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Funded with a grant from  
UKRAINIAN WORLD FOUNDATION

Пожертви для СКУ можна зробити: 

через інтернет за адресою: www.ukrainianworldcongress.org  
або чеком на „Ukrainian World Congress” (без надання довідок на звільнення від податків)  

чи на „Ukrainian World Foundation” (з наданням довідок на звільнення від податків  
жертводавцям із Канади).  

Просимо висилати чеки на адресу:   
Ukrainian World Congress, 145 Evans Ave., Suite 207, Toronto, Ontario, Canada M8Z 5X8.

Великоднє привітання  

Світового Конґресу Українців 

Світовий Конґрес Українців щиро вітає всіх українців і друзів України  

у всьому світі зі світлим днем Воскресіння Христового. 

У ці святкові дні ми пам’ятаємо і шануємо наших братів і сестер в 

Україні, які змушені зі зброєю в руках захищати свою Батьківщину. 

Оскільки цього року Україна переживає бурхливий період виборів, як 

навесні, так і восени, ми просимо всіх Вас залишатися відданими її 

майбутньому. Україна рухається в правильному напрямку, і всім нам 

слід і далі допомагати розбудовувати її як міцну і процвітаючу країну, 

яку майбутні покоління українців з гордістю називатимуть своєю Батьківщиною.  

Протягом останніх 50 років Світовий Конґрес Українців перебуває на передньому краї боротьби  

за суверенітет України та активно продовжує робити це і сьогодні. Разом з цим ми й далі активно 

підтримуємо розвиток українських громад у всьому світі. Ми доклали великих зусиль, щоб 

міжнародна спільнота була на боці України в боротьбі з агресією Росії, та досягли значного 

прогресу в тому, щоб світ визнав і пам'ятав Голодомор-геноцид українського народу. 

Для продовження нашої дуже важливої праці ми потребуємо Вашої фінансової підтримки.  

Просимо Вас зробити щедру пожертву для Світового Конґресу Українців під час його нинішньої 

Травневої фінансової акції. 

Пам’ятаймо, що ми всі українці, де б ми не жили! 

Дякуємо Вам та просимо Бога благословити  

Вас і Ваших близьких! 

 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

 

 

 

Павло Ґрод 

Президент 

Великоднє відеопривітання 

https://www.youtube.com/watch?v=UMMgtteyhL0


3

Міжнародна місія СКУ зі спостереження за виборами 
2019 р. в Україні (Місія СКУ) здійснила моніторинг 
виборчого процесу під час першого і другого туру 
президентських виборів в Україні 31 березня та 21 
квітня 2019 р., ставши третьою за величиною між-
народною спостережною місією в складі 249 коротко-
термінових спостерігачів із 33 країн, зареєстрованих у 
Центральній  виборчій комісії України. 

Упродовж цього часу Місія СКУ діяла у тісній 
співпраці зі спостережною  місією своєї складової 
організації, Українського Конґресового Комітету 
Америки (УККА), в складі 88 осіб. Обидві місії 
нараховували 337 короткотермінових спостерігачів. 

Щоб забезпечити вільний, чесний і прозорий виборчий 
процес, Місії СКУ і УККА вели моніторинг у 19 
областях України та на закордонному виборчому 
окрузі в 25 державах світу. 

Під час підсумкової прес-конференції в Українському 
кризовому медіа-центрі в Києві 22 квітня 2019 р. Голова 
Місії СКУ Евген Чолій та Голова Місії УККА Андрій  

 

Футей оголосили попередні висновки, відзначивши, що 
президентські вибори в Україні 2019 р. пройшли 
відповідно з міжнародними стандартами проведення 
демократичних виборів. Найбільшою перешкодою цих 
виборів була брутальна гібридна агресія Росії проти 
України, що триває понад 5 років. Однак владні 
структури та правозахисні органи України зробили 
великі зусилля, щоб українські виборці могли здійснити 
своє волевиявлення під час  президентських виборів. 
Дані ЦВК підтвердили явку виборців на рівні понад 
60%. Це означає, що українські виборці мають високий 
рівень довіри до виборчої системи, що є ще одним 
кроком вперед для розвитку демократії в Україні. 

Додатково Місія СКУ включала 122 довгострокових 
спостерігачі з 28 держав світу, які за межами України 
вели моніторинг західних засобів масової інформації 
на предмет наявності зовнішніх втручань у 
президентські вибори в Україні та дезінформування 
міжнародної спільноти про їхній перебіг з метою 
представлення України як невдалої держави. 
Спостереження велось на більше ніж 15 мовах. 

А. Футей, Е. Чолій, Т. Олексій та М. Ярошевич 

 
АКТУАЛЬНО

МІСІЯ СКУ СТАЛА ТРЕТЬОЮ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ МІЖНАРОДНОЮ СПОСТЕРЕЖНОЮ 
МІСІЄЮ  ПІД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

Спостерігачі місій СКУ і УККА 

Д. Попов та Е. Чолій – Київ, Україна Група спостерігачів із Польщі на чолі з М. Туцькою разом з Е. Чолієм 
та  Ректором УКУ о. Б. Прахом 

Відеозапис прес-конференції місій СКУ і УККА

Попередні висновки Місії СКУ

https://youtu.be/1OQXUhOuF5M
http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/Image/Elections2019/UWC%20Preliminary%20Observation%2022%20April%20(Ukr.).pdf


СКУ неодноразово заохочував усіх українських громадян в 
Україні та за її межами взяти участь у голосуванні під час 
президентських виборів  2019 р. та в такий спосіб втілити в 
життя своє демократичне право і підтримати процес 
розбудови своєї держави. 

