
Івано-Франківськ, Україна

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ
UKRAINIAN WORLD CONGRESS

2019БЮЛЕТЕНЬ №3 ЛІТНІЙ ВИПУСК• •

електронний

Сумгаїт – Азербайджан

Краків – Польща

Торонто – Канада

Делі – Індія

Канберра – Австралія

Нас єднає Україна!



2

Для досягнення успіху Світовий Конґрес Українців 
потребує Вашої фінансової підтримки! 

Світовий Конґрес Українців (СКУ) пов’язаний з життям українців діаспори більше, ніж будь-яка інша 
організація. Його діяльність спрямована на зміцнення єдності та сили світового українства для збереження 
національної ідентичності та рівноправного партнерства у встановленні миру та стабільності у світі. 
Упродовж своєї понад 50-літньої історії він активно працює над наступними пріоритетами: 

• розбудова українських громад у діаспорі для майбутніх поколінь;  
• підтримка України та прагнень її народу до миру, свободи, демократії і добробуту та 
• розширення кола друзів України для зміцнення світового голосу в підтримці інтересів України і її народу. 

СКУ – це неурядова організація, яка діє на громадських засадах і у виконанні своїх обов’язків спирається 
виключно на підтримку своїх жертводавців і прихильників.Просимо Вас виявити свою щедрість у 
підтримці СКУ! Кожна сума має значення. Ви можете розглянути можливість надання щомісячної 
пожертви, щоб максимізувати свій внесок протягом усього року, а також включити СКУ до своїх планів 
щодо спадщини.  

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.

 
28�ма РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

БУДЬМО Ж І ДАЛІ  НЕПОХИТНИМИ В ЗАХИСТІ ТА ПІДТРИМЦІ УКРАЇНИ  
І УКРАЇНЦІВ У ВСЬОМУ СВІТІ!  

Я переконаний, що кожен із нас має можливості 
змінити цей світ.  

Мої батьки, які були біженцями з України після Другої 
світової війни, навчили мене любити Україну і 
пишатися тим, що я українець. Вони разом з іншими 
розбудували українські церкви, школи, громадські 
центри і молодіжні організації.  

Саме ці інституції  дали мені глибокі знання про нашу 
віру, мову, культуру, історію і політику, розвинули  мої 
лідерські та організаційні здібності, та зробили мене 
тим, ким я є сьогодні. Мої батьки завжди допомагали 
цим інституціям та навчили цьому й мене, а також 
виховували мене завжди бути чесним, відповідальним, відстоювати правду та бути на сторожі 
української державності. Разом зі своєю дружиною Адріанною, з якою я познайомився в таборі 
Української молодіжної організації СУМ, ми прищеплюємо ці ж цінності нашим чотирьом дітям.  
Як і кожен у моїй родині, я горджуся тим, що є українцем. 

Дорогі українці! 24 серпня ми будемо відзначати наше найбільше національне свято – День 
Незалежності України. Багатомільйонна українська діаспора під проводом СКУ доклала 
величезних зусиль, щоб наблизити історичне проголошення Акту про незалежність України  
24 серпня 1991 р. А сьогодні, у 28-му річницю цієї знаменної події, ми робимо все можливе, щоб 
захистити територіальну цілісність України від ворожої агресії, забезпечити мир на українській 
землі, а також підтримати процеси її реформування та європейської і євроатлантичної інтеграції.  

Щиро вітаю все світове українство з Днем Незалежності України! Гордімося ж тим, що ми є 
українцями, та будьмо й далі  непохитними, сильними і  об’єднаними у захисті суверенітету 
України та в її розбудові як справді демократичної, заможної європейської держави! 

Павло Ґрод 
Президент СКУ



Ю. Пересунько, П. Олар, Е. Чолій, Т. Кахіані та З. Потічний  
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17 липня 2019 р. Міністерство юстиції Росії внесло 
СКУ до переліку міжнародних неурядових 
організацій, діяльність яких визнана небажаною. 
Підставою для цього став Федеральний закон „Про 
заходи впливу на осіб, причетних до порушень 
основних прав і свобод людини, прав і свобод 
громадян Російської Федерації“ та рішення 
Генпрокуратури. Таке рішення було цілком 
передбачуваним, оскільки в липні 2015 р. Росія вже 
внесла СКУ до попереднього „патріотичного стоп-
листу небажаних організацій“. 

Хоча останнє рішення російської влади є ще одним 
своєрідним показником результативної діяльності 

 
АКТУАЛЬНО

ВНЕСЕННЯ СКУ ДО НЕБАЖАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОСІЇ Є ЗАГРОЗОЮ  
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ

ВІДЕОЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА СКУ 
ІНТЕРВ’Ю ПРЕЗИДЕНТА СКУ ДЛЯ РАДІО „СВОБОДА“
ІНТЕРВ’Ю ПРЕЗИДЕНТА СКУ ДЛЯ  ТСН 
ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

СКУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У СПОСТЕРЕЖЕННІ ЗА ПОЗАЧЕРГОВИМИ 
ПАРЛАМЕНТСЬКИМИ ВИБОРАМИ В УКРАЇНІ

Продовжуючи 20-літню практику підтримки 
демократичних процесів в Україні, СКУ активно 
долучився до спостереження за її цьогорічними 
позачерговими парламентськими виборами, які 
пройшли  21 липня 2019 р. Спостережна місія СКУ під 
керівництвом колишнього Президента СКУ Евгена 
Чолія, як і попередньо, здійснювала моніторинг у 
співпраці з місією своєї складової організації – 
Українського Конґресового Комітету Америки 
(УККА), яку очолив Президент УККА та 
Віцепрезидент СКУ Андрій Футей.  

21 липня 2019 р. Місія СКУ, головним спостерігачем 
якої був Віцепрезидент СКУ Зенон Потічний, вела 
моніторинг у 20 областях України та в українських 
дипломатичних місіях  23 країн світу.  Місія СКУ 
включала 142 короткотермінових спостерігачі із 30 
країн світу, значну кількість із яких складали 
представники Світового Конґресу Українських 
Молодіжних Організацій, що також є членом СКУ. 
Місія УККА працювала в складі 32 осіб.  

Крім короткотермінових спостерігачів, СКУ 
мобілізував 125 довгострокових спостерігачів із 28 
країн, які здійснювали медіамоніторинг на наявність 
будь-яких фактів дезінформації 20 мовами. 

СКУ, він дуже стурбований безпекою провідників та 
членів українських громадських організацій у Росії, 
що входять до СКУ.  

На сьогодні в Росії проживає найбільша українська 
діаспора. Така державна репресивна політика є ще 
однією спробою ізолювати українців Росії від СКУ й 
демократичного світу та якнайшвидше асимілювати 
їх, залякавши та ліквідувавши українські громадські 
організації, як це вже було зроблено в 2011 р. з 
Федеральною національно-культурною автономією 
українців Росії та в 2012 р. з Об’єднанням українців 
Росії, яке було центральною українською організацією 
та членом СКУ.  

Рішення Росії щодо „небажаної” 

діяльності є компліментом для 

СКУ 
Павло Клімкін 

Е. Чолій проводить тренінг для короткотермінових спостерігачів

https://www.youtube.com/watch?v=Q1xHhtfML3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Q1xHhtfML3Q
https://www.radiosvoboda.org/a/30053795.html
https://tsn.ua/interview/rosiya-mozhe-vvesti-shtrafi-i-vidkriti-provadzhennya-za-prichetnist-go-do-svitovogo-kongresu-ukrayinciv-1377624.html
http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1987/lang/ua
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АКТУАЛЬНО

Підсумовуючи зроблене, СКУ заявив, що 
парламентські вибори в Україні відповідають 
міжнародним стандартам проведення демократичних 
виборів. У той же час СКУ наголосив, що російська 
гібридна агресія негативно вплинула на парламентські 
вибори, бо не дозволила українському народу обрати 
26 народних депутатів в Криму та на окупованих 
територіях Донбасу. Крім цього, за результатами 
діяльності довгострокових спостерігачів, Місія СКУ 
підтвердила поширення російської дезінформації про 
Україну в цілому та про її парламентські вибори 
зокрема.  

