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Круглий стіл: “Розвиток українських громад 
у Російській Федерації та в Центральній Азії”

Круглий стіл: “Розвиток українських
громад у Східній Європі”

Круглий стіл: “Розвиток українських
громад у Південній Америці”

Круглий стіл: “Розвиток українських громад
у Австралії, Океанії, Азії та Африці”

Круглий стіл: “Розвиток українських
громад у Північній Америці”

Круглий стіл: “Розвиток українських
громад у Західній Європі”

ХІ СВІТОВий  КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ
24-27 листопада 2018 р.                               Київ, Україна
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Різдвяне привітання
Від імені Світового Конґресу Українців хотів би висловити свої щирі
вітання всім українцям і друзям України з нагоди святкових днів.

Як новообраний Президент СКУ хочу подякувати минулому Проводу
СКУ, зокрема Раді директорів та безпосередньо попередньому
Президентові Евгену Чолію, за жертовну працю та значні досягнення
на користь українського народу. 

У кінці листопада 2018 р. провідники українських громад із різних країн світу зібралися в Києві 
на XI Світовому Конґресі Українців, під час якого виробили плани на майбутнє, модернізувавши 
і децентралізувавши структуру СКУ та обравши нову команду для координації та здійснення
керівництва світовою українською громадою.

Ми розуміємо великі виклики, які стоять перед СКУ. Я певний, що разом ми досягнемо успіху,
поклавши кінець іноземній агресії та встановивши мир на українській землі. Для цього ми повинні
забезпечити, щоб Росія припинила свою військову, економічну та культурну агресію, а також
дезінформаційну кампанію, повернула Україні незаконно окуповані території Криму та Донбасу, 
а також звільнила всіх політичних в’язнів та заручників.

Ми всі маємо обов’язок допомогти народу України розбудувати сучасну демократичну державу 
та досягнути його євроатлантичних прагнень. Для цього ми мусимо і далі сприяти розвитку
об'єднаних, організованих та впливових українських громад у всьому світі, які будуть
продовжувати виховання багатьох поколінь свідомих українців.

У цей святковий час я закликаю всіх, кому небайдужа доля України, щедро присвячувати свій час
та надавати фінансову підтримку Світовому Конґресу Українців.

Від імені Світового Конґресу Українців та моєї сім'ї, дружини Адріянни і дітей – Романа, Данила,
Лариси та Олени, щиро бажаю Вам миру, злагоди та щасливого Нового року і веселого Різдва.

Павло Ґрод
Президент 
Павло ҐрҐрҐ од
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  ХІ СВІТОВий КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

Офіційне відкриття XI кОнґресу ску

25 листопада 2018 р. у Національному спортивному комплексі
“Олімпійський” відбулось Офіційне відкриття XI Конґресу СКУ. 

Учасників  Офіційного відкриття привітав Президент України
Петро Порошенко, який подякував СКУ за просування інтересів
України на міжнародному рівні та заявив: “Ми разом з вами, дорогі
учасники Світового Конґресу Українців і закордонним українством,
яке ви представляєте, творимо зараз нову і вільну Україну. Ми
будемо пишатися нашою спільною працею в ім’я нашого великого
українського народу”. 

З боку України також виступили Перший Віце-прем’єр-міністр
України Степан Кубів та Міністр закордонних справ України 
Павло Клімкін.

Від імені СКУ слово мав Президент Евген Чолій та Голова
Організаційного комітету XI Конґресу СКУ Ярослава Хортяні, а
головуючим був Президент Конґресу Українців Канади та Віце-
президент СКУ Павло Ґрод.

Серед почесних гостей були очільники різних конфесій в Україні,
які відкрили цей урочистий захід виголошенням молитов, міністри,
народні депутати та представники українських владних структур,
державних інституцій та  громадянського суспільства.

У мистецькій частині виступили народна артистка України Руслана
Лижичко та квартет “Леон вочі”. Перший Віце-прем’єр-міністр

України С. Кубів

Міністр закордонних справ України 
П. Клімкін

24-27 листопада 2018 р. у Києві, Україна, відбувся XІ Світовий Конґрес Українців (XI Конґрес СКУ),
в якому взяли участь понад 300 осіб з мережі СКУ із 26 країн світу, включно й почесні гості –
державні високопосадовці та представники громадянського суспільства з України і країн проживання
української діаспори. 

XI Конґрес СКУ, який пройшов під гаслом “Зміцнюймо українську державність для кращого
майбутнього!”, підсумував діяльність СКУ за попередній період, виробив напрямні своєї діяльності
на 2018-2022 рр. та обрав новий Провід СКУ на чолі з Павлом Ґродом. 

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук), Глава УПЦ КП Філарет, Муфтій ДУМУ
“Умма” Шейх С. Ісмагілов, Апостольський Нунцій в Україні К. Ґуджеротті 
та секретар Апостольського Нунція в Україні о. Е. Сабадах 

Президент України П. Порошенко

Зміцнюймо українську державність для кращого майбутнього!

Народна артистка України 
Р. Лижичко
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ХІ СВІТОВий КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

нагОрОдження найвищОю
відзнакОю ску – медаллю 
св. вОлОдимира великОгО
Під час Офіційного відкриття XI Конґресу СКУ відбулась
церемонія нагородження найвищою відзнакою СКУ – медаллю 
св. Володимира Великого, якої були удостоєні: 

за значний внесок у розвиток та процвітання україни:
Виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я
Уляна Супрун (Україна)

Прем’єр-міністр Хорватії 
Андрей Пленковіч (Хорватія)

Колишній Прем’єр-міністр Канади 
Стівен Гарпер (Канада)

Конґресмен, член Палати представників США 
Сандер Левін (США)

Депутат Парламенту Естонії 
Тармо Круузімяе (Естонія) 

Колишній сенатор США 
Джон Маккейн  – посмертно (США)

за особливий внесок у піднесення іміджу ску, 
розбудову українського громадського життя в діаспорі 
та підтримку україни:

Е. Чолій та С. Левін

Я. Хортяні, У. Супрун та Е. Чолій

Я. Хортяні та Е. Чолій

Я. Хортяні, І. Ігнатович та Е. Чолій

      

Австралія
Текля Яворська 
Велика Британія
Зенон Ластовецький 
Ірина Терлецька 
Греція
Герасимос-Ніколаос Бугас
Канада
Евген Чолій
Анна Кісіль
Ігор Ігнатович
Валентина Курилів
Андрій Гладишевський
Любомир Луцюк
Максим Маслей
Марія Крет – посмертно
Казахстан
Михайло Парипса
Латвія
Іван Наливайко 
Молдова
Леонід Ткачук
Російська Федерація
Валерій Семененко
Тарас Дудко