Напередодні другого туру виборів 21 квітня 2019 р. СКУ 
закликав українців діаспори, громадян та друзів України 
підтримати у соціальних мережах Фейсбук і Твітер 
ініціативу #Голосуй,  спрямовану на підвищення активності 
виборців в Україні та за кордоном.
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АКТУАЛЬНО

Місію СКУ очолює попередній Президент СКУ Евген 
Чолій, а до складу команди входять Андрій Футей  –  
заступник голови та голова Місії УККА, Петро Штик – 
Головний спостерігач, Марина Ярошевич – радниця 
Голови, Володимир Кістяник – координатор, Ірина 
Мицак – представник зі зв’язків зі ЗМІ та Олександр 
Рябцев – координатор розподілу спостерігачів по Україні. 

„Я вдоволений, що вибори Президента України, які 
відбулись в екстремальній ситуації, коли продов-
жується російська гібридна агресія проти України, 
пройшли демократично та з дотриманням між-
народних стандартів, – заявив Голова Місії СКУ Евген 
Чолій. – У своєму Підсумковому звіті Місія СКУ не 
лише дасть оцінку поточним виборам, але й 
представить рекомендації щодо майбутнього 
виборчого процесу в Україні”. 

„Дякую керівництву та спостерігачам Місій СКУ і 
УККА, які своєю професійною і ефективною працею 
сприяли забезпеченню вільних, чесних і прозорих 
президентських виборів в Україні, жертовно 
присвятивши для цього свій власний час і кошти, а 
зокрема численній групі української молоді діаспори 
зі Світового Конгресу Українських Молодіжних 
Організацій, що є складовою організацією СКУ”, – 
заявив Президент СКУ Павло Ґрод.

Блаженніший Святослав Шевчук та Е. Чолій Блаженніший Епіфаній, З. Потічний та Е. Чолій 

 Бухарест, Румунія

Мадрид, Іспанія 

Відеозапис звернення Президента СКУ на тему виборів в Україні

https://www.facebook.com/UWCongress/videos/498410550691921/?v=498410550691921
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ГАСЛА І РІЧНИЦІ СКУ  
ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ 

ПАМ’ЯТНИХ ЗАХОДІВ  
У 2019 Р. 

Гасло на 2018-2022 рр.  

„Де б ми не жили, гордімося, що ми є 

українцями!” – таким гаслом СКУ закликає 
українців діаспори шанувати своє українське 
коріння та відчувати приналежність до великого 
українського народу, що є запорукою протистояння 
стрімким асиміляційним процесам та важливим 
чинником для усвідомлення відповідальності за 
майбутнє України. 

Гасло на 2019 р.  

„Наша сила – у єдності всього українського 

народу та в соборності українських земель!” – це 
гасло, яке тісно пов’язане зі знаменною історичною 
подією, 100-літтям проголошення Акту злуки 
Української Народної Республіки і Західно-
української Народної Республіки, спонукає  
українські громади в світі до єдності та активної 
співпраці з народом України у збереженні 
соборності Української держави. 
 

Важливі  події та річниці для гідного 
відзначення і проведення пам’ятних заходів  

у 2019 р. 

• Об’єднання Православної Церкви України та 
надання їй Томосу про автокефалію; 

• 100-ліття проголошення Акту злуки Української 
Народної Республіки та Західноукраїнської 
Народної Республіки; 

• 80-ліття проголошення державної самостійності 
Карпатської України; 

• 30-ліття виходу з підпілля Української Греко-
Католицької Церкви в Україні; 

• 5-та річниця розстрілу Небесної Сотні; 

• 5-та річниця нелегальної окупації Російською 
Федерацією Криму і Донбасу; 

• 5-та річниця збройної агресії Російської Федерації 
проти України; 

• 75-ліття початку переселення та депортації 
українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння та 
Підляшшя; 

• 75-ліття депортації кримських татар та інших 
народів Криму.  

П. Ґрод, Його Всесвятість Варфоломій І та Президент України  
П. Порошенко

У січні 2019 р. ми стали свідками надзвичайної події 
– надання Томосу про автокефалію Православної 
Церкви України, до наближення якої СКУ 
долучився своєю послідовною довголітньою 
працею. В останні роки цьому сприяли насамперед 
зустрічі зі Святійшим Вселенським Патріархом 
Варфоломієм І попереднього Президента СКУ 
Евгена Чолія у 2016 р. та 2018 р., який передав  
Резолюції Річних загальних зборів СКУ з закликом 
надати Томос, а також співпраця СКУ з найвищими 
владними структурами України та Його святістю 
Патріархом Філаретом, Главою Православної 
Церкви України Київського Патріархату. 

5 січня 2019 р. Президент СКУ Павло Ґрод та 
Директор Представництва СКУ в Україні Сергій 
Касянчук представили СКУ на урочистій церемонії 
підписання Томосу Вселенським Патріархом 
Варфоломієм І та спільній молитві в Патріаршому 
храмі Св. Георгія у  Стамбулі, Туреччина. 

Сьогодні Православна Церква України є суб’єктом 
міжнародного релігійного простору, утверджуючи 
та розширюючи свій авторитет не лише у 
православному світі, але й серед усіх християнських 
Церков та міжнародних релігійних організацій.  

СКУ ЗАКЛИКАЄ СПРИЯТИ 
ВИЗНАННЮ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ ІНШИМИ 
ПОМІСНИМИ ЦЕРКВАМИ СВІТУ

СКУ закликає українську діаспору активно сприяти 
визнанню Православної Церкви України помісними 
церквами країн свого проживання та поглиблювати 
з нею свої зв’язки. 

Привітання СКУ з нагоди надання Томосу про автокефалію 

Православної Церкви України

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1943/lang/ua
http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1943/lang/ua
http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1943/lang/ua
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СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ

Відновлення миру та економічне процвітання 
України, яка захищає себе від військової, 
економічної, культурної та політичної агресії Росії, 
продовжує бути пріоритетом для СКУ. Для 
досягнення цієї мети СКУ спрямовує свою основну 
діяльність на  те, щоб: 

• зупинити агресивну поведінку Росії щодо України 
та всього регіону через посилення жорстких 
санкцій та інші форми міжнародного засудження; 

• посилити міжнародну підтримку і допомогу 
Україні та 

• сприяти економічному розвитку України та 
розбудові української державності. 