Е. Чолій з короткотерміновими спостерігачами Нур-Султан, Казахстан 

Гаага, Нідерланди

Афіни, Греція 

Львів, Україна  
Спостерігачі з місії УККА (другий справа – А. Футей) 

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ЗВІТИ ТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ

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 більше ніж 60 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.

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1993/lang/ua
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/853
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С. Касянчук, А. Футей та П. Ґрод
Про готовність СКУ співпрацювати з новою владою 
Україною в захисті її територіальної цілісності та в розбудові 
як демократичної заможної держави Провід СКУ на чолі з 
Павлом Ґродом заявив під час зустрічей з новообраним 
Президентом України Володимиром Зеленським та 
представниками української влади. 

СКУ став єдиною міжнародною громадською організацією, 
яка була запрошена на інавгурацію новообраного Президента 
України 20 травня 2019 р. СКУ на цьому заході представили 
Президент СКУ Павло Ґрод та Віцепрезидент Андрій Футей. 
Під час офіційної зустрічі 21 травня 2019 р. в Києві делегація 
СКУ в складі Павла Ґрода, Віцепрезидентів Андрія Футея і 
Олени Кошаної та Директора Представництва СКУ в Україні 
Сергія Касянчука відзначила прагнення Володимира 
Зеленського залучити українців діаспори до подальшого 
розвитку України, ознайомила з основними напрямками 
діяльності СКУ та запевнила у його готовності до співпраці 
в захисті національних інтересів України.  

У рамках цієї та наступної зустрічі, що відбулася 2 липня  
2019 р. в Торонто, Канада, СКУ наголошував на ролі 
спільних дій світового співтовариства в захисті України від 
російської агресії та звільненні з російських тюрем 
українських політичних в’язнів, заручників і моряків, а також 
на важливості продовження європейського і 
євроатлантичного курсу України і просування 
започаткованих ключових реформ. СКУ акцентував на 
необхідності вдосконалювати систему антикорупційних 
заходів та дотримуватись демократичних норм щодо процесу 
люстрації. Також ішлось про недопустимість перегляду 
закону про мову, освіту, декомунізацію і засудження 
тоталітарного минулого. Окремо обговорювалися питання, 
пов’язані  з поверненням українців до України, підтримкою 
українських громад у світі  та виробленням стратегії 
співпраці. У свою чергу, Володимир Зеленський запевнив 
про готовність захищати інтереси України, відстоювати 
українську мову як єдину державну та підтримувати 
українські громади в усьому світі. 

СКУ ГОТОВИЙ СПІВПРАЦЮВАТИ З НОВОЮ ВЛАДОЮ УКРАЇНИ В ЗАХИСТІ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

ВІДЕОЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА СКУ 
ІНТЕРВ’Ю ПРЕЗИДЕНТА СКУ ДЛЯ ГАЗЕТИ „ДЕНЬ“ (1) 
ІНТЕРВ’Ю ПРЕЗИДЕНТА СКУ ДЛЯ ГАЗЕТИ „ДЕНЬ“ (2) 
ІНТЕРВ’Ю ВІЦЕПРЕЗИДЕНТА СКУ С. РОМАНІВА ДЛЯ УКРІНФОРМ 
ІНТЕРВ’Ю ВІЦЕПРЕЗИДЕНТА СКУ А. ФУТЕЯ ДЛЯ ПОРТАЛУ „ГОЛОС 
АМЕРИКИ“  
ІНТЕРВ’Ю ВІЦЕПРЕЗИДЕНТА СКУ А. ФУТЕЯ ДЛЯ РАДІО „СВОБОДА” 

 
СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ

Президент України В. Зеленський

О. Кошарна, П. Ґрод, А. Футей, С. Касянчук та Л. Дір, П. Клімкін та 
В. Пристайко

На підставі цих зустрічей СКУ виробив „Основні засади 
співпраці СКУ з новообраним Президентом України”, які 
включають як підтримку позитивних кроків у розбудові 
Української держави, так і конструктивну критику влади.

Зустріч Президента України з Президентом СКУ та 
представниками українсько-канадської громади в Торонто

https://www.youtube.com/watch?v=wOpL9dbSud0&t=5s
https://day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-dyskusiyi/try-porady-vid-diaspory
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/shcho-hotila-pochuty-i-shcho-pochula-diaspora
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2709643-ukrainci-avstralii-obicaut-pidtrimku-iniciativ-zelenskogo-spramovanih-na-zmicnenna-ukrainskoi-derzavnosti.html
https://ukrainian.voanews.com/a/senator-porttman-provodyt-zustrichi/4940579.html?nocache=1&fbclid=IwAR2i7FOeQAmXr2mpjySIzBELv-UGM_6PakT_4nxsYRLj8WyMcZotppO_M38
https://ukrainian.voanews.com/a/senator-porttman-provodyt-zustrichi/4940579.html?nocache=1&fbclid=IwAR2i7FOeQAmXr2mpjySIzBELv-UGM_6PakT_4nxsYRLj8WyMcZotppO_M38
https://ukrainian.voanews.com/a/senator-porttman-provodyt-zustrichi/4940579.html?nocache=1&fbclid=IwAR2i7FOeQAmXr2mpjySIzBELv-UGM_6PakT_4nxsYRLj8WyMcZotppO_M38
https://www.radiosvoboda.org/a/30067668.html
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СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ

СКУ ДОЛУЧИВСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
В ТОРОНТО З ПИТАНЬ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Міністр закордонних справ Канади Х. Фріланд, Президент України В. Зеленський та Прем’єр-міністр Дж. Трюдо з учасниками Конференції

П. Ґрод (зліва) веде панельну дискусію 

2-4 липня 2019 р. СКУ долучився до проведення третьої 
урядової Міжнародної конференції з питань реформ в 
Україні, яка відбулася за участі державної делегації з 
України та високопосадовців і друзів України з Канади 
та з понад 35 держав, а також представників 10 
міжнародних організацій.  

На засіданні міністрів Президент СКУ Павло Ґрод 
виступив з промовою на тему України, у якій подякував 
за її підтримку в захисті від російської агресії, в 
демократизації та просуванні до ЄС і НАТО. Він також 
відзначив  рішення Канади заборонити в'їзд громадянам 
з виданими в окупованому Донбасі російськими 
паспортами та закликав міжнародне співтовариство 
підтримати цей почин. Президент СКУ також провів 
панельну дискусію „Бачення: Україна як держава з 
високим рівнем доходу“, на якій разом з міністрами 
закордонних справ Польщі та Фінляндії і представником 
Світового банку виступила Олена Кошарна – 
Віцепрезидент і голова Комітету СКУ з економічного 
розвитку України та інвестицій.  

СКУ також мав приємність бути партнером Українського 
дому в Торонто, що став інтегральною частиною 
конференції. Його програма включала низку дискусій для 
просування економічного, інвестиційного та культурного 
потенціалу України, а також ознайомлення з продукцією 
виробників України.  

У рамках конференції Президент Володимир Зеленський 
та перша леді вшанували пам'ять жертв Голодомору біля 
Меморіалу жертвам Голодомору та ознайомились з 
роботою спеціального автобуса з підвищення обізнаності 
про Голодомор.