Михайло Волик 
Митрополит Богородський
Української Православної
Церкви Київського
Патріархату Адріан 
(Валентин Старина)
США
Пола Добрянська
Лариса Кий
Роман Попадюк 
Угорщина
Олег Турик
Ігнац Іштванни 
Україна
Оксана Винницька-Юсипович
Віра Лавриненко (Гайдамаха)
Ірина Ключковська
о. Роман Мірчук 
Франція
Наталя Пастернак –
посмертно 
Хорватія
Славко Бурда 
Швейцарія
Андрей Лужницький

      

    

      

UWC bulletin 2019 No1 v5.qxp_Layout 1  1/2/19  5:45 PM  Page 4



5 5

Я. Хортяні, О. Винницька-Юсипович та Е. Чолій

Я. Хортяні, І. Ключковська та Е. Чолій

А. Кісіль та Е. Чолій

Я. Хортяні, Л. Кий та Е. Чолій

рОбОчі засідання XI кОнґресу ску
Робочі засідання XI Конґресу СКУ пройшли 26 та 27 листопада
2018 р. у сесійних залах Президент Готелю. 

У перший день учасники мали
нагоду ознайомитись із загальним
звітом про діяльність СКУ за 2013-
2018 рр., який представив Президент
СКУ Евген Чолій, та з відеозвітами
складових організацій. 

Підсумки праці ску 
за 2013-2018 рр. 
(зі звіту Президента СКУ
Евгена Чолія)

Протягом 2013-2018 рр. СКУ спрямував свої основні зусилля на
підтримку України в захисті своєї територіальної цілісності та
просування її європейської та євроатлантичної інтеграції, а також
на зміцнення і розширення мережі СКУ та розбудову українського
громадського життя в діаспорі. 

за цей період ску розгорнув структуровану співпрацю з:

• Святим Престолом і Вселенським Патріархатом, яка включала
зустрічі зі Святійшим Отцем Папою Римським Франциском і
Святійшим Вселенським Патріархом Варфоломієм І, а також
з Главами українських Церков в Україні та в діаспорі,
насамперед Української Православної Церкви Київського
Патріархату та Української Греко-Католицької Церкви;

• міжнародним співтовариством, що включала регулярні зустрічі
з державними високопосадовцями країн світу і найвищих
міжнародних інституцій та участь і виступи на міжнародних
форумах, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи, НАТО та ЄС;  

• теперішніми владними структурами України, керуючись
зокрема Меморандумами про співпрацю з Кабінетом Міністрів
України (2014 р. та 2016 р.) та Планом заходів з Міністерством
закордонних справ України (2015 р.), яка включала регулярні
зустрічі з Президентом, Головою Верховної Ради і Прем’єр-
міністром України та проведення спільних заходів, участь та
виступи на державних заходах; 

• громадянським суспільством та різними інституціями України,
включно й з Міжнародним інститутом освіти, культури та
зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська
політехніка” на підставі Меморандуму про співпрацю (2016 р.);

• засобами масової інформації України на підставі меморандумів
з телеканалами та інформаційними інституціями. 
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ХІ СВІТОВий КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

З метою виконання завдань СКУ Президент СКУ
Евген Чолій від 23 серпня 2013 р. до 26 листопада
2018 р. здійснив 147 міжнародних подорожей до 51
країни світу, що включало близько 1,500 двосторонніх
зустрічей з високопосадовцями країн світу, зокрема
України, та міжнародних інституцій – ООН, ОБСЄ,
Ради Європи, НАТО та ЄС, представниками
громадянського суспільства та експертами різних
країн світу, більше 160 виступів на офіційних заходах
та понад 200 зустрічей з українськими громадами.

Окремі результати безпосереднього та опосеред-
кованого впливу діяльності СКУ на міжнародному
рівні включають: 

• рішення Священного Синоду під головуванням
Його Всесвятості Вселенського Патріарха
приступити до надання автокефалії Православній
Церкві України; 

•  повна ратифікація та набуття чинності Угоди про
асоціацію між ЄС і Україною;

• запровадження безвізового режиму для громадян
України до держав Шенгенської зони; 

• запровадження так званого Закону Магницького
для боротьби з порушеннями прав людини
в різних країнах світу; 

• надання Україні значних обсягів економічної,
фінансової, військової, технічної та гуманітарної
допомоги для її захисту, подолання руйнівних
наслідків російської агресії та для відновлення та
розвитку української економіки; 

• прийняття низки резолюцій ООН, ОБСЄ, Ради
Європи, НАТО, ЄС та Великої Сімки на підтримку
територіальної цілісності України та її
європейської і євроатлантичної інтеграції. 

найважливіші успіхи ску включають:

• набуття СКУ статусу учасника міжнародної
неурядової організації в Раді Європи; 

• розширення мережі СКУ за рахунок вступу до
його складу 13 нових українських організацій з 13
країн світу та встановлення співпраці з
українцями із нових 10 країн світу; 

•  відкриття Представництва СКУ в Україні;

• відкриття Представництва СКУ зі зв’язків з
міжнародними організаціями в Брюсселі;

• діяльність в Україні Гуманітарних ініціатив СКУ, 
а зокрема проекту “Захист патріотів”, в рамках
якого було проведено курс бійця-рятувальника для
майже 36,000 військових і курсантів та передано
українським захисникам 21,000 покращених
аптечок першої допомоги натівського зразка;

• координація спільних дій мережі СКУ на
допомогу Україні, зокрема в рамках діяльності
Координаційного комітету СКУ з підтримки
України; 

• проведення у 85-ти країнах світу Міжнародної
акції "Запали свічку пам’яті!" у зв’язку із 85-ми
роковинами Голодомору;

• підтримка Євромайдану в Україні понад 45-ма
Євромайданами у більше ніж 20-ти країнах
проживання української діаспори та висвітлення
на Євромайдані в Києві привітань від СКУ та його
мережі з 25 країн світу з виявом солідарності;

• направлення в Україну міжнародних спостережних
місій СКУ на президентські і парламентські
вибори 2014 р. Загальна кількість спостережних
Місій СКУ та місій його складової організації,
Українського Конґресового Комітету Америки,
становила понад 770 осіб з 25 країн світу (ці місії
СКУ стали третіми за величиною міжнародними
місіями), а також направлення в 2015 р. в Україну
міжнародної спостережної місії СКУ на повторні
парламентські вибори загальною кількістю 55 осіб
із понад 15 країн світу; 