СКУ буде й далі захищати та підтримувати Україну 
шляхом координації зусиль понад 20 мільйонів 
українців, які проживають за її межами. Українська 
діаспора буде ефективною лише тоді, коли вона буде 

СТРАТЕГІЯ ПОДАЛЬШОЇ СПІВПРАЦІ З УКРАЇНОЮ 

С. Касянчук, архієпископ Євстратій Зоря, П. Садоха, А. Кісіль,  
Блаженніший  Епіфаній, П. Ґрод, В. Коник, С. Романів та прот. О. Трофимлюк

П. Садоха, В. Коник, П. Ґрод, Блаженніший Святослав Шевчук, С. Романів, А. Кісіль  
та С. Касянчук

організованою, свідомою та впливовою. СКУ буде й 
далі сприяти розбудові міцних українських 
інституцій, щоб забезпечити стійкість наших громад, 
які будуть віддані українським інтересам упродовж 
багатьох поколінь. 

27-29 січня 2019 р. у Києві Провід СКУ обговорив 
стратегію подальшої співпраці між СКУ і Україною з 
очільниками Українських Церков, Міністром 
закордонних справ, Головою Комітету Верховної Ради 
в закордонних справах та керівництвом Національного 
інституту стратегічних досліджень і Міжнародного 
інституту освіти, культури і зв’язків з діаспорою.   

Під час зустрічей було зосереджено увагу на 
наступних питаннях:  

• взаємодія у важливих міжнародних питаннях; 

• захист територіальної цілісності України та 
деокупація Криму і Донбасу; 

Блаженніший Святослав Шевчук 
вручає П. Ґроду ювілейну медаль з 
нагоди 100-ліття Софії Київської 

Інформація про зустріч із Блаженнішим Епіфанієм

Інформація про зустріч із Блаженнішим Святославом Шевчуком

https://www.pomisna.info/news/blazhennishyj-epifanij-zustrivsya-z-novoobranym-prezydentom-svitovogo-kongresu-ukrayintsiv-pavlom-grodom/?fbclid=IwAR2jI5Hwi9miRdhRs5sSP72Rd3taEDC8iKLoogugmmp7RbxhLTfJs_UOsYc
catholicnews.org.ua/glava-ugkc-zustrivsya-z-novoobranim-prezidentom-svitovogo-kongresu-ukrayinciv-pavlom-grodom
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Р. Павленко, В. Коник, А. Кісіль, К. Ющенко, С. Касянчук, П. Ґрод  
та П. Садоха 

С. Романів, В. Коник, А. Кісіль, П. Ґрод, І. Ключковська,  
О. П’ятковська, А. Яців та П. Садоха

Л. Дір, П. Клімкін, В. Боднар, С. Романів, В. Коник, П. Ґрод, А. Кісіль, 
П. Садоха та С. Касянчук

• посилення санкцій міжнародного співтовариства 
проти Росії за військову агресію в Україні;  

• припинення російського проекту  
„Північний потік-2”;  

• звільнення українських політичних в’язнів, 
заручників та моряків;  

• підтримка ключових ініціатив України в світі та 
просування її європейської і євроатлантичної 
інтеграції; 

• підтримка реформування України, включно й 
команди в. о. Міністра охорони здоров’я України 
Уляни Супрун, та протидія опонентам, які 
намагаються змінити хід нинішніх важливих 
реформ;  

• визнання і юрисдикція Православної Церкви 
України та поглиблення її зв’язків зі світовим 
українством; 

• участь у міжнародних соціальних і гуманітарних 
проектах у співпраці з Українськими Церквами; 

• посилення зв’язків між дипломатичними 
установами України і українськими громадами у 
світі;  

• внесення змін до законодавства України відносно 
українців, які живуть і навчаються за кордоном;  

• розбудова нових українських громад, зокрема в 
Європі; 

• розширення української культурної і освітньої 
діяльності в світі та популяризація культурних 
цінностей української діаспори;  

• створення відповідних інтернет-порталів на 
українську тематику та  

• проведення конґресів і форумів на тему 
української діаспори. 

Зміцненню зв’язків та розгортанню cпівпраці в цих 
питаннях між СКУ та гілками влади, церквами, 
державними інституціями, неурядовими 
організаціями та громадянським суспільством 
України всіляко сприяє Представництво СКУ в 
Україні, яке діє в Києві з 2014 р. 

22 квітня 2019 р. Президент СКУ Павло Ґрод надіслав вітальний лист до новообраного 
Президента України Володимира Зеленського, в якому заявив: „Ми готові активно 
співпрацювати з Вами як із наступним Президентом України щодо реалізації стратегічних 
завдань утвердження України та її інтересів у світі, продовження європейської та 
євроатлантичної інтеграції, відстоювання незалежності та суверенітету України в боротьбі з 
агресією Російської Федерації, виходу України на світові економічні ринки, залучення  
інвестицій, протидії російській пропаганді та поширення правди про Україну у світі”.

Більше про зустрічі в Україні

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1954/lang/ua


І. Ігнатович, Ж. Сейтс, Я. Джонсон, С. Анголт, С. Опатська та  
Д. Гербст
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СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ

СКУ ДОЛУЧИВСЯ ДО ПІДТРИМКИ 
УКРАЇНСЬКОГО ДОМУ В ДАВОСІ  
ПІД ЧАС ВСЕСВІТНЬОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО ФОРУМУ

21-25 січня 2019 р., під час Всесвітнього 
економічного форуму в Давосі, Швейцарія, свої 
двері вдруге відкрив Український дім. Його 
діяльність на тему „Креативність. Інновації. 
Можливості” була спрямована на представлення   
України як потужного бізнес-партнера та суб’єкта 
міжнародних відносин.  

Цей амбітний проект був втілений в життя завдяки 
українським діловим та неурядовим фондам, 
включно й за підтримки СКУ. Одним з головних 
організаторів роботи Українського дому стала 
Заступник Президента СКУ і Голова Комітету СКУ 
з підтримки економічного розвитку та інвестицій 
України Олена Кошарна. „Нашим головним 
завданням було представити світу потенціал України 
та залучити його до інвестування в наші 
новостворені галузі”, – заявила вона. 