ВІДЕОРЕПОРТАЖ З КОНФЕРЕНЦІЇ 1  
(виступ Президента СКУ з 5 хв 25 сек) 
ВІДЕОРЕПОРТАЖ З КОНФЕРЕНЦІЇ 2 ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  Президент В. Зеленський з дружиною покладають квіти до 

пам’ятника жертвам Голодомору  

П. Ґрод  виступає на засіданні міністрів

http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/Image/Ukraine%20Reform%20Conference/UWC%20remarks%20to%20MInisterial%20meeting%20URF%20(July%202%202019).pdf
https://www.facebook.com/ForumTVCanada/videos/348002069460415/?v=348002069460415
https://www.facebook.com/UkraineHouseToronto/videos/338540893708422/?type=3&theater
http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1985/lang/ua


Міністр закордонних справ Канади Х. Фріланд та Голова Комітету 
Верховної Ради України в закордонних справах Г. Гопко
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Організатори Українського дому: А. Чопівська, С. Гриценко та  
Д. Білак

ПРЕДСТАВНИЦТВО СКУ В УКРАЇНІ 
ІНФОРМУЄ

Представництво СКУ в Україні активно співпрацює 
з Офісом Президента, Міністерством закордонних 
справ та Верховною Радою України, постійно 
взаємодіє з Комітетом у закордонних справах ВРУ 
та бере участь у роботі Національної комісії з питань 
закордонних українців МЗС України, а також 
працює над змінами до законів про зовнішню 
трудову міграцію, закону про закордонних 
українців, Виборчого кодексу та інших нормативно-
правових документів України, що регулюють 
співпрацю з діаспорою.

У червні 2019 р., у Представництві СКУ в Україні 
пройшла робоча зустріч із Президентом Конґресу 
Українців Канади Олександрою Хичій та 
представником партії „Слуга народу“ Святославом 
Юрашем, ня якій були представлені законодавчі 
ініціативи партії щодо діаспори та обговорені 
подальші напрями міжнародної співпраці.

У червні та липні 2019 р. Представництво СКУ в 
Україні працювало із експертами з питань 
громадянства та трудової міграції Валентиною 
Суботенко та професором Оленою Малиновською, 
спільно з якими  розроблялися пропозиції для 
рішень Експертної групи при Національному 
інституті стратегічних досліджень.

С. Юраш, С. Касянчук та О. Хичій

 С. Касянчук та В. Суботенко

Панельна дискусія в Українському домі  „Україна: суверенна, 
безпечна, процвітаюча“

 Х. Фріланд,  Дж. Трюдо, В. Зеленський та  О. Зеленська

В УКРАЇНСЬКОМУ ДОМІ В ТОРОНТО



П. Ґрод та Блаженніший Святослав Шевчук

21-23 травня 2019 р. в Києві делегація  СКУ в складі 
Президента Павла Ґрода, Віцепрезидента Олени 
Кошарної та Директора Представництва СКУ в Україні 
Сергія Касянчука порушила низку важливих питань 
перед Предстоятелем Православної Церкви України 
Митрополитом Епіфанієм, Почесним Патріархом 
Православної Церкви України Філаретом, 
Предстоятелем Української Греко-Католицької Церкви 
Святославом Шевчуком та представником Вселенського 
Патріархату, другим секретарем Святого і Священного 
Синоду дияконом Григорієм (Фраґкакісом).  

Особливої уваги під час зустрічей було надано питанням 
єдності та визнання Православної Церкви України на 
світовому рівні, справі всесвітньої консолідації 
Української Греко-Католицької Церкви, а також шляхам 
співпраці в підтримці України та в проєктах духовного 
розвитку. 
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ЦЕРКОВНІ ПИТАННЯ

ПРЕДСТАВНИЦТВО СКУ В УКРАЇНІ 
ІНФОРМУЄ
Представництво СКУ в Україні підтримує 
розбудову Православної Церкви України та сприяє 
продуктивному діалогу та співпраці між різними 
церквами, а зокрема між Православною Церквою 
України та Українською Греко-Католицькою 
Церквою в гуманітарній, інформаційній та 
капеланській сферах. 

Протягом 2019 р. Представництво долучилося до 
підготовки напрацювань щодо проєкту закону 
про військове капеланство та до організації VII 
Сесії Патріаршого Собору УГКЦ на тему: 
„Еміграція, поселення і глобальна єдність 
УГКЦ“, що відбудеться в серпні 2020 р. у Львові. 

ЗАКЛИК СКУ ДО ПАПИ РИМСЬКОГО 

2 липня 2019 р. СКУ надіслав лист до Святішого 
Папи Римського Франциска напередодні  його 
зустрічі з Президентом Російської Федерації 
Владіміром Путіним 4 липня 2019 р. у Ватикані. 
„Тривалого миру в Україні, зокрема на 
окупованих територіях Криму і Донбасу, 
неможливо досягнути без повернення Україні 
Криму та виведення всіх російських гібридних 
сил з території Донбасу на Сході України, – 
заявив Стефан Романів. – Ми закликаємо 
Святішого Папу Римського Франциска 
підтримати відновлення територіальної 
цілісності України, людські права і благополуччя 
людей, які постраждали від цієї війни, передавши 
Президенту Владіміру Путіну глибоке 
занепокоєння з боку СКУ, української та 
міжнародної спільноти”.

О. Кошарна, С. Касянчук, Блаженніший Епіфаній, П. Ґрод та 
Архієпископ Є. Зоря 
Фото з порталу Православної Церкви України

СКУ ОБГОВОРИВ ПРІОРИТЕТНІ 
ПИТАННЯ З ЦЕРКОВНИМИ 
ВИСОКОПОСАДОВЦЯМИ

С. Касянчук, П. Ґрод та Патріарх Філарет
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ЦЕРКОВНІ ПИТАННЯ

4 червня 2019 р. Президент СКУ Павло Ґрод та  
Віцепрезидент Андрій Футей взяли участь у церемонії 
інтронізації Митрополита-Архієпископа Філа-
дельфійської Архієпархії Української Греко-
Католицької Церкви у США Бориса Ґудзяка в 
Українському Католицькому Соборі Непорочного 
Зачаття у м. Філадельфії. 

У рамках цієї урочистої події Павло Ґрод виступив з 
промовою, в якій від імені СКУ привітав Бориса 
Ґудзяка та відзначив його великий внесок у розбудову 
Української Греко-Католицької Церкви, значні 
здобутки як церковного, наукового та громадського 
лідера, розуміння українського релігійного і 
громадського життя в діаспорі та багаторічну 
співпрацю  з СКУ.  

Урочистості пройшли за участі Глави УГКЦ 
Святослава (Шевчука), Апостольського Нунція в 
США Крістофера П’єра, архієпископів, єпископів, 
протопресвітерів, отців Філадельфійської Архієпархії 
та понад 2,500 вірян. 

Перебуваючи у м. Філадельфії, Провідники СКУ 
також мали нагоду обговорити з Митрополитом-
Архієпископом Борисом Ґудзяком акуальні церковні 
питання.

СКУ ПРИВІТАВ БОРИСА ҐУДЗЯКА  
З ІНТРОНІЗАЦІЄЮ 

11 травня 2019 р. Віцепрезидент СКУ д-р Михайло 
Левко представив СКУ на святковому відзначенні 
45-ліття  Релігійного Товариства українців католиків 
„Свята Софія” в США у м. Філадельфії. Упродовж 
усієї своєї історії це Товариство активно сприяє 
дослідженню історії української церкви, мови і 
культури, розвитку релігійних інституцій, проводить 
курси і семінари на теми українського богослов’я та 
підтримує Український католицький університет.  

У рамках цього заходу  Михайло Левко мав нагоду 
поспілкуватися з провідниками Товариства, а також 
обговорити з Блаженнішим Святославом Шевчуком 
співпрацю між СКУ та УГКЦ, включно і в питаннях 
розвитку патріарших структур.

ВІДЕОЗАПИС ЦЕРЕМОНІЇ ІНТРОНІЗАЦІЇ 

45-ЛІТТЯ РЕЛІГІЙНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНЦІВ КАТОЛИКІВ „СВЯТА СОФІЯ”

Блаженніший Святослав Шевчук, Митрополит-Архиєпископ  
Б. Ґудзяк, В. Чалий та П. Ґрод 

https://www.youtube.com/watch?v=VjVbgybtb8Q&fbclid=IwAR3PzGqDkxmqltpDgF7nWTLJISpKKobV3lxlbvfPZEirUs0nNrIEREEHps8
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15 червня 2019 р. відбулося перше засідання 
новоствореної Ради колишніх Президентів СКУ, 
завданням якої є надання СКУ консультацій у 
пріоритетних питаннях, допомога в розбудові його 
фінансової бази та підтримка діяльності чинного 
Президента СКУ. 