• відзначення 50-ліття СКУ в численних країнах та
в Україні, яке включало проведення 5
міжнародних конференцій та круглого столу для
залучення різних регіонів світу до аналізу
попередніх успіхів СКУ та до вироблення його
візії на майбутнє, низку урочистих заходів та
інформаційних кампаній в Україні та в діаспорі,
створення фільму про СКУ та випуск Україною
монети та марок СКУ з нагоди його 50-ліття;

• проведення в Україні Інавгураційного
економічного форуму та у Швейцарії
Економічного круглого столу з питань
трансформування, торгівлі та інвестицій в
Україну; 

• сприяння позитивному вирішенню справи щодо
представлення української етнічної меншини в
румунському Парламенті шляхом звернення СКУ
до владних структур Румунії;
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• відзначення в різних країнах світу 200-ліття з дня
народження Тараса Шевченка;

• проведення Першого світового форуму
українознавчих суботніх та недільних шкіл у
Львові, Україна, за участі учителів українських
шкіл з 35 країн світу (у співпраці з Міжнародним
інститутом освіти, культури і зв’язків з діаспорою
Національного університету “Львівська
політехніка”); 

• проведення в Україні Літнього інституту для
вчителів України у співпраці з Міністерством
освіти і науки України та з Львівським обласним
інститутом післядипломної освіти;

• внесок у підготовку оновленого Державного
стандарту загальної середньої освіти України;

• внесок у розробку Закону України “Про зовнішню
трудову міграцію”;

сесії та круглі стОли
Актуальні для української діаспори питання було
обговорено під час низки сесій та круглих столів, які
пройшли 26 та 27 листопада 2018 р.

Питанням зміцнення зв’язків світового українства та
збільшення його впливу на світовому рівні було
присвячено пленарну сесію “СКУ в 2025 році -
розробка стратегій ефективного розвитку”.

Під час шести круглих столів було обговорено теми
розвитку українських громад у Східній і Західній
Європі, у Північній і Південній Америці, у Російській
Федерації, в Центральній Азії, у Австралії, Океанії,
Азії та Африці. 

• подання інформаційних матеріалів СКУ та про
СКУ на телеканалах, сторінках провідних засобів
масової інформації та прес-центрів громадських
організацій і аналітичних центрів України, а також
створення та розміщення на веб-сайті СКУ бази
даних аналітики з міжнародними дослідженнями
та документами на тему України;

• підтримка Форумів української молоді діаспори
2013-2017 рр.;

• проведення кампанії “Червона картка” під час
Чемпіонату світу з футболу ФІФА в Російській
Федерації з метою припинення її гібридної агресії 
в Україні;

• підтримка Чемпіонатів світу з футболу серед
українських діаспорних команд 2013 -2018 рр.

Разом з цим делегати та гості XI Конґресу СКУ
розглянули теми, які пов’язані з міжнародною
підтримкою України в питаннях оборони,
реформування, економічного розвитку і гуманітарної
допомоги; з позитивним іміджем України,
закордонним українством, українською національною
пам’яттю, українською мовою, розвитком українських
громад у різних регіонах світу, формуванням свідомих
українців, українським молодіжним рухом, зі
співпрацею українців діаспори з етнічними
і релігійними громадами країн світу та джерелами
фінансування української громадської праці. 

Учасники ХІ Світового Конґресу Українців
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ХІ СВІТОВий КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

Сесія: “Міжнародна підтримка України в питаннях оборони,
реформування та в гуманітарній сфері” 

Сесія: “Політика української національної пам’яті у світовому
вимірі”

Пленарна сесія: “СКУ в 2025 році - розробка стратегій
ефективного розвитку”

Сесія:  “Формування свідомого українця через призму освіти,
молодіжних організацій, культурно-мистецьких об’єднань та ін.”

З відеозаписами сесій та круглих столів можна ознайомитись 
за наступною адресою:
https://www.youtube.com/user/UkrWorldCongress/videos?view=0

Сесія: “Роль діаспори в економічному розвитку України”

Сесія: “Зміцнення світового українського молодіжного руху – шляхи
розбудови молодіжних та студентських організацій у діаспорі”

Сесія: “Джерела фінансування української громадської праці:
кредитові спілки, громадські фундації та фандрейзинг”
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27 листопада 2018 р. делегати обрали Президентом
СКУ Павла Ґрода та Раду директорів СКУ.

Павло ґрод так озвучив своє бачення ролі
діаспори в житті україни та основні засади
діяльності новообраного проводу ску:

• Об’єднана навколо СКУ понад 20-мільйонна
українська діаспора є потужною силою. Завдяки
добре координованій діяльності вона здатна
відстоювати важливі для України питання на
найвищому рівні;

• Розбудова сильних українських громадських
інституцій в усіх країнах, де проживають українці,
має стати одним з пріоритетів СКУ. Cприяння
відкриттю та діяльності українських церков, шкіл,
культурно-мистецьких центрів, молодечих і
студентських організацій та наукових, бізнесових,
торговельних та професійних об’єднань є важливим
чинником для виховання нових поколінь свідомих і
впливових закордонних українців;

• СКУ має і далі активно сприяти консолідації та
об’єднанню світового українства, розширенню
мережі організацій СКУ, а також посиленню впливу
українських громад на вирішення важливих для
України питань на міжнародному рівні; 

• 65 мільйонів українців у світі сьогодні близькі, як
ніколи. Усвідомлення єдності, що не обмежена
державними кордонами, – основа сучасної
української ідентичності;

• СКУ у співпраці з українськими церквами та 
МЗС повинен підтримувати українські громади
в світі, які є моральним хребтом України.
Відповідно, українська діаспора буде й далі 
віддано боротись за суверенітет та 
розбудову України як сучасної 
могутньої держави.

Про Павла ґрода

Павло Ґрод – відомий український громадський діяч
у Канаді, який від 2007 р. до 2018 р. обіймав посаду
Президента Конґресу Українців Канади та Віце-
президента СКУ. 

Він послідовно підтримував Україну під час та після
Революції Гідності, здійснивши низку подорожей до
України разом з попереднім Прем’єр-міністром
Канади Стівеном Гарпером та Міністром закордонних
справ Канади Джоном Бердом, а нещодавно – з
діючими Прем’єр-міністром Канади Джастіном
Трюдо та Міністром закордонних справ Канади
Христею Фріланд з метою підтримки українського
народу в боротьбі за європейське майбутнє. 