Про успішну діяльність Українського дому свідчать 
14 панельних дискусій за участі 64 спікерів з 9 країн 
світу, низка стратегічних зустічей, понад 100 годин 
відеоконтенту та долучення до прямих ефірів, 
Фейсбуку і Ютюбу 113 тисяч осіб.  

Президент СКУ Павло Ґрод, який узяв участь у 
роботі Українського дому в Давосі, зазначив: „Ми 
гордимося, що долучилися до підтримки 
Українського дому та в майбутньому будемо шукати 
можливості для більш глибокого співробітництва”.

Д. Корчіа, А. Піллу, Й. Вікен, П. Порошенко, О. Кошарна та  
С. Чакрабарті

А. Чопівська, Д. Керрі та доброволець із команди Українського 
дому

Панельна дискусія: „Україна: родючий  ґрунт для відповідального 
інвестування”
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ЗМІЦНЕННЯ ДУХОВНО-
КУЛЬТУРНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ 
УКРАЇНОЮ І УГОРЩИНОЮ

5 березня 2019 р. член Екзекутивного комітету 
СКУ та Голова Товариства української 
культури в Угорщині Ярослава Хортяні взяла 
участь у зустрічі Держсекретаря Міністерства 
людських ресурсів Угорщини Міклоша 
Шолтеса з Владикою Йосифом Міляном, 
Головою Пасторально-міграційного відділу 
Української Греко-Католицької Церкви 
(УГКЦ), і душпастирем для українців греко-
католиків Угорщини о. Дам’яном Габорієм.  

У рамках зустрічі Ярослава Хортяні 
долучилася до обговорення  духовно-
культурної співпраці між Україною і 
Угорщиною, а зокрема щодо державно-
церковних стосунків між УГКЦ та угорським 
урядом у сфері надання духовної опіки 
українським мігрантам, розвитку церковної 
громади УГКЦ в Будапешті, церковної школи, 
католицького скаутськогу руху та мирянських 
організацій, що діють при українській парафії 
в Будапешті.

М. Шолтес, Владика Й. Мілян, Я. Хортяні та о. Д. Габорій 

О. Кошарна

В. Кличко, В. Кличко та А. Нейл 

П. Ґрод та Т. Снайдер
Фото А. Верховецького

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що 
представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ має мережу складових організацій 
та зв’язків з українцями у 62 країнах. Заснований у 1967 р., СКУ в 2003 р. був визнаний 
Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація 
зі спеціальним консультативним статусом та в 2018 р. набув статусу учасника міжнародної 
неурядової організації в Раді Європи.

Більше про цю зустрічБільше про діяльність Українського дому в Давосі

news.ugcc.ua/news/golova_pmv_%D1%96_derzhsekretar_m%D1%96n%D1%96sterstva_lyudskih_resurs%D1%96v_ugorshchini_obgovorili_pitannya_duhovnoi_op%D1%96ki_ukrainskim_m%D1%96grantam_85587.html
https://www.ukrainehousedavos.com/
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100-ЛІТТЯ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТУ ЗЛУКИ УНР І ЗНР

У час теперішніх серйозних викликів перед Україною СКУ закликає українську діаспору та народ 

України до єдності та активної співпраці у збереженні соборності Української держави, що є нашим 

найважливішим нинішнім завданням. 
 

Святкові академії, концерти, мітинги, підняття українських прапорів, участь у акції „Україна єдина”, 
панахиди, покладання квітів до могил та монументів українських воїнів, – так українські громади з мережі 
СКУ відзначили знаменну історичну подію 100-ліття проголошення Акту злуки Української Народної 
Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Буенос-Айрес, Арґентина 

Українська Центральна Репрезентація та Посольство України: 
урочистий захід біля  пам’ятника Т. Шевченку

Сумгаїт, Азербайджан  
Українська громада ім. І. Франка: акція „Україна єдина”

Крайстчорч, Нова Зеландія 

Об’єднання Українців Нової Зеландії (Південь): акція „Україна 
єдина” 

Команча, Польща 

Світова Федерація Українських Лемківських Організацій:  
пам’ятний захід біля  могили о. Омеляна Каленюка 

Торонто, Канада 

Конґрес Українців Канади, відділ у Торонто: святковий концерт

Привітання СКУ з нагоди цієї історичної події

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1944/lang/ua
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Чикаґо, США 
Український Конґресовий Комітет Америки, відділ у Чикаґо

Філадельфія, США 
Український Конґресовий Комітет Америки, відділ у Філадельфії, 
Товариство Ветеранів УПА і  Українська Федеральна Кредитна 
Спілка „Самопоміч”, Філадельфія: покладання квітів та панахида 
біля могили Державного Секретаря ЗУНР Л. Цегельського

Бухарест, Румунія  

Coюз Українців Румунії: урочистий захід  

Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати 
Український клуб у Дубаї: урочистий захід 

Світова Федерація 
Українських Жіночих Організацій

20 лютого 2019 р., напередодні Міжнародного дня 
рідної мови, Світова Федерація Українських 
Жіночих Організацій разом з Міжнародним 
інститутом освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою Національного університету „Львівська 
політехніка” втілила в життя проект „Мова моїх 
батьків – мова мого духу”. У його рамках було 
презентовано виставку цитат відомих у світі 
представників української діаспори, включно й 
СКУ. Проект також представлено в соціальних 
мережах. Крім цього, виставка має мандрівний 
формат – стартувавши у Львівській політехніці, 
вона буде експонуватися в різних місцях України 
та світу.  