Колишні президенти СКУ, Юрій Шимко (1988-1993), 
Аскольд Лозинський (1998-2008) та Евген Чолій (2008-
2018), обговорили з чинним Президентом Павлом 
Ґродом роль СКУ в консолідації міжнародної 
підтримки України в питаннях боротьби з російською 
агресією, продовження та посилення санкцій проти 
Росії, протидії російській дезінформації, припинення 
проекту „Північний потік-2“, а також просування 
європейської  і євроатлантичної інтеграції України. 
Окремо відбулась дискусія  на тему подвійного 
громадянства для представників української діаспори. 
Нинішній на колишні провідники СКУ також 
розглянули низку внутрішніх справ, включно з 
розбудовою українських громад, роллю нових 
регіональних рад, сферами діяльності рад і комісій та 
забезпеченням фінансової стабільності СКУ. 

РАДА КОЛИШНІХ ПРЕЗИДЕНТІВ СКУ

 
З ДІЯЛЬНОСТІ РАД І КОМІСІЙ

Е. Чолій, Ю. Шимко, А. Лозинський, П. Ґрод 

Комітет з питань економічного розвитку України на 
інвестицій, створений при СКУ в 2016 р.,  сприяє 
представленню економічних та інвестиційних 
можливостей України та залученню української 
діаспори і широкої міжнародної спільноти до процесів 
економічного розвитку України з метою її  майбутнього 
процвітання.  

Комітет очолює Віцепрезидент СКУ та співзасновник 
і Виконавчий директор компанії „Horizon Capital“ 
Олена Кошарна, заступником є Віцепрезидент СКУ 
Зенон Потічний, а директором – Наталiя Немилівська. 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ІНВЕСТИЦІЙ 

4 квітня 2019 р. Комітет у співпраці з Німецько-
українською промислово-торгівельною палатою  
провів у м. Штутгарт у Німеччині круглий стіл „Форум 
України“, що зібрав представників німецьких 
компаній, зацікавлених у розвитку бізнесу в Україні. 
Під час цього заходу Олена Кошарна розповіла про 
позитивний хід реформ та можливості інвестування в 
Україні, спираючись на свій досвід як представника 
провідної інвестиційної компанії. Великий інтерес 
учасників викликали сектори інформаційних 
технологій України та креативних індустрій. 

O. Кошарна, Б. Еффенберґер, посол України у Німеччині A. Мельник, 
представник UkraineInvest O. Сивак та Голова Правління Німецько-
української промислово-торгівельної палати A. Маркус

O. Кошарна
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З ДІЯЛЬНОСТІ РАД І КОМІСІЙ

Для просування української продукції на світовому 
ринку комітет організував у рамках Українського дому 
в Торонто показ мод із шести колекцій 12 українських 
дизайнерів. Втіленню його в життя сприяли Канадсько-
український проєкт з підтримки торгівлі та інвестицій 
та Канадсько-українська торгівельна палата під 
керівництвом Зенона Потічного.  

Від червня 2019 р. Комітет також працює над проєктом 
Міжнародної організації з міграції щодо залучення в 
Україну економічних інвестицій української діаспори 
та мігрантів.

О. Кошарна (друга справа) виступає на панельній дискусії в 
Українському домі

Показ мод в Українському домі

ПРЕДСТАВНИЦТВО СКУ В УКРАЇНІ 
ІНФОРМУЄ

Представництво СКУ в Україні постійно 
співпрацює з різними громадськими 
організаціями в Україні. 8 червня 2019 р. 
Директор Представництва СКУ в Україні 
Сергій Касянчук виступив на Форумі 
соціального підприємництва „Ветеранський 
бізнес“ у Києві, який організувала Українська 
соціальна академія – постійний партнер СКУ. 

Метою форуму було сприяння розвитку 
ветеранського соціального підприємництва та 
визначення переможців Програми з розвитку 
соціального підприємництва для бійців АТО та 
їхніх сімей, що реалізується Українською 
соціальною академією за підтримки фонду 
„Захисники України“.

14 червня 2019 р., у продовження роботи над 
проектом Міжнародної організації з міграції 
„Сприяння інвестуванню мігрантів і діаспори в 
Україну“, у Представництві СКУ в Україні 
пройшла зустріч із представниками офісу 
„PricewaterhouseCoopers” залучених до 
проекту. Темою обговорення стали сучасні 
проблеми чинної законодавчої та нормативної 
бази в Україні з точки зору залучення трудових 
мігрантів до інвестицій у малий і середній 
бізнес та створення дієвого механізму 
використання грошових переказів та 
заощаджень для розвитку місцевих бізнес та 
соціальних проектів в Україні.

Члени комітету також активно співпрацювали в 
організації та 2-4 липня 2019 р. взяли участь у  
Міжнародній конференції з питань реформ в Україні та 
Українського дому в Торонто, Канада, що став 
важливою частиною конференції. 

У рамках цих заходів Олена Кошарна виступила на 
панельних дискусіях „Бачення: Україна як держава з 
високим рівнем доходу“ та „Як досягти успіху в 
Україні“, на яких наголошувалось на економічному 
потенціалі України та можливостях її ринку з великою 
кількістю цікавих і недооцінених активів. 
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Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) є однією з найстаріших рад СКУ, яка від його заснування  
в 1967 р. координує діяльність  виховно-освітніх інституцій та  сприяє розвитку української освіти і плеканню 
молоді в дусі виховного ідеалу українця в діаспорі, а також  підтримує реформування системи освіти в Україні. 
Тяглість у роботі СКВОР забезпечує зв’язок її попередніх голів – д-ра Оксани А. Винницької-Юсипович, Надії  
Луців та Іроїди Винницької  з новопризначеною головою Оксаною Левицькою.  

1-12 липня 2019 р. СКВОР провела в Україні Літній 
інститут-2019, метою якого було поділитися сучасними 
методиками і демократичними засадами керівництва в 
рамках Нової Української Школи, яка з 2016 р. 
запроваджується в школах України.  

У першому етапі Літнього інституту-2019 в Львові 
взяло участь 20 команд зі шкіл Львова та 5 команд з 
Львівської області, а в другому етапі в Мукачево – 17 
команд із усіх  шкіл міста. Усі команди пройшли 
навчання в експертних групах під керівництвом 
викладачів з канадської та американської діаспор у 
співпраці зі учителями з України. Для апробації 
здобутих знань учасники інституту мають створити з 
колегами своєї школи спільний проєкт для реалізації в 
2019-2020 навчальному році. Літній інституту-2019 

також відвідали високопосадовці Міністерства освіти 
і науки України, Інституту модернізації змісту освіти 
та міських влад. 

У рамках підготовки Літнього інституту-2019 Катерина 
Гороховська та д-р Оксана А. Винницька-Юсипович, 
яка є радником Міністра освіти й науки України та 
радником Міського голови Львова, провели в травні 
ряд зустрічей з освітянами Львова. А Катерина 
Гороховська та Богдан Колос, Голова Крайової 
Пластової Старшини в Канаді, зустрілися з 
представниками міської влади в Мукачево.  

Літній інститут започатковано при Інституті 
професійного розвитку вчителів, який було створено 
при СКВОР у 1992 р. на чолі з маґістром Надією Луців. 

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

СВІТОВА КООРДИНАЦІЙНА ВИХОВНО-ОСВІТНЯ РАДА

 
З ДІЯЛЬНОСТІ РАД І КОМІСІЙ

Викладачі Літнього  нституту-2019 з В. Карандієм, Заступником Міністра освіти та науки України

З. Довганик, Н. Луців, К. Гороховська, Л. Мандзій, О. Винницьцка-
Юсипович та Г. Слічна

Е. Вашнєвська, Р. Шиян, Н. Луців, Б. Білаш ІІ та О. Винницька-
Юсипович

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1986/lang/ua
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З ДІЯЛЬНОСТІ РАД І КОМІСІЙ

НОВИНИ З КРАЇН СВІТУ 

Канада 

23-25 травня 2019 р. в Канадському музеї прав 
людини у Вінніпезі відбулася Всеканадсь-
ка конференція українських освітян.  