Через свою активну громадську позицію Павло Ґрод
став одним із 13 канадців у санкційному списку осіб,
яким заборонено в’їзд до Російської Федерації.

За версією журналу “Embassy Magazine & Hill Times.
Power and Influence” протягом трьох років поспіль він
потрапляв до списку 100 людей, які впливають на
глобальне майбутнє Канади. 

Павло Ґрод відзначений державними нагородами
України та Канади: ювілейною медаллю Президента
України з нагоди “25-ліття незалежності України” та
діамантовою ювілейною медаллю Королеви
Єлизавети II. 

Павло Ґрод є Президентом енергетичної компанії
“Rodan Energy Solutions”, яка пропонує інноваційні
рішення із заощадження електроенергії та
підвищення надійності енергосистем для
промисловості.  

Перед заснуванням “Rodan Energy Solutions” він
працював як банкір з питань корпоративного
інвестменту в “CIBC World Markets” та як юрист у
міжнародній юридичній фірмі “Gowling WLG”.

Павло Ґрод є членом юридичного товариства 
Онтаріо, має ступінь бакалавра політичних наук,
ступінь бакалавра права та ступінь магістра 
ділового адміністрування. Одружений, виховує
чотирьох дітей.

XI кОнґрес ску Обрав Президента та керівні Органи ску
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ХІ СВІТОВий КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

рада директОрів ску

Президент – Павло Ґрод

I Віце-президент – Стефан Романів

II Віце-президент – Анна Кісіль

III Віце-президент – Андрій Футей

Віце-президент з фінансових питань – Михайло Левко

Віце-президент з операційних питань – Зенон Потічний

Віце-президент з питань розвитку – Юрій Гуцуляк

Ярослава Хортяні (Европейський Конґрес Українців)

екзекутивний 
кОмітет ску

Віце-президент з питань Східної Європи – Віра Коник

Віце-президент з питань Західної Європи – Павло Садоха

Віце-президент з питань Російської Федерації та Центральної Азії – Сергій Винник

Віце-президент з питань Північної Америки – Тамара Олексій

Віце-президент з питань Південної Америки – Юрій Данилишин

Віце-президент з питань Океанії, Азії та Африки – Наталія Пошивайло

регіОнальні 
віце-Президенти

Віце-президент – Михайло Моравський (Австралія)

Віце-президент – Петро Ревко (Велика Британія)

Віце-президент – Олександра Хичій (Канада)

Віце-президент – Олена Кошарна (Канада)

Віце-президент – Віторіо Соротюк (Південна Америка)

Віце-президент – Валерій Семененко (Російська Федерація)

Віце-президент – Роксолана Лозинська (США)

Віце-президент – Марта Фаріон (США)

Евген Чолій (колишній Президент СКУ)

Євгенія Петрова (Світова Федерація Українських Жіночих Організацій)

Маріанна Заяць (Світова Федерація Українських Жіночих Організацій)

Дмитро Лекарцев (Світовий Конгрес Українських Молодіжних Організацій)

віце-Президенти

члени 

Голова – Александер Непрель 

Заступник – Олеся Луців-Андрійович

Секретар – Зенон Ластовецький

Члени: Квітка Семенишин, Іван Підкович, 
Галина Маслюк, Ярема Полатайко,
Михайло Козюпа, Леонід Ткачук 

кОнтрОльна
кОмісія

UWC bulletin 2019 No1 v5.qxp_Layout 1  1/2/19  5:45 PM  Page 10



11

Прес-брифінг нОвООбранОгО ПрОвОду ску
28 листопада 2018 р. відбувся прес-брифінг новообраного Проводу СКУ, в якому взяли участь Президент Павло
Ґрод, I Віце-президент Стефан Романів, II Віце-президент Анна Кісіль, III Віце-президент Андрій Футей та
Віце-президент Олена Кошарна. Вони підсумували діяльність XI Конґресу СКУ та представили бачення
майбутньої діяльності СКУ, що насамперед полягає у розбудові сильних і впливових українських інституцій  у
діаспорі, у всебічній підтримці України  в боротьбі проти російської гібридної агресії та в просуванні її
європейських і євроатлантичних прагнень.  

А. Футей, С. Романів, П. Ґрод, А. Кісіль та О. Кошарна

26-27 листопада 2018 р. у Філадельфії, США, відбувся ХІ Конґрес
Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО),
яка понад 50 років тому була однією зі співзасновниць СКУ та є
його активним членом.

ХІ Конґрес обрав Головою СФУЖО анну кісіль, яка одночасно
зайняла посаду Другого заступника Президента СКУ. Першою
заступницею Голови СФУЖО було обрано Євгенію Петрову,
другою – маріанну заяць, а третьою – марію фінів.

СКУ бажає успішної діяльності новообраній Управі СФУЖО на
чолі з Анною Кісіль та дякує за віддану працю на посту Другого
заступника Президента СКУ впродовж 2012-2018 рр. попередній
Голові СФУЖО Орисі Сушко.

А. Кісіль

Хі конґрес світової федерації українських жіночих Організацій
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СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ

Щоб обговорити подальшу співпрацю з
Україною, новообраний Провід СКУ
зустрівся з Прем’єр-міністром України
Володимиром Гройсманом, Головою
Верховної Ради України Андрієм
Парубієм, Віце-прем’єр-міністром
України з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Іванною
Климпуш-Цинцадзе, виконуючою
обов’язки Міністра охорони здоров’я
Уляною Супрун та Головою Постійної
делегації в Парламентській асамблеї
ОБСЄ Артуром Герасимовим.  

У ході зустрічей було обговорено
необхідні кроки щодо підтримки
України з боку міжнародного
співтовариства після агресії Російської
Федерації в Азовському морі, а також
справи, пов’язані з реформуванням
України, направленням міжнародних
спостережних місій на президентські і
парламентські вибори в Україні та
питаннями економіки, охорони
здоров’я, повернення українців на
Батьківщину тощо. 

ПрОвід ску ОбгОвОрив з владними структурами україни 
ПріОритети майбутньОї сПівПраці

Ваша роль важлива. 
Ми відчуваємо сьогодні
партнерство СКУ. І я радий,
що у нас є розуміння і
готовність вирішувати
будь-які питання.

Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман

С. Касянчук, А. Кісіль, О. Кошарна, Е. Чолій,  Прем’єр-міністр України В. Гройсман,
П. Ґрод, С. Романів, А. Футей, З. Потічний та М. Ярошевич

“
”

М. Ярошевич, А. Футей, П. Ґрод, в. о. Міністра  охорони здоров’я України У. Супрун,
Е. Чолій, С. Романів, С. Касянчук та О. Кошарна

М. Ярошевич, О. Кошарна, П. Ґрод, Голова ВР України А. Парубій, Е. Чолій, 
С. Романів, З. Потічний та С. Касянчук

Ціную значні зусилля
світового українства у час
особливих викликів для
нашої державності.“ ”Віце-прем’єр-міністр з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції України 
Іванна Климпуш-Цинцадзе
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АКТУАЛЬНО

Історична подІя:

СКУ та 20-мільйонна українська діаспора, інтереси якої
він представляє, вітають успішне проведення 15 грудня
2018 р. у Києві Об’єднавчого Собору та історичне
створення єдиної помісної автокефальної Православної
Церкви України і обрання її Предстоятелем Блаженнішого
Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України.

СКУ гордий тим, що долучився до досягнення цієї мети
своєю довголітньою послідовною працею. Зокрема в
листопаді 2016 р. та в січні 2018 р. Евген Чолій, тодішній
Президент СКУ, під час зустрічей зі Святійшим
Вселенським Патріархом Варфоломієм І, Архієпископом
Константинополя – Нового Риму, представив та передав
Резолюції Річних загальних зборів СКУ з закликом до
Вселенського Патріарха надати Томос про автокефалію
Православної Церкви України.

Особливу роль у створенні нової автокефальної Право-
славної Церкви України відіграла Константинопольська
Церква-Мати на чолі зі Вселенським Патріархом
Варфоломієм І, а також незламна довголітня позиція Його
Святості Патріарха Філарета та впродовж останніх років –
надійна підтримка з боку держави та зокрема Президента
України Петра Порошенка.

ствОрення нОвОї автОкефальнОї ПравОславнОї церкви україни

Президент України П. Порошенко та Блаженніший
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України

Представники ску зустрілись з ПредстОятелем 
ПравОславнОї церкви україни

20 грудня 2018 р.  ІІІ Віце-президент СКУ і
Президент Українського Конґресового
Комітету Америки Андрій Футей та Директор
Представництва СКУ в Україні Сергій
Касянчук зустрілись з Предстоятелем
Православної Церкви України – Блаженнішим
Митрополитом Епіфанієм.

Вони передали вітальний лист від Президента
СКУ Павла Ґрода з нагоди обрання
Блаженнішого Митрополита Епіфанія
Предстоятелем Православної Церкви України
та обговорили загальні напрямки майбутньої
співпраці між Православною Церквою
України та СКУ, включно з широким
визнанням та утвердженням у світі
новоствореної Церкви.

А. Футей, Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній та С. Касянчук
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АКТУАЛЬНО

Заслужена нагорода: 

25 жовтня 2018 р. незаконно засуджений до 20 років
бранець Кремля, український кінорежисер
і письменник Олег Сенцов був удостоєний високої
нагороди Європейського Парламенту – премії ім.
А. Сахарова “За свободу думки”. Своїм 145-денним
голодуванням та мужністю він привернув увагу світу
до грубих порушень Російською Федерацією
людських прав українців. Олег Сенцов став першим
у історії українцем, якому була присвоєна ця
нагорода, та символом боротьби за звільнення
політичних в’язнів, що утримуються в Російській
Федерації. Олег Сенцов продовжує перебувати за
російськими ґратами і тому не зміг бути присутнім на
церемонії вручення нагороди 12 грудня 2018 р. в
Європейському Парламенті в Страсбурзі.

СКУ разом з багатомільйонною українською
діаспорою постійно закликав і продовжує закликати

Олег сенцОв – лауреат Премії “за свОбОду думки” 

ЄС та міжнародне співтовариство вимагати від
Російської Федерації звільнення Олега Сенцова, 
а разом з ним понад 70 політичних в’язнів та
заручників.

У січні 2019 р. розпочинає свою діяльність
Міжнародна місія СКУ зі спостереження за виборами 
2019 р. в Україні (Місія), яку очолив колишній
Президент СКУ Евген Чолій. 

Основними завданнями Місії є підтримка відкритого і
прозорого виборчого процесу шляхом його моніто-
рингу в Україні та в дипломатичних представництвах
України в усьому світі, а також відстежування та
протидія спробам зовнішнього втручання, зокрема
з боку Російської Федерації, у виборчий процес в
Україні та за кордоном, де українські виборці
реалізуватимуть своє виборче право.

Місія здійснюватиме свою роботу щодо питань, які
пов’язані з президентськими виборами, що
відбудуться 31 березня 2019 р. та 21 квітня 2019 р.
(другий тур, як буде потрібно), та з парламентськими
виборами, які заплановані на 27 жовтня 2019 р.

“Cвітовий Конґрес Українців продовжує бути
відданим підтримці демократичних процесів в
Україні та буде й далі допомагати Україні
посилювати свою стійкість проти внутрішніх і,
головне, –зовнішніх загроз. Щоб допомоги Україні
протистояти сучасним викликам, які пов’язані з
потенційним втручанням у виборчий процес, ми
закликаємо українців діаспори взяти активну
участь у роботі Місії в якості довготермінових та
короткотермінових спостерігачів”, – заявив
Президент СКУ Павло Ґрод.

міжнарОдна місія ску зі сПОстереження за вибОрами 2019 р. 
в україні рОзПОчинаЄ свОю діяльність

детальнішу інформацію про
діяльність місії можна отримати 
на веб-сайті ску:
http://www.ukrainianworldcongress.org/
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ску закликаЄ дО дій
26 листопада 2018 р. ХІ Конґрес СКУ засудив
цілеспрямовану ескалацію російських військових дій
проти України в Азовському морі та закликав
міжнародне співтовариство до швидкої і рішучої
реакції на цю агресію та до посилення підтримки
України в захисті її територіальної цінності. 
А 2 листопада 2018 р. СКУ заявив, що міжнародне
засудження було швидким, однак дії - мінімальними,
і тому закликав світ вжити всіх заходів, щоб покарати
Російську Федерацію, та цим самим надати Україні
можливість самостійно захищати себе, а відтак
глобальний мир та безпеку.

4 грудня 2018 р. Президент СКУ Павло Ґрод у своєму
листі до глав держав, членів НАТО, заявив: “Останній
акт агресії Росії проти України є прямим викликом
для НАТО та міжнародного співтовариства. Якщо на

це не дати рішучу відповідь, така ескалація неминуче
призведе до подальшої інтенсифікації насильства з
боку Росії. НАТО, як фундамент, на якому збудована
європейська безпека, мусить рішуче відповісти на це
неприйнятне порушення міжнародного права”. 