Відеосюжет на цю тему

miok.lviv.ua/?p=16511
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 ПІДТРИМКА УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З АГРЕСІЄЮ КРЕМЛЯ

СКУ і далі закликає всіх українців та 
прихильників України підвищувати обізнаність 
про війну Росії проти України та спонукати 
уряди країн світу: 

• збільшити тиск на Росію і її прибічників, 
посиливши санкції та виключивши її з 
міжнародних форумів за поточні порушення; 

• надати Україні безпекову допомогу, зокрема 
озброєння оборонного характеру та 
військову  підтримку; 

• розгорнути миротворчу місію ООН на 
російсько-українському кордоні та 
спостережну місію ОБСЄ в Криму; 

• робити адвокаційні дії для звільнення 
Російською Федерацією всіх 
військовополонених, заручників і 
політичних в’язнів та  

• припинити будівництво російського 
газопроводу „Північний потік-2”, який 
загрожує європейській єдності та безпеці.

М. Фаріон, А. Футей та І. Халупа

У зв’язку з 5-ою річницею розстрілів Небесної Сотні, 

нелегітимної окупації Криму та збройної агресії Росії 

на Сході України, СКУ закликав світове 

співтовариство до Всесвітньої акції „Зупинімо війну 

Росії проти України!”, щоб мобілізувати міжнародну 

підтримку України в захисті свого суверенітету і 

територіальної цілісності. 

СКУ наголосив, що початком військової агресії Росії 

проти України став цинічний масовий розстріл 

мирних демонстрантів на Євромайдані, за яким чітко 

простежується російський слід, та акцентував на 

численних воєнних злочинах та злочинах проти 

людяності, які Російська Федерація вчинила на 

території України, починаючи з 2014 р. 

ВСЕСВІТНЯ АКЦІЯ СКУ „ЗУПИНІМО ВІЙНУ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ!” 

Ми мусимо активно підтримати 

Україну, а також вшанувати 

пам’ять героїв Небесної Сотні 

та всіх захисників України і її 

мирних жителів, які загинули 

внаслідок російської агресії. 
 

“
”Павло Ґрод

США  

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) 
вшанував пам’ять героїв Небесної Сотні 
проведенням 9 лютого 2019 р. у Конґресі США у 
Вашинґтоні конференції на тему „Історія Небесної 
Сотні”.  

У конференції, яка пройшла за підтримки Посольства 
України в США, взяли участь представники владних 
структур і політичних кіл США, провідники УККА 
та українські і американські журналісти.  

Цей захід підтвердив солідарність США з Україною 
у боротьбі з агресією Кремля та в просуванні її 
європейських і євроатлантичних прагнень. 

АКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД 

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

Заклик СКУ до цієї акції 

Більше про цю конференцію

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1952/lang/ua
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2637470-konferencia-istoria-nebesnoi-sotni-vidbulasa-u-vasingtoni.html
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Арґентина 

Українська громада Арґентини вшанувала пам’ять 
героїв Небесної Сотні під час Служби Божої та 
панахиди, які пройшли 24 лютого 2019 р. в 
Українському Греко-Католицькому Катедральному 
Соборі Святої Покрови в Буенос-Айресі. На 
завершення учасники зробили фото з плакатами 
„Зупинімо війну Росії проти України”.  

У заході, який організували Українська Центральна 
Репрезентація в Арґентині разом із Посольством 
України, взяли участь президенти та представники 
різних українських організацій та члени української 
делегації з Києва.  
 

Іспанія 

3 березня 2019 р. українська громада Іспанії під 
проводом Асоціації „Українська громада Іспанії за 
права, честь і гідність українців” вийшла на віче 
пам’яті про Небесну Сотню та всіх полеглих за 
Україну героїв, до якого також долучились 
представники Посольства України, іспанці та гості 
Мадриду.  

Учасники цього масового заходу віддали шану 
українським героям та засудили триваючу  війну Росії 
проти України. На мітингу також виступила родичка 
полоненого Москвою українського моряка Андрія 
Ейдера. Завершилося віче флешмобом „Крим – це 
Україна”.  
 

Португалія 

18-24 лютого 2019 р. у різних містах Португалії 
пройшла низка заходів, під час яких українська 
громада на чолі зі Спілкою українців у Португалії 
вшанувала Героїв Небесної сотні та заявила про свій 
протест проти війни Росії в Україні. Зокрема під 
Посольством Росії в Лісабоні українці інсценізували 
події на Євромайдані та з плакатами „Москва – 
основна загроза миру на Землі”, „Путін – терорист”  
та „Зупинімо Путіна” закликали до протидії 
російській агресії. 

А 24 лютого 2019 р. українці Лісабону в пам’ять про 
героїв Небесної Сотні провели флешмоб, під час 
якого створили в центрі Лісабону живий тризуб.

Буенос-Айрес, Арґентина

Мадрид, Іспанія

Лісабон, Португалія

Лісабон, Португалія
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Росія 

24 лютого 2019 р. українська громада Москви 
підтримала Україну, приєднавшись до  Маршу миру 
з нагоди річниці вбивства Бориса Нємцова. Українці 
йшли з українськими прапорами  і лозунгами „Геть 
руки від України!”, „Свободу українським морякам!” 
„Свободу Олегу Сенцову!”, „Свободу жертвам 
війни!” та вигукували гасло „Слава Україні!” та слова 
з гімну України.     

 

Греція 

20 лютого 2019 р. Асоціація української 
діаспори в Греції „Українсько-грецька думка”  
провела в Афінах, біля Парламенту Греції, мітинг, під 
час якого засудила війну Росії проти України та 
вшанувала пам’ять героїв Небесної Сотні. 
Організатори наголошували на триваючій російській 
агресії та важливості підтримки України в захисті 
своєї територіальної цілісності, включно й з боку 
Греції, та роздавали перехожим  інформаційні 
листівки.  
 

Естонія 

21 лютого 2019 р. Конгрес Українців Естонії під 
егідою СКУ та в рамках Міжнародного руху за 
деокупацію Криму і солідарність з 
кримськотатарським народом „LiberateCrimea” узяв 
участь у акції протесту проти російської агресії, що 
пройшла в Таллінні. Учасники акції також вшанували 
героїв Небесної Сотні, запаливши на їхню честь 
свічки пам’яті. 
 