Її програма включала понад 20 сесій, тематика яких 
охоплювала всі рівні навчання предметам 
українознавства, а також використання на уроках 
сучасних технологій. 29 доповідачів з  Канади та 
України поділилися своїми напрацюваннями  на 
теми української мови, спадщини та культури.  

У цьому форумі взяли участь більше 100 учасників 
з Канади, США і України.  Основним 
організатором конференції була Національна 
українська освітня рада  Конґресу Українців 
Канади. У конференції взяла участь попередня 
голова Світової координаційної виховно-освітньої 
ради д-р Оксана Винницька-Юсипович. 

США 

17 травня 2019 р. в Посольстві України в США у  
Вашинґтоні пройшла Перша щорічна конференція 
українських освітян США. Її учасники обговорили 
важливість започаткування платформи для обміну 
думками щодо розвитку і модернізації освітнього 
процесу, який би відповідав сучасним вимогам 
освіти, а також визначили пріоритети майбутньої 
діяльності. Головним співорганізатором  
конференції стала Шкільна рада в США при 
Українському Конґресовому Комітеті Америки, яка 
об’єднує понад 40 шкіл українознавства. 
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СКУ В ПІДТРИМЦІ ВАРТІСНИХ ІНІЦІАТИВ 

Цього року Комітет активно працює над підтримкою 
будівництва другої черги Національного музею 
„Меморіал жертв Голодомору“. Щоб допомогти 
залучити до цього проєкту міжнародних партнерів, 
голова Комітету Стефан Романів, Віцепрезидент 
СКУ Олена Кошарна та колишній президент 
Канадсько-української фундації Богдан Онищук  
увійшли до Наглядової ради, а директор 
Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук – 
до Правління Міжнародного благодійного фонду 
розвитку цього Меморіалу. Завданнням Наглядової 
ради цього фонду, що діє під керівництвом Івана 
Васюника, є співпрацювати з міжнародним 
дизайнерським консорціумом  у питаннях реалізації 
експозицій музею та підготовки програми для збору 
коштів. 

У 2019 р. СКУ надав патронат проєкту „Марія”, який 
отримав найвищу нагороду під час Міжнародного 
фестивалю „Книжковий арсенал” у Києві 22-26 
травня. Цей проєкт є складником великої 
мультимедійної артінсталяції на тему Голодомору. 
Його автором є канадська художниця українського 
походження Леся Марущак. 

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

У травні 2019 р. СКУ та його мережа долучилися до 
підписання петиції до німецького Бундестаґу  з 
закликом визнати Голодомор геноцидом українського 
народу, що зібрала понад 50 тисяч голосів. Тепер СКУ 
працює над планом дій для забезпечення належного 
розгляду та прийняття цієї резолюції. Робоча група в 
складі представників з діаспори і України буде діяти 
з метою підвищення обізнаності про Голодомор та 
його наслідки, включно й під час заходів у рамках 
цьогорічних загальних зборів СКУ в Берліні. 

У травні 2019 р. у Представництві СКУ в Україні 
пройшла робоча зустріч із менеджером проєкту 
гуманітарної некомерційної організації „Support to the 
people of Ukraine“: Per-Kaare Holdal Ольгою 
Самарською за участі з боку СКУ Стефана Романіва 

Проєкт другої черги Національного музею

Робоча зустріч у Представництві СКУ

Фрагмент з проєкту „Марія”

Міжнародний координаційний комітет СКУ в справі Голодомору просуває визнання Голодомору геноцидом 
українського народу та координує діяльність українських громад з розширення обізнаності світового 
співтовариства про Голодомор. З моменту заснування в 2007 р. Комітет діє під проводом Віцепрезидента СКУ 
Стефана Романіва. 

МІЖНАРОДНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СКУ В СПРАВІ ГОЛОДОМОРУ

 
З ДІЯЛЬНОСТІ РАД І КОМІСІЙ

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1979/group/1
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(дистанційно), члена цього комітету Богдана Онищука та 
Сергія Касянчука. Було зокрема обговорено проведення 
семінару на тему Голодомору в Осло, Норвегія, який має 
створити платформу для міжнародної конференції у 2020 р. 
на тему визнання у Норвегії Голодомору геноцидом. 
Представництво СКУ передало Ользі Самарській тематичні 
англомовні матеріали та організувало екскурсію в Музей 
Голодомору та зустріч з його директором і Іваном 
Васюником.  
 

НОВИНИ З КРАЇН СВІТУ 

 
Австралія 

Голодомор означає смерть через голод. Український геноцид 
1932-33 рр. був штучним голодом у радянській Україні. Під 
час Голодомору мільйони етнічних українців загинули від 
голоду у мирний час. Безпрецедентна катастрофа в історії 
України. 

Леся Мельничук 

У травні цього року австралійка українського походження 
Леся Мельничук разом з письменником Філіпом Вебстером 
отримала золоту медаль премії Independent Publisher Book 
Award за книгу „Голодомор: приглушені голоси українських 
дітей“. У творі зібрано 40 історій людей, які пережили 
Голодомор, а пізніше переїхали до Австралії. 

Угорщина 

17 травня 2019 р. в Будапешті, Угорщина, відбулася 
презентація угорськомовного перекладу повісті про Голодомор 
1932-33 рр. в Україні „Завірюха“, автором якої є Олесь 
Завірюха.  

У рамках заходу учасники вшанували жертв Голодомору та 
переглянули відео-презентацію документальних матеріалів на 
цю тему. Ініціатор перекладу повісті – Ярослава Хортяні, 
Голова Товариства українсь-кої культури в Угорщині та член 
Екзекутивного комітету СКУ, нагадала присутнім про наслідки 
Голодомору, автор книги Олесь Воля розповів про свій твір, а 
Ніколетта Олас-Хортяні поділилася враженнями від 
здійсненого нею перекладу.  

Видання було зроблено силами Товариства української 
культури за фінансування МЗС України та підтримки 
Посольства України в Угорщині, яке на цьому заході 
представила посол Любов Непоп. Президент Угорщини Янош 
Адер, який подав ідею про потребу художнього твору про 
Голодомор, також підтримав цей проєкт, виділивши кошти на 
видання наступного накладу. Найбільші бібліотеки Угорщини 
вже заявили про бажання придбати цю повість.  

Я. Хортяні, О. Воля та Н.Олас-Хортяні

 
З ДІЯЛЬНОСТІ РАД І КОМІСІЙ

Л. Мельничук вручила свою книгу Прем’єр-міністру 
Австралії С. Моррісону



Арґентина 

Презентація книги „Голодомор 1932-1933 років: 
український геноцид” у Буенос-Айресі 

7 серпня 2019 р. у приміщенні юридичного факультету 

Університету Буенос-Айреса відбулася презентація 

іспаномовного перекладу книги „Голодомор 1932-1933 років: 

український геноцид”, яку у співавторстві з  іншими 

дослідниками написав відомий український історик Юрій 

Шаповал. Іспаномовний варіант твору побачив світ завдяки 

відомому місцевому журналісту і адвокату українського 

походження д-ру Яремі Тауридзькому. Видання ілюстроване 

матеріалами, які надав Галузевий державний архів Служби 

безпеки України. 

Під час презентації книги, яку організувала складова 

організація СКУ – Українська Центральна Репрезентація в 

Аргентинській Республіці разом з Департаментом соціальних 

наук юридичного факультету університету, виступили 

співавтори книги Юрій Шаповал та Єжі Беднарек, 

Держсекретар Міністерства юстиції Аргентини маг. Клаудіо 

Аврух, директор департаменту соціальних наук університету 

Рікардо Рабінович-Беркман, д-р Ярема Тауридзький та д-р 

Олег Воловина, а ведучим був маг. Олег Яхно. Головним 

лейтмотивом виступів була необхідність підвищення 

обізнаності  про Голодомор для його міжнародного визнання 

геноцидом українського народу. 