Президент СКУ окреслив необхідні кроки у відповідь
на зростаючу агресію Російської Федерації та надав
дипломатичні, економічні та військові рекомендації,
які насамперед включають: вимоги щодо негайного
звільнення українських моряків, введення низки
блокуючих санкції проти російських державних
фінансових інституцій, у тому числі й виключення з
міжнародної платіжної системи SWIFT, припинення
будівництва трубопроводу “Північний потік-2”,
надання Україні додаткового спеціального озброєння
та посилення присутності НАТО в Чорному морі.   

сШа та канада 

25 листопада 2018 р. Український Конґресовий
Комітет Америки (УККА) та Конґрес Українців
Канади (Конґрес) випустили спільну заяву з вимогою
не тільки засудити акт агресії Російської Федерації,
але й вжити негайних заходів і тим самим
підтвердити свою відданість суверенітету України та
відновлення її територіальної цілісності.

3 грудня 2018 р. УККА надіслав листи до співголови
Конґресового Українського Кокусу, Сенатського
Українського Кокусу, Комітету закордонних справ у
Палаті Представників та до Комітету із закордонних
відносин Сенату США з проханням "негайно
провести слухання відносно російської неприхованої
агресії проти України”. 

У той же час Конґрес направив лист до Міністра
закордонних справ Канади Христі Фріланд, а УККА
- відкритий лист до Державного Секретаря США
Майка Помпео перед їхнім відльотом до Брюсселя,
Бельгія, на піврічне засідання міністрів закордонних
справ НАТО. Північноамериканська українська
громада закликала членів НАТО вимагати від
Російської Федерації негайного звільнення
українських військовослужбовців та повернення в
Україну захоплених українських військових кораблів.

Разом з цим по всій Північній Америці пройшли
протестні акції українських громад.   

акції українськиХ грОмад
У відповідь на заклик СКУ до дій в підтримці України
відгукнулись українці всього світу.

Оттава, Канада

Чикаґо, США
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арґентина

1 грудня 2018 р. Українське культурне товариство
“Просвіта” в Арґентині організувало в Буенос-Айресі
протестну акцію у зв’язку з участю Президента
Російської Федерації Владіміра Путіна в саміті
Великої двадцятки. 

Члени Товариства, учні суботньої школи, учасники
танцювального ансамблю та приятелі Товариства, які
прийшли на площу “Італія” в народних костюмах та
з українськими прапорами і плакатами, заявили про
своє обурення ескалацією російської агресії проти
України в Азовському морі та висловили протест
щодо участі російського Президента в саміті Великої
двадцятки та його перебування на території
Арґентини. 

Португалія

5 та 9 грудня 2018 р. українська громада Португалії
провела мітинги у Лісабоні та Порто, із направленням
звернення до Президента Парламенту Португалії
підтримати Україну в зв’язку з російською
військовою агресією та здійснювати тиск на Москву
для негайного звільнення з російського полону
українських моряків. А 8 грудня 2018 р. в українських
суботніх школах пройшла акція “Молитва за
Україну”.

греція

Із заклику Координаційної Ради Об’єднаної Діаспори
Українців Греції 13 грудня 2018 р.:

Українська громада Греції, як частина світового
українства, закликає міжнародне співтовариство
до негайних дій, які б конкретно показали
Російській Федерації, що підтримка України та її
територіальної цілісності є рішучою і
безкомпромісною.

13 грудня 2018 р. представники української громади
Греції, Грецько-Української Палати, а також
Посольства України в Греції зібралися в
центральному порту Греції – Піреї, щоб долучитися
до міжнародної інформаційної кампанії “На
підтримку українських військовополонених” та
інформувати населення Греції про черговий акт
відкритої російської агресії проти України. 

Буенос-Айрес, Арґентина

арґентина

1 р 2018 р У раї с е р е о ар с о

ПІДТРиМКА УКРАЇНи В БОРОТЬБІ З АГРЕСІЄЮ КРЕМЛЯ

Лісабон, Португалія

Піреї, Греція

Афіни, Греція
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15 грудня 2018 р. в Афінах батьки вихованців
Української суботньої школи, яка діє при Асоціації
української діаспори в Греції “Українсько-Грецька
Думка”, провели флешмоб на підтримку цієї кампанії.

франція

Із звернення Союзу українців у Франції до
Президента Франції 29 листопада 2018 р.:

Ми не маємо сумнівів, що французька дипломатія,
без жодних умов, підтримує цілісність та
суверенітет України в її кордонах, які визнані на
міжнародному рівні. Зважаючи на нещодавні події
та триваючу ескалацію, ми вважаємо, що
потрібно дати Росії чіткий сигнал та рішуче
засудити її дії з боку Європейського Союзу. 

чехія

Із звернення Української ініціативи в Чеській
Республіці до Президента і Парламенту Чехії 3 грудня
2018 р.

Ми хочемо цим сказати чеському суспільству, що
ми об’єднані демократичною думкою. Це наша
реакція на порушення міжнародного права з боку
Росії в Азовському морі та Керченській протоці. Ця
атака означає наступний рівень російської агресії
проти України, яка триває вже п’ять років. Ми
хочемо нагадати і про хлопців, які залишаються в
Росії, і про війну на сході України.

австралія

Із заклику Союзу українських організацій Австралії
до Уряду Австралії 7 грудня 2018 р.

Союз українських організацій Австралії закликає
Уряд Австралії вимагати виведення прихованих і
явних російських сил та техніки з України та
дотримання угод про припинення вогню; значно
посилити санкції, а зокрема галузеві санкції проти
Російської Федерації за цей останній нахабний акт
агресії проти суверенітету України.

СКУ об’єднує українців
із 61-ої країни світу:

Складові організації СКУ діють
у Австралії, Арґентині,
Бельгії, Болгарії, 
Боснії і Герцеґовині, Бразилії,
Великій Британії, Вірменії, 
Греції, Грузії, 
Данії, Естонії, 
Іспанії, Італії, 
Казахстані, Канаді, 
Латвії, Литві, 
Молдові, Німеччині, Норвегії,
Парагваї, Польщі, Португалії,
Російській Федерації, Румунії, 
Сербії, Словацькій Республіці,
Сполучених Штатах Америки,
Угорщині, Узбекистані, 
Франції, Хорватії, 
Чеській Республіці та Швейцарії.