Німеччина 

28 лютого 2019 р. в Гемніці та 3 березня 2019 р. у 
Берліні пройшли демонстрації проти російської 
агресії під назвою „Об’єднані прапором – 
LiberateCrimea”. Її учасники,  включно й Центральна 
спілка українців у Німеччині, вимагали припинення 
війни Росії в Україні, закликали до деокупації Криму 
та до звільнення українських моряків і політичних 
в’язнів. До демонстрації в Берліні, яка пройшла біля 
Брандербурзьких воріт, приєдналося також місцеве 
населення та представники польської, чеської і 
єврейської громад. 

Москва,  Російська Федерація

 
 ПІДТРИМКА УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З АГРЕСІЄЮ КРЕМЛЯ

Афіни, Греція

Таллінн, Естонія

Берлін, Німеччина
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Болгарія 

16 березня 2019 р. Союз українських організацій у 
Болгарії „Мати Україна” провів у Софії мітинг, щоб 
нагадати болгарському суспільству про триваючу 
боротьбу українського народу з російською військовою 
агресію та щоб закликати до підтримки територіальної 
цілісності України і її євроатлантичного вибору. Цей 
захід під назвою „Свободу Криму” відбувся в день  
5-ої річниці так званого референдуму, який пройшов 
під тиском російських сил одночасно з масштабним 
вторгненням Росії в Крим. 
 

Азербайджан 

25 лютого 2019 р. Українська громада ім. І. Франка  
провела у Сумгаїті пам’ятний захід, щоб вшанувати 
героїв Небесної Сотні та привернути увагу до 
нелегальної окупації Криму Росією. Доповіді з 
хронологією та аналізом подій лютого-березня 2014 р. 
у супроводі фото та відеохроніки  допомогли 
присутнім відтворити в пам’яті цю трагічну сторінку 
історії України. У заході разом з українцями взяли 
участь представники Посольства України, державної 
адміністрації Сумгаїту та кримсько-татарської громади. 
 

Австралія  

Українська громада Австралії вшанувала героїв 
Небесної Сотні активною участю в Службах Божих 
та панахидах на їхню честь, що пройшли 17-24 
лютого 2019 р. в українських церквах у різних 
місцевостях країни. У Католицькому кафедральному 
соборі Петра і Павла у Мельбурні до місцевих 
українців, включно з членами Спілки Української 
Молоді та Пласту, приєдналися представники 
Українського Католицького Університету зі Львова та 
колишній Міністр фінансів України Наталя Яресько. 
 

Угорщина  

Вже п’ятий рік поспіль в двадцятих числах лютого 
українці Угорщини численно збираються в Церкві 
Святого Михаїла, щоб разом розділити біль від 
загибелі героїв Небесної Сотні. 24 лютого 2019 р. за 
активної участі української громади в церкві Святого 
Михаїла у Будапешті пройшла поминальна панахида 
за героїв Майдану, після якої прозвучали тематичні 
виступи, включно й  члена Екзекутивного комітету 
СКУ Ярослави Хортяні. 

Софія, Болгарія

Сумгаїт, Азербайджан

Мельбурн, Австралія

Будапешт, Угорщина



16

21 березня 2019 р. Стефан Романів від 
імені СКУ та Союзу українських 
організацій Австралії (СУОА) надіслав 
лист протесту до керуючого редактора 
австралійської газети „Canberra Times”, у 
якому рішуче засудив спробу цього 
видання виправдати анексію Криму 
Росією в політичній рекламі до 5-ої 
річниці цього незаконного акту.  

„Знову російську пропаганду старої школи 
кинуто в лице Австралії та міжнародної 
спільноти всупереч їхній позиції щодо 
Криму”, – заявив І Віце-президент СКУ та 
голова СУОА Стефан Романів. Він також 
наголосив,  що такими діями „Canberra 
Times” демонстративно ігнорує офіційну 
позицію Австралії і міжнародної 
спільноти, та закликав редактора цієї 
газети негайно відкликати цю російську 
пропаганду. 

 
 ПІДТРИМКА УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З АГРЕСІЄЮ КРЕМЛЯ

СКУ ТА СУОА ЗАСУДИЛИ 
РОСІЙСЬКУ ПОЛІТИЧНУ 
ПРОПАГАНДУ В 
АВСТРАЛІЙСЬКІЙ ГАЗЕТІ 
„CANBERRA TIMES”

ПРЕДСТАВНИЦТВО СКУ В БРЮССЕЛІ 

Від початку 2019 р. Представництво СКУ зі зв’язків з 
міжнародними організаціями в Брюсселі здійснило ряд дій, 
спрямованих на підтримку України в боротьбі з агресією Кремля. 
Зокрема було проведено зустрічі з дипломатичними представни-
ками ЄС, США, України і аналітичних інститутів Брюсселя на 
тему протидії проекту „Північний потік-2” та зустрічі з 
представниками ЄС щодо продовження пакета санкцій ЄС проти 
Росії за збройну агресію в Керченській протоці. Крім цього було 
проведено консультації та надіслано листи до різних політичних 
груп Європейського Парламенту з проханням підтримати 
пленарні дебати до 5-их роковин окупації Криму Росією, котрі й 
відбулися 29 березня 2019 р. Представництво також долучилося 
до організації чотирьох засідань тристоронньої трансатлантичної 
робочої групи з питань виборів та громадянського суспільства в 
Україні, на яких було обговорено останні події щодо виборів в 
Україні та питання про кібербезпеку, реформи, громадянське 
суспільство, а також про очікування міжнародних партнерів від 
нового Президента та Уряду України. 

Учасники четвертого засідання тристоронньої трансатлантичної робочої групи

ПАМ’ЯТАЄМО

19 січня 2019 р. у Львові відійшов у вічність Омелян Коваль –  відомий український 
громадсько-політичний діяч, великий патріот та незламний борець за незалежну Українську 
державу і її утвердження в світі та  колишній  політв'язень табору смерті „Аушвіц”. 