Цей масовий захід, у якому взяли участь представники 

українського, аргентинського та польського походження, 

включно й з політичних, наукових і дипломатичних кіл, 

пройшов під патронатом Держсекретаріату з прав людини 

Міністерства юстиції Аргентини. 

16
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маг. О. Яхно, К. Аврух, Р. Рабінович-Беркман, Я. Тауридзький,  
Ю. Шаповал, д-р О. Воловина та Є. Беднарик 

Учасники презентації

Нова Зеландія 

Підпишіть петицію про визнання Голодомору геноцидом! 

У кінці травня 2019 р. на вебпорталі Парламенту Нової Зеландії було розміщено петицію щодо визнання 
Голодомору в Україні та засудження будь-яких спроб заперечувати або викривляти цю історичну правду як щось 
менше, ніж геноцид. СКУ закликає всіх українців світу підписати цю петицію та в такий спосіб наблизити визнання 
Новою Зеландією Голодомору геноцидом українського народу. 

ПЕТИЦІЯ

https://bit.ly/2I69FnS
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Світова рада культури СКУ координує культурно- 
мистецьку діяльність у діаспорі та сприяє розвитку і 
популяризації української культури і мистецтва в 
діаспорі та в Україні, у тому числі й серед неукра їнців. 

Починаючи з 2014 р., Світова рада культури опікується 
проєктом „Монументальна Шевченкіана“ українського 
дослідника-монументаліста Руслана Теліпського. 
Протягом 2019 р. ця виставка, що проходить під 
патронатом СКУ, була презентована в 10 країнах світу: 
Данії, Норвегії, Чехії, Австрії, Польщі, Ісландії, 
Франції, Німеччині, Швейцарії та Йорданії. 

ВІДЕОСЮЖЕТ З МОЛДОВИ 

Під час презентації виставки в українських церквах, 
культурних центрах, школах та дипломатичних 
установах Руслан Теліпський ознайомив широку 
українську громадськість із фотоекспозицією 
численних пам’ятників Тарасу Шевченку та 
меморіальних знаків на його честь на 5 континентах, 
які він особисто сфотографував та опрацював.  
У супровідній лекції автор виставки привертав 
особливу увагу до феномену Тараса Шевченка та 
представляв історичну географію пам’ятників Кобзаря 
в Україні й у світі, демонструючи найцікавіші та 
найоригінальніші монументи та подаючи відомості 
про митців і громади, що їх встановили. 

Від моменту започаткування виставка відвідала  
30 країн світу.  

ВІДЕОСЮЖЕТ З АРҐЕНТИНИ

СВІТОВА РАДА КУЛЬТУРИ

 
З ДІЯЛЬНОСТІ РАД І КОМІСІЙ

Амман, Йорданія

Осло, Норвегія

Берн, ШвейцаріяПрага, Чехія

Відень, Австрія

Ганновер, Німеччина

https://www.youtube.com/watch?v=k7-DpD8UYcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LgqQ9xwYmKI&feature=youtu.be
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Українські кредитові спілки і кооперативи в Канаді і 
США є міцною фінансовою опорою для СКУ упродовж 
усієї його понад 50-літньої історії, а також для місцевих 
українців і українських громадських інституцій.  

7 червня 2019 р. у Вашинґтоні, США, Президент СКУ 
Павло Ґрод виступив на 38-ій щорічній зустрічі 
Асоціації українських кредитних спілок Америки,  а 15 
червня 2019 р. – в Торонто, Канада, на засіданні Дирекції 
Української кредитової спілки Лимитед, де висловив 
вдячність за довголітню постійну фінансову підтримку 
СКУ та українських громадських інституцій. Президент 
СКУ зробив презентацію на тему світової української 
діаспори та ролі кредитових спілок у її підтримці, а 
також закликав до щедрої підтримки діяльності СКУ.  

Павло Ґрод та Віцепрезидент СКУ з фінансових питань 
Михайло Левко, який також є  Президентом Дирекції 
Федеральної кредитної спілки „Нова UA“, мали нагоду 
обговорити актуальні українські питання  з 
представниками 9 кооператив США та з присутніми на 
цьому заході Патріархом Святославом Шевчуком і 
Митрополитом  Борисом Ґудзяком. 

У рамках заходів Централі українських кооператив 
Америки у Вашинґтоні М. Левко ініціював надання 
сталої щедрої пожертви на Травневу акцію СКУ, що 
підтримали всі її члени.  

СКУ закликає українців США і Канади ставати членами 
українських кредитових спілок і кооператив та в такий 
спосіб підтримувати наше громадське життя! 

 
ВЗАЄМОДІЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ГРОМАДАМИ ТА ІНСТИТУЦІЯМИ В ДІАСПОРІ

СКУ має тісний зв’язок з громадськими організаціями зі своєї мережі та українськими інституціями в діаспорі, 
відвідує їх, підтримує цінні громадські проєкти та бере участь у важливих заходах.  

П. Ґрод виступає перед членами Асоціації українських кредитних 
спілок Америки

М. Левко, Бл. Святослав Шевчук, Б. Ґудзяк та Я. Федун

УКРАЇНСЬКІ КРЕДИТОВІ СПІЛКИ І КООПЕРАТИВИ – МІЦНА ФІНАНСОВА ОПОРА ДЛЯ СКУ  
ТА УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ  

Український день у Вашинґтоні 

12 червня 2019 р. Віцепрезидент СКУ Стефан Романів 
представив СКУ  на Українському дні у Вашинґтоні, 
США, який постійно, кілька разів на рік проводить у 
Конґресі США складова організація СКУ – 
Український Конґресовий Комітет Америки (УККА). 

Виступаючи на цьому заході, Стефан Романів 
відзначив важливість  Українських днів для зміцнення 
зв’язків української громади з членами американського 
Конґресу, посилення відносин між США і Україною та 
захисту інтересів України й української спільноти. 
Віцепрезидент СКУ також долучився до зустрічей з 
конґресменами, під час яких Провід УККА на чолі з 
Андрієм Футеєм  та представники українських громад 

Учасники Українського дня у  Вашинґтоні

США
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з 11 штатів закликали Конґрес США до продовження 
санкцій проти Росії у зв’язку з незаконною анексією 
Криму і військовими діями на Сході України та до 
запровадження санкцій щодо проекту „Північний потік-
2”, а новообраних членів Конґресу спонукали вступати до 
груп дружби з Україною у Конґресі США.  

У цьому заході також узяли участь Митрополит-
Архієпископ Філадельфійської Архієпархії УГКЦ у 
США Борис Ґудзяк, який виголосив молитву, делегація 
Комітету із закордонних справ Верховної Ради України, 
а також сенатор Джон Барроссо і конґресмен Браян 
Фітцпатрик, яких УККА нагородив відзнакою приятелів 
України.  

Cаміт „Надання Україні річної звітної картки” 
 у Вашинґтоні  

13 червня 2019 р. Віцепрезидент СКУ Стефан Романів 
виступив на сьомому щорічному саміті робочої групи 
Україна-США у Вашинґтоні під назвою „Надання Україні 
річної звітної картки”. Він наголосив на важливості 
подальшої підтримки України, яка протистоїть викликам 
безпеки та одночасно активно реформується. На саміті, 
який  організували УККА, Центр американсько-
українських відносин та Американська рада зовнішньої 
політики, також мали слово Віцепрезиденти СКУ Андрій 
Футей і Тамара Олексій, а головуючим був колишній 
голова Світової наукової ради СКУ д-р Володимир 
Зарицький. У рамках конференції С. Романів разом з 
Віцепрезидентами СКУ з терену США обговорив питання 
зовнішньої політики США, зокрема щодо України, з 
Куртом Волкером та представниками Атлантичної ради і 
Американської ради зовнішньої політики. Понад 20 
урядовців, політиків, дипломатів, включно й  Посол 
України в США Валерій Чалий, та громадських діячів з 
США, України, Канади, Австралії й Великобританії 
відзначили прогрес та надали позитивну оцінку процесу 
реформування України, а спеціальний представник США 
Курт Волкер заявив про незмінність політики США в 
підтримці України.  

