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Київ, 22 липня 2019 року  

Сьогодні Канадська Місія 2019 оприлюднила свою попередню заяву про результати спостереження за 
парламентськими виборами 2019 року в Україні після аналізу всіх актуальних аспектів виборчого 
процесу, включаючи створення виборчих комісій, друк бюлетенів, процедури голосування та підрахунку 
голосів у день виборів.  

Почесний Ллойд Аксуорті, Голова Місії, відзначив: «Українці підтвердили свою відданість 
демократичному розвитку, обравши новий парламент на виборах, які значною мірою відповідали 
міжнародним демократичним стандартам. Ці позачергові вибори відбулися в умовах підвищених 
очікувань того, що новий парламент втілить сподівання виборців на зміни». Він додав: «Парламентські 
вибори відбулися в умовах трагічної війни. У зв'язку з агресією Російської Федерації проти України 
мешканці Криму та частини Донецької та Луганської областей не змогли реалізувати свої демократичні 
права та висловити свою позицію. Особливо слід зазначити, що в той час, коли мільйони українців 
здійснювали свої демократичні права, десятки тисяч росіян вийшли на вулиці Москви, демонструючи 
своє прагнення до демократії». 

«Ці парламентські вибори дають нам можливість вже втретє цього року спостерігати за 
волевиявленням українців. Ми відзначаємо зростаючий оптимізм, який призвів до потужного 
політичного імпульсу у напрямку подальших змін і реформ, що дає надію багатьом і підтримує хвилю 
демократичного прогресу», — сказав почесний Ллойд Аксуорті. Реалізація цих демократичних прав 
передбачає не лише сам акт голосування; існує також багато інших важливих елементів, що дають 
змогу втілити демократичний вибір. 

Згідно з результатами спостереження Місії, голосування відбувалося у належному порядку, хоча в 
окремих випадках відзначалися порушення, такі як підкуп виборців, наявність кандидатів-клонів та 
локальне зловживання адміністративними ресурсами. Особливо це виражено в одномандатних 
округах, які є більш вразливими до таких видів порушень. Такі порушення на місцях не мали суттєвого 
впливу на результати виборів. 

Важливим елементом повноцінно функціонуючої демократії є механізм стримування і противаг, а також 
постійне неупереджене застосування верховенства права, покладене на законодавчу, ввиконавчу і 
судову гілки влади. Одним із ключових обов'язків нового парламенту буде подальша реформа судової 
системи та посилення її незалежності. Про це свідчить заява послів G7 щодо нового Закону про 
люстрацію. 

Місія вкотре висловлює занепокоєння з приводу концентрації більшості ЗМІ, як на національному, так і 
на регіональному рівнях, в руках декількох медіа-груп, що обмежує доступ до збалансованого 
висвітлення та поширення інформації стосовно різних політичних платформ та поглядів. Враховуючи 
те, що передвиборча агітація все більше проводиться онлайн, інформаційний простір формувався за 
рахунок чорного піару і дезінформації, а соціальні медіа використовувалися для того, щоб підірвати 
довіру до опонентів.  



Місія Канади підкреслює необхідність збільшення фінансування громадського мовлення відповідно до 
пропозицій Президента Зеленського, а також більш ефективного застосовування вже існуючого 
антимонопольного законодавства. Крім того, Місія занепокоєна складнощами, з якими стикаються 
журналісти-розслідувачі та активісти, чия діяльність спрямована на боротьбу з корупцією. Зокрема 
серйозною проблемою залишаються часті випадки залякування та фізичних нападів. 

Щодо участі жінок у політичному житті України, Керівник Місії Оля Одинська-Ґрод зазначила: «Місія 
Канади вітає збільшення кількості жінок, внесених до партійних списків, проте варто зауважити, що 
питання ґендерної рівності залишилося не відображеним у програмах і агітаційних кампаніях 
політичних партій та кандидатів». 

«Незначна кількість жінок, обраних до парламенту, зрештою означає, що вони продовжуватимуть 
боротися за вплив на формування законодавства та політики країни. Представництво жінок в 
парламенті України залишається одним із найнижчих у Європі», — додала вона. Новий виборчий 
кодекс, прийнятий парламентом, передбачає пропорційну систему за відкритими списками. Це створює 
додаткові можливості для подальшої участі жінок у виборчому процесі та розгляду парламентом 
питань, які стосуються жінок. 

На жаль, новий парламент обрано здебільшого без участі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 
внутрішніх мігрантів. Попри те, що ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування для ВПО та 
внутрішніх мігрантів, питання щодо вимог реєстрації їхнього місця проживання залишаються 
невирішеними, що призводить до обмеження їхніх виборчих прав. 

«Місія вітає надзвичайно відповідальних громадян України, які брали участь у кожному етапі 
позачергових парламентських виборів як кандидати, їхні представники, члени центральних, окружних 
та дільничних виборчих комісій, співробітники правоохоронних органів, члени громадянського 
суспільства, спостерігачі та виборці», — сказав Почесний Ллойд Аксуорті. Це особливо важливе 
досягнення в умовах агресивного зовнішнього втручання. 

«Ми вітаємо активну участь більш ніж 300 канадських спостерігачів-волонтерів, які брали участь у 
спостережній місії задля підтримки демократії в Україні. Ми вискоко цінимо зусилля співробітників 
Посольства Канади в Україні на чолі з Високоповажним послом Романом Ващуком. 

Місія Канади 2019 здійснювала спостереження за перебігом усього виборчого процесу і продовжує 
спостерігати за реакцією на результати виборів і можливі юридичні тяжби. Остаточний звіт Місії, щодо 
президентських і парламентських виборів, буде оприлюднено через кілька місяців. Він буде містити 
рекомендації для майбутніх виборів. 
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### 

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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