Омелян Коваль був одним із будівничих СКУ, починаючи з І Конґресу в 1967 р., коли він 
увійшов до складу Президії як Заступник скарбника. З того часу Омелян Коваль неодноразово 
обирався до Президії та Секретаріату, в 1971-72 рр. перебував на посту Скарбника та був 
активним учасником багатьох Конґресів та Річних загальних зборів СКУ. Разом з цим Омелян 
Коваль активно сприяв розбудові Европейського Конґресу Українців, Спілки Української 
Молоді в Бельгії і на світовому рівні та Українського Допомогового Комітету в Бельгії, а з 
відновленням незалежності України включився у її політичне та суспільно-громадське життя. 

Велику подвижницьку діяльність Омеляна Коваля оцінено численними відзнаками.  

Життєвий шлях Омеляна Коваля є справжнім прикладом жертовного служіння українському 
народу та Україні для нинішніх і майбутніх поколінь. Вічна йому пам’ять! 

ОМЕЛЯН КОВАЛЬ 
(1920-2019 РР.)

Більше про цей лист

СПІВЧУТТЯ СКУ

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2661903-ukrainci-avstralii-vimagaut-zaboroni-proplacenoi-rosijskoi-propagandi.html
http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1945/group/1/lang/ua
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ВІСТІ З ГРОМАД

ЕСТОНІЯ 

27 лютого 2019 р. Конгрес Українців Естонії за 
підтримки Посольства України в Естонії організував 
у Таллінні презентацію англомовної книги 
„Застосування сили проти України та міжнародне 
право”. У цьому унікальному виданні представлено 
інформацію про воєнні дії Росії на території України 
та подано юридичний аналіз російської агресії, який 
зробили науковці світу.  

Презентував книгу  один із її авторів та редакторів 
проф. Євген Цибуленко, який також є головою 
Українського земляцтва Естонії. У заході взяли 
участь представники дипломатичного корпусу 
України, естонські експерти і журналісти та 
представники української громади.  

ПОЛЬЩА 

22 лютого 2019 р. представники української меншини, 
у тому числі й Об’єднання українців у Польщі, 
долучилися до церемонії закладення пам’ятної кап-
сули під будівництво пам’ятника блаженному 
священномученику Омеляну Ковчу на території 
колишнього нацистського концтабору Майданек, що 
відбулася за участі Президента України Петра 
Порошенка.  Після цього відбулася зустріч з Петром 
Порошенком, на якій українська громада порушила 
зокрема й питання про співпрацю з Україною в справі 
завершення реставрації Українського дому в 
Перемишлі та введення його в дію. 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

Протягом останніх місяців українська громада 
Москви спрямувала свою працю на підтримку 
ув’язнених українських моряків, зокрема збираючи 
фінанси для передач, які активісти доставляють у 
Лефортовський слідчий ізолятор та передають 
кожному із 24 моряків.  

Разом з цим українці підтримують полонених 
українських моряків під час судових засідань у 
Лефортовському суді Москви. 

Нещодавно члени Сибірського центру української 
культури „Сірий клин” з Омська взяли на себе місію 
опікуватися українським політв’язнем Євгеном 
Пановим, який відбуває там термін покарання, та 
передали йому першу передачу.

Є. Панов розмовляє з Віце-президентом СКУ С. Винником під час 
його перших відвідин 
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ВІСТІ З ГРОМАД

КАНАДА 
 

27 січня 2019 р. в Торонто пройшов фінал конкурсу 
дитячих малюнків „Український прапор на канадській 
землі”, присвячений Дню злуки українських земель 
та 100-літтю української визвольної боротьби. У 
конкурсі взяли участь понад 70 дітей віком від 4 до 
12 років з Онтаріо та інших провінцій.  

У цей день також відбулася виставка малюнків та 
презентація українською письменницею Юлією 
Косівчук нових книжок, зібрані кошти від продажу 
яких було перераховано для дітей, батьки яких 
загинули на Сході України. Конкурс пройшов за 
ініціативи Міжнародної організації українських 
громад „Четверта хвиля”, місцевої Шкільної ради та 
дитячого журналу „Розумники”.

ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ 

У січні 2019 р., Український клуб у Дубаї в черговий 
раз запросив до Об’єднаних Арабських Еміратів 
воїнів та офіцерів української армії. В Абу-Дабі 
захисники України разом з провідниками української 
громади взяли участь у святковому відзначенні 100-
ліття проголошення Акту злуки УНР та ЗНР та 
відвідали українську школу, де під час уроку історії 
на тему соборності України ознайомили учнів зі 
сторінками української історії.   

Крім цього, Український клуб у Дубаї у рамках 
відзначення Акту злуки земель провів День 
української культури, який відбувся в одному з 
найбільших муніципальних парків Дубаю за активної 
участі української громади, запрошених захисників 
України та місцевого населення.

АРҐЕНТИНА 

25 лютого 2019 р. у Буенос-Айресі відбулась 
конференція „Сучасна реальність  України та Києва”, 
під час якої заступник мера Києва Микола 
Поворозник представив українській громадськості 
ситуацію в Україні, зокрема в контексті відновлення 
угоди про побратимство між Києвом та Буенос-
Айресом. Цей захід організувала Українська 
Центральна Репрезентація (УЦР) в Арґентині на чолі 
з  д-ром Петром Лиликом, який також є Почесним 
консулом України в провінції Буенос-Айрес, разом з 
Почесним консульством України в Буенос-Айресі.

Д-р П. Лилик та М. Поворозник
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РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

Для об’єднання української громадськості навколо 
Шевченкового слова українці Росії провели перший 
Міжнародний флешмоб-конкурс. Його учасниками 
стали діти віком від двох років та дорослі з Росії, 
України, Іспанії, Естонії, Казахстану та Японії, які 
представили відеозаписи виконання поезій великого 
поета. Ініційовану Спілкою українських жінок 
Москви акцію підтримала Рада українських 
громадських організацій у складі Об’єднання 
українців „Провісник”, Об’єднання „Українці 
Москви”, Українського музично-драматичного 
театру-антрепризи „Еней”, Товариства української 
культури „Славутич” та Українського Конгресу Росії.  