ВІДЕО 1

А. Футей, Г. Гопко, Т. Олексій та Б. Тарасюк

Учасники Українського дня у  Вашинґтоні з конґресменкою  
М. Каптур (у центрі)

Г. Гопко, А. Левус та С. Романів К. Волкер з молодими учасниками конференції

Б. Ґудзяк та С. Романів 

ВІДЕО 2

https://www.facebook.com/UCCA.org/videos/2172200702833561/UzpfSTY3NjkzMDY2MToxMDE1NjQ2NjU2NDk3NTY2Mg/
https://www.youtube.com/watch?v=qrHiHToFEEc
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VI Форум української діаспори в Греції 

1-10 липня 2019 р. член Екзекутивного комітету СКУ 
Ярослава Хортяні та директор Представнцтва СКУ в 
Україні Сергій Касянчук, на запрошення складової 
організації СКУ „Українсько-грецька думка” взяли 
участь у VI Форумі української діаспори в Патрах, 
Греція. 

У заході цієї організації, який проходив під егідою 
СКУ, взяли участь близько 50 представників 
української діаспори з Греції, Великобританії, 
Німеччини, Франції, Угорщини, Канади та України, 
які обговорили питання покращення іміджу України, 
місії української діаспори та системи української 
освіти в діаспорі. Ярослава Хортяні та Сергій 
Касянчук мали виступи про стратегію СКУ в 
сучасних умовах та долучилися до дискусій і 
розробки планів дій на вищеозначені теми. Від імені 
СКУ Ярослава Хортяні разом з Сергієм Касянчуком 
та Галиною Маслюк, членом Ради директорів СКУ та 
головою місцевої організації, вручили медаль св. 
Володимира Великого Генеральному секретарю 
Українсько-грецької палати Герасімосу-Ніколасу 
Бугасу.

Г. Маслюк, Г.-Н. Бугас, Я. Хортяні та С. Касянчук

ГРЕЦІЯ

Учасники форуму

Враження колишнього Президента СКУ  
А. Лозинського від зустрічей з українцями  
в Білорусі 

Поїхав я в Білорусь зустрічати і запізнати українську 
діаспору. Був я там 14 років раніше. Тоді відвідав 
столицю Мінськ та етнографічні землі Полісся на 
Берестейщині. Тепер знов Мінськ, а згодом поїхав у 
сторону Могильова і Гомеля.  

За різними підрахунками, в Білорусі проживає десь 
200,000 українців, хоча останній перепис 2009 р. налічує 
тут тільки 160,000 українців, з яких 40,000 є 
громадянами України. Кількість автохтонів ніхто не зміг 
мені обчислити. Вони знаходяться переважно на 
Берестейщині у області Західного Полісся. Українська 
громада тут політично свідома, хоча більшість походить 
з дуже зрусифікованих земель України.  

Працюють в Білорусі різні крайові, регіональні та міські 
громадські організації й об'єднання: „Ватра”, „Заповіт”, 
„Січ„, „Дніпро”, „Верховина” тощо. Є домовленість на 
державному рівні про українськомовні освітні 
факультативні заняття. Поки що їх нема. При цьому 
існують курси української мови для дорослих у Мінську, 
Гомелі. Недалеко від Мінська існує дуже цікавий 

Зустріч у Посольстві України 

БІЛОРУСЬ

Учасники зустрічі в церкві
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громадський музей українського побуту „Рідні джерела“, де 
знаходяться експонати одягу, рушників, ляльок з льону, писанки 
тощо членкинь організації „Січ“.  

У Мінську вдалось зустрітися з представниками української 
громади з Берестейщини в особах літераторів та молодих 
українських науковців. Активна громадськість Берестейщини діє 
зокрема при зареєстрованій у цьому регіоні організації „Берегиня“. 
Видають журнали, книжки тощо. Проводять курси української 
мови для дорослих в приміщенні міської бібліотеки. З нового 
навчального року вони продовжаться, а також будуть діяти курси 
в Кобрині (райцентр в Брестській області). Контакт добрий з 
Україною, зокрема через освітні інституції та громадські 
організації у Львові, Луцьку тощо.  

Також я відвідав Білоруську Греко-Католицьку Церкву (БГКЦ), а 
опісля відбулася моя зустріч з громадою. Вся БГКЦ нараховує 
тільки кілька тисяч мирян. Власне, тут знайшли собі місце наші 
українці родом з Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Херсону, 
Чернігова.  

Вдалось відвідати громади в Могильові та Гомелі. Також 
поклонився у Довську перед Хрестом – пам'ятником жертвам 
Великого Голоду 1932-33 рр., спорудженим ще у 2003 р. 
українською громадською організацією „Січ” з Мінська. Cлово 
„Голодомор” тут не вживається, бо він не визнаний геноцидом 
владою Білорусі. От яскравий приклад того, як і в яких обставинах 
працюють українці в Білорусі.  

Білоруське законодавство не дозволяє безпосередню фінансову  
підтримку з-за кордону для допомоги суспільно-громадським 
організаціям. Однак домовились влаштувати при освітній 
інституції в Україні літній табір української мови вже у липні-
серпні 2020 р. для українських підлітків з Білорусі. Це дасть 
можливість їм не тільки вивчити рідну мову, але також побути в 
українському довкіллі. До більших проблем належить відсутність 
приміщень для постійної праці. У цьому інколи допомагає 
Посольство України, а також білоруські громадські організації 
типу Товариства білоруської мови. Розглядалися можливості 
підтримати оренду приміщень для білоруських організацій, які, в 
свою чергу, дозволять користуватися ними українським громадам. 
Я погодився ангажувати різні заходи українських допомогових та 
громадських організацій та фундацій. Було обговорено також 
влаштування інтернетбанку даних для активізації комунікаційних 
мереж української молоді по цілому світу.  

Українська громада у Білорусі специфічна і заслуговує на окреме 
зацікавлення з боку України та організованої західної діаспори. Як 
допомагати українцям, а також і білорусам у Білорусі? Ледве чи 
експортом демократичних процесів. У міжчасі треба 
концентрувати допомогу нашим українцям на освіту й культуру, 
вивчення та плекання української мови і традиції, а також на 
підтримку немосковських церков. Тут Західна діаспора, її 
громадські, культурні та допомогові структури і навіть приватні 
фундації, можуть допомогти. 

У музеї українського побуту

Хрест в пам’ять жертв Голодомору
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2 червня 2019 р. Віцепрезидент СКУ Анна Кісіль привітала 
Марафон „Діти Торонто – дітям сиротам в Украні”, який 
пройшов у Торонто. 

Це вже п’ятий щорічний марафон, основним організатором  
якого є складова організація СКУ – Міжнародна організація 
українських громад „Четверта хвиля” у співпраці з різними 
місцевими українськими організаціями та мистецькими 
колективами. 

Протягом чотиригодинного концерту українських дитячих 
мистецьких колективів організатори зібрали поважні кошти, а  
також запакували і направили близько двох тонн речей та 
шкільного приладдя для дітей-сиріт в Україні.  

Щоб підтримати цей проєкт, місцеві українські митці 
організували виставку-продаж картин. А діти українських шкіл 
Торонто написали листи та підготували малюнки для своїх 
ровесників в Україні. 

КАНАДА
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ВІДЕО 

ПУБЛІКАЦІЯ

Діти-сироти в Україні отримали дарунки з Канади

А. Кісіль (у центрі) разом з організаторами марафону

https://www.youtube.com/watch?v=knhwyeZhqB0
http://meest-online.com/diaspora/canada-diaspora/blahodijnyj-marafon-dity-toronto-dityam-ukrajiny/
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АЛЕЯ ДІАСПОР У КИЄВІ 

23 травня українці Німеччини, Туреччини, Ірландії, 
Домініканської Республіки, Росії, Люксембурґу, 
Об’єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, 
Монако, США, Сінґапуру, Італії та Канади висадили 
перші дерева  на Алеї українських діаспор у Києві, 
що стала символом зв’язку українців усього світу з 
Україною. За кілька етапів на Русанівській 
набережній буде висаджено не менше 100 дерев за 
принципом „одна країна – одне дерево”. Від імені 
СКУ дерево висадили працівники Представництва 
СКУ в Україні. 

