерігачів, яка включає 13 членів основної команди та 
аналітиків, здійснює моніторинг та оцінку виборчої кампанії та процесу підготовки до виборів 
у всіх 24 областях України, де відбудеться голосування. 110 короткострокових спостерігачів 
приєднаються до них ближче до дня виборів для спостереження за перебігом голосування, 
підрахунку та опрацювання результатів. 
 
Канадська Місія 2019 опублікує свій перший попередній звіт з дня виборів, у понеділок 1 
квітня 2019 року на прес-конференції в Києві..  
 
 
 
Для медіа запитів звертайтеся: 

Телефон: +380 (63) 5232401 

Електронна пошта: marta.skurska@canadem.ca  

 

### 

 

Передумови для діяльності Місії Спостереження за Виборами КАНАДЕМ 
 
Організацією КАНАДЕМ було здійснено понад 130 місій спостереження в більш ніж 40 
країнах, що значним чином вплинуло на зміцнення демократичного процесу в усьому світі. 
КАНАДЕМ направила близько 2000 спостерігачів протягом 11 місій спостереження за 
виборами в Україні, починаючи з 2004 року. Місія Спостереження за Виборами КАНАДЕМ 
діє згідно з «Декларацією принципів міжнародного спостереження за виборами», 
прийнятою ООН у 2005 році. 
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