205-та РІЧНИЦЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Х. Бутарова, Омськ, Росія 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Українська громада ім. І. Франка в Сумгаїті 
вшанувала Т. Шевченка проведенням святкового 
заходу в  Українському культурному центрі. У межах 
свята було висвітлено життєвий і творчий шлях 
Великого Кобзаря та відбулася мистецька частина, під 
час якої звучали поезії Т. Шевченка та твори на його 
честь. Свято прикрасило оригінальне зображення 
великого поета з уривками з його віршів, яке 
організатори підготували разом з українською 
молоддю. 

Великого поета, художника, мислителя, борця за духовно-національне і державно-політичне відродження 
України Тараса Шевченка добре знає і шанує все світове українство. З нагоди 205-літнього ювілею Великого 
Кобзаря в українських громадах діаспори пройшли численні святкові заходи та акції.

КАНАДА 

Величний захід на пошану Т. Шевченка, що пройшов 
у культурному центрі „Old Mill” у Торонто, був тісно 
пов’язаний з 5-ою річницею Революції Гідності, 
війною, яку проти України веде Російська Федерація, 
та зримою і незримою присутністю нашого 
національного пророка на Майдані, у суспільстві і на 
передовій. Організаторами свята стали місцеві 
відділи Ліґи Українців Канади і Ліґи Українок Канади 
та ансамблі осередку Спілки Української Молоді в 
Торонто. 

КАЗАХСТАН 

Щоб продемонструвати свої знання з української 
мови та вміння володіти художнім словом,  молодь 
Громадського товариства української мови „Рідне 
слово” Караганди взяла участь у написанні творчих 
робіт у рамках широкомасштабного IX Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка.
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ЖЕРТВОДАВЦІ СКУ –  2018 р.

Щиро дякуємо всім жертводавцям,  

які фінансово підтримали СКУ в 2018 р. та в такий спосіб долучилися до його успіхів  

у просуванні інтересів України та українського народу на міжнародному рівні  

Кабінет Президента СКУ – $25,000+  

Родина Темертей, Канада 

Фундація родини Ігнатович, Канада 

Українська Народна Каса „Дежарден”, Канада 

 

Коло Президента СКУ – $5,000 - $24,999  

Українська Кредитова Спілка Лимитед, Канада 

Федеральна Кредитова Кооператива „СУМА”,  

Йонкерс, США 

Федеральна Кредитова Кооператива „Самопоміч”,  

Нью-Йорк, США 

Фундація „Самопоміч“ Української Американської 

Федеральної Кредитної Спілки „Самопоміч”,  

Чикаґо, США 

Фундація Гуцуляків, Канада 

Павло Ґрод – Rodan Energy Solutions, Канада 

Ростислав Кісіль – Корпорація „Міст”, Канада 

Мирослава і Стефан Мерена, Канада  

Родина Зараска, Канада 

 

Клуб Президента СКУ – $1,000 - $4,999  

Українська Кредитова Спілка „Будучність”, Канада 

Федеральна Кредитова Кооператива „Самопоміч”, 

Філадельфія, США 

Фундація „Спадщина” банку „Певність”,  

Чикаґо, США 

НОВА: Українська Федеральна Спілка ,  

Кліфтон, США 

Наталя Бундза, Канада 

Долорес Бука-Гуцуляк, Канада 

Вероніка і Богдан Вальків, Канада 

Мирослава і Богдан Воркун, Канада 

Юрій Гарасимович, Канада 

Галина і Евген Головка, Канада 

Юрій Іванчишин, Канада 

Анна і Іван Іванюра, Канада 

Павло Кузишин, Канада 

Володимир Марущак, США 

Соня і Зенон Потічний, Канада 

Богдан Турченюк, США 

Тарас Фесич, Канада 

Андрій Цибульський, Канада 

 Евген і Анна Чолій, Канада 

 

Друзі СКУ – $500 - $999  

Роман Кулик, Канада 

Юрій Дзьоба та Н. Казимира, Канада 

Орест Джулинський, Канада 

Борис Гвоздулич, Канада 

П. Кривуцький – Wiar Brick Stone Ltd., Канада 

Юрій Кулицький, Канада 

В. Миколинський, Канада 

Джеральд Ромза, Канада 

Богданна Бігун, США 

Руслан Разяк, США 

Р. В. Міхайлів (в пам’ять про М. Франківський), США 

Українсько-американська Громадська Фундація, США 

 

Спадки 

св. п. Александр Драцейко 

св. п. Василь Думка 

св. п. Н. Шульга 
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Східна Європа  

Віце-президент Віра Коник 
Білорусь, Болгарія, Грузія, Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, 
Румунія, Словаччина, Словенія, Сербія, Македонія, Чорногорія, Боснія і 
Герцеґовина, Угорщина, Хорватія, Чехія, Туреччина  

 

Північна, Південна і Західна Європа 

Віце-президент Павло Садоха    
Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Греція, Німеччина, Ізраїль, 
Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Кіпр, Мальта, Нідерланди, Норвегія, 
Португалія, Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія  
  

Російська Федерація та Азія (Російська Федерація та Центральна і 
Західна Азія)  

Віце-президент Сергій Винник  
Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Російська Федерація, 
Узбекистан 

 

Північна Америка та Карибський регіон  

Віце-президент Тамара Олексій 
Канада, США 
 
 

 

Центральна і Південна Америка 

Віце-президент Юрій Данилишин 
Арґентина, Бразилія, Парагвай, Чилі 
 
 
  

Східна, Південна та Південно-Східна Азія, Океанія та Африка  

Віце-президент Наталія Пошивайло-Таулер  
Австралія, Єгипет, Індія, Мозамбік, Об’єднані Арабські Емірати,  
Південно-Африканська Республіка, Сінґапур, Таїланд, Туніс, Нова Зеландія 

Регіони СКУ 