АВСТРАЛІЯ 

22 червня 2019 р. в Українському народному домі у 
Мельбурні пройшов ХXVIII  З’їзд  Союзу Українських 
Організацій Австралії (СУОА), присвячений його 65-
ій річниці та 70-літтю поселення українців у Австралії 
і Союзу українок Австралії.  

Учасники з’їзду вшанували пам’ять полеглих за 
Україну героїв, підсумували попередню організаційну 
працю та під час сесій на теми молоді, освіти, 
культури, гуманітаної діяльності, зовнішніх зв’язків та 
культурної і бізнесової дипломатії обговорили 
дорожню карту СУОА на майбутнє. Співголовами 
СУОА на наступний термін було обрано Стефана 
Романіва та Катерину Аґигуру   

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 

1 червня 2019 р. відбулися 74-ті Річні звичайні  
загальні збори  Союзу Українців у Великій Британії 
(СУБ) за участі його представників з різних частин 
країни, що пройшли в залі відділу СУБ у Ковентрі.  

Учасники зборів підвели підсумки діяльності СУБ за 
звітний період та обговорили напрямки майбутньої 
праці, включно з шляхами подальшої підтримки  
України в боротьбі з російською агресією та 
зміцненням  місцевого організаційного життя. 
Головою СУБ на черговий  однорічний термін було 
переобрано Петра Ревка. 
 

 
ВІСТІ З ГРОМАД
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ДАНІЯ 

7-9 червня 2019 р.  Українська молодіжна організація 
в Данії "Ластівка", що є складовою організацією СКУ, 
провела під Копенгагеном черговий літній табір для 
дітей членів організації та їхніх батьків.  Змагання, 
розваги та українські пісні біля багаття ще більше 
здружили близько 30 дітей віком від чотирьох до 
тринадцяти років, а також їхніх батьків. Завершився 
табір екскурсією у вишиванках до центральної 
частини столиці Данії. 

АЗЕРБАЙДЖАН 

18 травня 2019 р. Українська громадська організація 
ім. І. Франка в Азербайджані провела в Сумгаїті 
пам’ятний захід з нагоди 75-ої річниці депортації 
кримських татар з території Криму. Пригадати 
історичний хід цих сумних подій допомогли виступи 
посла України в Азербайджані Владислава 
Каневського та Голови української громади Тамілли 
Мусаєвої.  

Учасники заходу також мали нагоду ознайомитись з 
малюнками дітей із нелегально окупованого Росією 
Криму, що були передані українській громаді 
Азербайджану з цієї нагоди. 
 

УГОРЩИНА 

У червні 2019 р. члени Товариства української 
культури в Угорщині на чолі з його головою 
Ярославою Хортяні відвідали літній табір на озері 
Веленце, де відпочивають діти загиблих захисників 
України. Члени товариства передали дітям подарунки 
та разом з ними взяли участь у розважально-
відпочинковій програмі, у ході якої поділились, як 
українці діаспори плекають українську мову та 
національні традиції. Цим табором опікується 
місцева українська сім'я Безкоровайних.  

 
ВІСТІ З ГРОМАД
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ВІСТІ З ГРОМАД

ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА 
 

Південно-Африканська Республіка стала 23 країною 
світу, де 20-26 травня 2019 р. було презентовано 
соціально-мультимедійну виставку „Переможці-2”. 
Вона представляє історії воїнів-ветеранів і волонтерів 
антитерористичної операції на Сході України та 
паралімпійців. Куратором виставки є Соломія 
Вітвіцька. У ПАР виставку представляли Володимир 
Воропай та Ольга Бенда, які у Преторії, Кейптауні та 
Ламбертсбеї розповіли власні історії про те, як 
втратили кінцівки внаслідок російської агресії.  
Учасниками презентацій були представники державної 
влади, школярі, люди з інвалідністю, а також посли і 
дипломати з різних країн світу. Організатором візиту 
проекту „Переможці-2” до ПАР стала громада з мережі 
СКУ – Українська асоціація в ПАР. 

ВІДЕОСЮЖЕТ 

КАЗАХСТАН 

18 травня 2019 р. у м. Кенгір, біля пам’ятного хреста 
загиблим учасникам Кенгірського повстання, 
українська громада „Рідне слово“ із Караганди 
організувала пам’ятний захід з нагоди 65-ої річниці  
цієї сумної дати. Присутні на заході українці 
Карагандинської області та представники Посольства 
України взяли участь у молебні, який провели 
священики Української Греко-Католицької Церкви, 
поклали до хреста вінки та пом'янули всіх жорстоко 
знищених радянською владою  політичних в'язнів, 
переважну більшість із яких становили українці.

РОСІЯ 

9 червня 2019 р. українська громада Москви 
організувала написання листів 24 українським 
морякам, яких російська влада утримує в 
Лефортовському СІЗО. Українці Москви висловили 
свою пошану  українським морякам, які залишаються 
вірними своїй присязі, та підтримали їх у надії на 
звільнення (за вимогою СІЗО листи написано 
російською мовою). 

Віцепрезидент СКУ Сергій Винник  продовжує 
опікуватися українським політв’язнем Євгеном 
Пановим, якого російська влада засудила на 8 років 
строгого режиму. У травні, під час чергових відвідин 
Омської виправної колонії, Сергію Виннику знову 
було відмовлено в зустрічі з Євгеном Пановим, однак 
вдалося поговорити по відеозв'язку та передати слова 
підтримки від СКУ та української спільноти в світі. 

Фото з фейсбуку Соломії Вітвіцької

 https://www.youtube.com/watch?v=cd-9udeLhAw
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ПОДЯКА З УКРАЇНИ

Наша сім’я безмежно вдячна СКУ, а зокрема його 
Президенту Павлу Ґроду, виконавчому редактору Євгенії 
Петровій та голові Світової ради суспільної служби Ірині 
Ващук, за відгук на наше звернення та організацію 
фінансової підтримки, яка надійшла від Світової ради 
суспільної служби СКУ, філії Торонто-Захід Українського 
національного об’єднання Канади, Фонду „Поміч Україні“ 
при Суспільній cлужбі українців Канади, філія Торонто, а 
також від Гамільтонського відділу Суспільної служби 
українців Канади. Ми щиро дякуємо всім цим організаціям  за 
допомогу на лікування нашої дочки в такий непростий для 
нас час.  

Ми зрозуміли, що не залишилися наодинці зі своєю бідою. Дай 
Бог Вам здоров'я! 

Нас дуже втішає те, що про нашого сина та його 
побратимів, які поклали голови за нашу з Вами Україну, за її 
свободу, за її цілісність, знають у далекій Канаді, у форпості 
України, де живуть і працюють справжні патріоти і друзі 
України. Цього року, 17 червня, в день загибелі на Сході 
України нашого сина Рустама, нас запросили до 
Міністерства оборони України на Дзвін пам'яті. Після 
вшанування пам'яті загиблих ми говорили з Міністром 
оборони України. Ми розповіли йому про наше з Вами 
спілкування та про те, як Ви 
відгукнулися на наше звернення.  

Знаємо, що завдяки СКУ та 
українській діаспорі багато 
постраждалих на Євромайдані та 
поранених на фронті бійців 
отримали належне лікування і 
пройшли реабілітацію за кордоном.  
Ще раз щиро Вам дякуємо! 

 

Сім’я Хамраєвих 

Луцьк, Україна 

 

Мамо, ти знаєш мене, 
якщо потрібно буде, то я і 
голову покладу за Україну! 

(після поранення на Майдані) 

РУСТАМ   ХАМРАЄВ

ПОДЯКА СКУ

СКУ щиро дякує за віддану професійну працю в складі його команди колишньому 
директору Представництва СКУ зі зв’язків з міжнародними організаціями в Брюсселі 
Марині Ярошевич та колишньому заступнику директора Дмитру Панчуку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%A8%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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