Асоційовані члени СКУ діють 
у Киргизстані, Молдові, 
Нідерландах, Новій Зеландії,
Об’єднаних Арабських Еміратах,
Південно-Африканській Республіці,
Сінґапурі, Словенії, 
Туреччині та Швеції.

СКУ підтримує зв’язки з
українцями 
Австрії, Азербайджану,
Білорусі, Єгипту, 
Ізраїлю, Індії, Ірландії, 
Кіпру, Люксембурґу, 
Мальти, Мозамбіку, 
Таїланду, Тунісу, 
Фінляндії, Чилі
та Чорногорії. 
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85-ті РОКОВиНи ГОЛОДОМОРУ

85-ті роковини Голодомору світове українство відзначило
проведенням широкомасштабної міжнародної акції “Запали
свічку пам’яті!”, яка від 1 вересня до 24 листопада 2018 р.
пройшла у численних країнах світу.

Цю акцію організував Міжнародний координаційний
комітет СКУ в справі Голодомору разом зі своїми
українськими партнерами - Міністерством закордонних
справ України, Інститутом національної пам’яті та
Національним музеєм “Меморіал жертв Голодомору”.  

Протягом 85 днів, кожного дня в іншій країні світу, українці
запалювали символічну свічку пам’яті, щоб об’єднатись
у спільній пам’яті про багатомільйонні жертви, підвищувати
обізнаність про людські права, повагу і толерантність та
просувати визнання Голодомору геноцидом українського
народу. Завершилась акція 24 листопада 2018 р. біля
Меморіалу жертв Голодомору, де Ієрархи Українських
Церков відправили панахиду за жертвами Голодомору та
було запалено свічки пам’яті. 

міжнарОдна акція ску “заПали свічку Пам’яті!”

   Holodom
or

85

Нова Зеландія

Бельгія Австралія

Об’єднані Арабські Емірати

Арґентина 
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з 1 вересня 2018 р.
свічка пам’яті 
була запалена 

в таких країнах:

Українa •Туреччинa 
Йорданія • Ірак • Китай

Єгипет • Мозамбік 
Білорусь •  Сенегал 

Вірменія • Азербайджан
Казахстан • Узбекистан

Російська Федерація
Сінґапур • Австралія 

Алжир • Нова Зеландія  
США  • Індія • Катар

Канадa • Таджикистан
Болгарія • Маврикій • Японія
Іран • Кувейт • Киргизстан
Нігерія • Перу • Аргентина

Бразилія • Парагвай 
Румунія • Португалія
Угорщина • Іспанія 

Чорногорія • Ірландія 
Велика Британія • Франція
Об’єднані Арабські Емірати

Люксембурґ • Німеччина
Кенія • Австрія • Бельгія 
Італія • Південна Африка

Словенія • Хорватія 
Боснія та Герцеґовина 
Данія  • Чехія • Ефіопія

Польща • Сербія 
Словаччина • Грузія • Ізраїль
Швеція Фінляндія • Естонія

Латвія Литва • Чилі 
Індонезія Мексика • Молдова

Республіка Корея • Греція
Ліван • Македонія 

Швейцарія • Малайзія
Нідерланди • Туніс 
Ангола • Норвегія

Кіпр • Марокко 

Бразилія

Данія

Естонія

Казахстан

Велика Британія
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На засіданні Верховної Ради України 23 листопада
2018 р. Стефан Романів - Голова Міжнародного
координаційного комітету СКУ в справі Голодомору та
Генеральний секретар СКУ, представив основну
діяльність СКУ та української діаспори на тему
Голодомору. “Попри те, що наша праця дала значні
результати, включно з резолюціями про визнання
Голодомору геноцидом українського народу на рівні 17
держав світу, а також численних міст і провінцій, 
у нас попереду ще дуже багато праці, - заявив Стефан
Романів. - Ми ще не все зробили, щоб пошанувати
мільйони замучених Голодомором співвітчизників”. 

міжнарОдний фОрум 
“україна Пам’ятаЄ – світ визнаЄ”

22-24 листопада 2018 р. численні представники
української діаспори, у тому числі й делегати та гості
ХІ Конґресу СКУ, долучилися до державного відзна-
чення в Україні 85-их роковин Голодомору під час
Міжнародного форуму “Україна пам’ятає – світ
визнає”.

У рамках цього заходу українці всього світу взяли
участь у дводенному науковому симпозіумі, відкритті
виставки “Україна 1932-1933. Геноцид голодом”,
спеціальному засіданні Верховної Ради, Мистецькій
акції-реквіємі в Національній опері України, в
Міжнародному форумі за участі Президента України
та глав іноземних держав у Мистецькому арсеналі та
в загальнодержавних жалобних заходах біля
Меморіалу жертв Голодомору. 

С. Романів виступає у Верховній Раді України

Е. Чолій виступає  в Мистецькому арсеналі

Учасники наукового   симпозіуму: І. Ігнатович, В. Курилів, 
О. Винницька-Юсипович та Б. Колос

24 листопада 2018 р. перед учасниками
Міжнародного форуму в Мистецькому арсеналі
виступив Президент СКУ Евген Чолій. 
У своєму слові він наголосив, що метою Голодомору
було знищити духовенство, інтелігенцію та
українське селянство та цим самим убезпечитись від
непокори українців і загрози визвольної боротьби
української нації за свою незалежність. Евген Чолій
наголосив, що Російська Федерація продовжує
гібридну війну проти України, щоб так, як і в 30-их
роках, зламати її, а також відзначив важливість
Міжнародної акції “Запали свічку пам’яті!”, яка є
важливою частиною протидії нинішній військовій
агресії проти України та проти загальнолюдських
цінностей. По завершенню виступу було показано
відеофільм про цю міжнародну акцію СКУ. Е. Чолій, Л. Дір, П. Ґрод, В. Курилів та О. Кошарна (шоста) біля

Меморіалу жертв Голодомору

засідання верховної ради україни 
до 85-их роковин голодомору 

2018 р. численні представники засідання верхохох вної ради у

85-ті РОКОВиНи ГОЛОДОМОРУ
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у торонто відкрили меморіал 
жертвам голодомору
21 жовтня 2018 р. у Торонто, одному з найбільших
міст Канади, відбулось відкриття Меморіалу жертвам
Голодомору, яке увінчало довголітню наполегливу
працю місцевої української громади під проводом
Конґресу Українців Канади, відділ Торонто.
Меморіал встановлено біля Виставкової площі –
одного з найбільш відвідуваних місць Торонто. 

У цій урочистій події також узяли участь Міністр
закордонних справ Канади Христя Фріланд, депутати
Парламенту Канади, мер Торонто Джон Торі та
делегація з України на чолі з Першим Віце-прем’єр-
міністром України Степаном Кубувим.

ску продовжує закликати нащадків
жертв голодомору долучатися до
піднесення у світі обізнаності про

голодомор

У 85-ті роковини Голодомору СКУ закликав
нащадків жертв Голодомору долучатися до
піднесення у світі обізнаності про Голодомор
та розпочав створення бази даних таких осіб
для інформування про основні завдання СКУ
та про події в світі щодо цієї тематики. 

Нашим спільним нинішнім завданням є гідне
вшанування жертв Голодомору, розуміння та
вшанування свідків Голодомору, забезпечення
належного визнання цього геноциду
міжнародним співтовариством та передання
історії про Голодомор майбутнім поколінням.

СКУ продовжує закликати нащадків жертв
Голодомору  приєднуватися до діяльності СКУ
та його мережі з інформування про Голодомор
на міжнародному, національному і місцевому
рівнях та спонукає їх додати свої імена до бази
даних СКУ. Для цього слід заповнити анкету
СКУ за наступним посиланням:

ht tp : / /www.ukra in ianworldcongress .org/
index.php/id/835/lang/ua

сенат, конґрес та 23 штати сШа
визнали голодомор геноцидом
українського народу
Нашою спільною великою перемогою в 85-ті
роковини Голодомору є визнання 3 жовтня 2018 р.
Сенатом, 11 грудня 2018 р. Конґресом та протягом
року 23 штатами США Голодомору геноцидом
українського народу.

СКУ відзначає провідну роль у цьому Українського
Конґресового Комітету Америки та закликає всю
свою мережу і далі активно просувати визнання
Голодомору геноцидом у тих країнах, які ще цього 
не зробили. 

Відкриття Меморіалу жертвам Голодомору в м. Торонто
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ВІСТІ З ГРОМАД

канада
7-9 грудня 2018 р. у м. Монтреаль відбулися Річні
збори Конґресу Українців Канади (Конґрес), однієї з
найбільших та найстар іших складових організацій
СКУ, яка була серед співзасновників СКУ. 

Під час цього заходу Павло Ґрод оголосив про свою
відставку з посади Президента Конґресу. Новим
Президентом Конґресу було одноголосно обрано
адвоката Олександру Хичій.  Першим заступником
президента стала Андреа Копилець, а другим –
адвокат Олександр Ільченко. 

У 2018 р. виповнилось 85 років одній із найстаріших
українських шкіл Канади – Рідній школі Українського
Національного Об’єднання Філії Торонто-Захід, яка
виховала не одне покоління свідомих українців.
Сьогодні в школі навчається  115 учнів, які здобувають
знання з різних українознавчих предметів, зокрема з
української мови, літератури, культури, історії,
географії та християнської етики. При школі діють
курси українознавства для учнів 8-11 класів, які дають
можливість отримати кредит  для вступу до коледжу
та університету. Також функціонує програма дитячого
садочка з елементами філософії Марії Монтессорі та
шкільний ансамбль бандуристів “Мальви”. 

О. Ільченко, О. Хичій, А. Копилець та П. Ґрод

казаХстан
9 грудня 2018 р. Центр української культури
“Світанок” провів у м. Петропавловськ Фестиваль
української культури в рамках Асамблеї народів
Казахстану під назвою “Мости дружби”. Учасниками
цього заходу стали художні колективи українських
громад Північно-Казахстанської області.

12 грудня 2018 р. Український культурний центр
“Полісся” із с. Полтавка Північно-Казахстанської
області ознайомив місцеве населення з традиціями та
культурою українського народу з нагоди святкувань
Дня незалежності Казахстану. 

Фестиваль української культури у м. Петропавловськ

Рідна школа УНО Торонто-Захід долучилася до Міжнародної акціі
“Запали свічку пам’яті!“

Свято української культури у c. Полтавка
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арґентина
8 грудня 2018 р. у м. Буенос-Айрес, в Центральному
відділі Українського культурного товариства
“Просвіта”, відбулось свято останнього дзвоника для
учнів української школи. Численні батьки, рідні та
гості стали свідками виступів учнів школи, включно
й бандуристів, дитячого танцювального ансамблю та
театральної групи. 

нОва зеландія
1 грудня 2018 р. представники Української Громади у
Веллінґтоні на чолі з Ольгою Воробей та головою
Об'єднання Українців Нової Зеландії (Південь) мали
зустріч з Послом України в Сінґапурі, Брунеї та Новій
Зеландії Дмитром Сєніком. Учасники зустрічі
обговорили можливості започаткування в Новій
Зеландії спільних культурних проектів.  

рОсійська федерація
14 грудня 2018 р. у м. Омськ Сергій Винник, Віце-
президент СКУ з питань Російської Федерації та
Центральної Азії, обговорив із Марією Іваненко,
заступником голови Центру української культури
“Світанок” Петропавловська, особливості українсько-
го громадського життя в Казахстані. У ході зустрічі
також ішлось про перспективи створення в
Казахстані української жіночої та молодіжної
організацій, а також про представлення української
спільноти в соціальних мережах. 

18 листопада 2018 р. Омська регіональна громадська
організація “Сірий клин” відзначила свято рідної
мови. Під час святкового концерту з цієї нагоди
виступили мистецький колектив “Цвітень” та хор цієї
організації, які представили цікаву програму.

Останній дзвоник в українській школі у м.  Буенос-Айрес

C. Винник та М. Іваненко

Свято рідної мови у м. ОмськЗустріч української громади Нової Зеландії з Послом Д. Сєніком
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ЗОЛОТІ спонсори

СРІБНІ спонсори

HUCULAK FOUNDATIONHF
родина Зараска – Торонто

БРОНЗОВІ спонсори

долорес Бука-Гуцуляк
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

СПОНСОРи КРУГЛиХ СТОЛІВ ТА ТЕМАТиЧНиХ СЕСІЙ

МЕДІАСПОНСОРи •  MEDIA SPONSORS

TV UKRAINE’S GLOBAL VOICE

U   

TEMERTY
FOUNDATION

ПЛАТиНОВиЙ СПОНСОР

СПОНСОР ПАКЕТУ МАТЕРІАЛІВ

які щедро підтримали Хі світовий конґрес українців 
та в такий спосіб сприяли його успішному проведенню в україні!

які щедро підтримали Хі світовий конґрес українців
Щиро дякуємо всім спонсорам,
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