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РІЗДВЯНЕ ПРИВІТАННЯ 

 

Від імені Світового Конґресу Українців хочу щиро 
привітати всіх українців і друзів України  
з нашим спільним величним святом – Різдвом 
Христовим! 

Завершуючи 2019 р., ми підсумовуємо нові успіхи СКУ, 
включно з просуванням величезного економічного 
потенціалу України під час міжнародних форумів та 
конференцій у Європі й Північній Америці та першого в 
історії Українського дня в Берліні, який дав можливість 
Проводу СКУ порушити пов’язані з Україною питання 
перед урядовцями, вченими та громадянським 
суспільством Німеччини. 

Зв’язки між Україною та українською діаспорою і далі є міцними в спільному завданні відновити 
територіальну цілісність України, зокрема повернути Крим, припинити російську агресію та 
забезпечити звільнення всіх незаконно затриманих політичних в’язнів і заручників, а також у 
прагненні зміцнити незалежність та демократію в Україні. 

Я переконаний, що разом український народ подолає кожен виклик, який постав перед ним на шляху 
до повної європейської і євроатлантичної інтеграції, та що на українській землі знову буде мир. 

Коли ми зберемося в цей святковий час у родинному колі, згадаймо у своїх молитвах мужніх воїнів, 
які на передовій захищають Україну від іноземного агресора, та простягнімо руку допомоги тим, 
хто продовжує страждати від наслідків цієї несправедливої  війни. 

Я щиро вдячний за вашу посвяту, відданість і підтримку СКУ і впевнений, що разом, незалежно від 
країни проживання, – ми будемо й далі розбудовувати сильну українську націю для багатьох 
наступних поколінь. 

Від імені СКУ та своєї родини, дружини Адріянни і дітей – Романа, Данила, Лариси і Олени, бажаю 
Вам миру, злагоди, веселого Різдва та щасливого і благополучного Нового року. 

Підтримайте СКУ своєю щедрою пожертвою, яку 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.

Христос рождається!     Славімо Його!

Павло Ґрод 
Президент 

ЗАКЛИК СКУ

ВІДЕО

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2016/lang/ua
https://youtu.be/4zNvYg3Te-A
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CHRISTMAS GREETINGS

Please donate to UWC today  
online www.ukrainianworldcongress.org, or mail your cheque to  

Ukrainian World Congress, 145 Evans Avenue, Suite 207, Toronto, ON, M8Z 5X8 Canada. payable to: 
 “Ukrainian World Congress” (no tax receipt will be issued) or 

“Ukrainian World Foundation” (tax receipts will be issued to Canadian residents) 

Thank you for your generous support! 

  

On behalf of the Ukrainian World Congress, I would like to express my sincerest greetings to all 
Ukrainians and friends of Ukraine as we unite in celebrating the Birth of Christ! 

As the year 2019 comes to a close we can look back upon a year of new UWC success stories including the 
promotion of the immense economic potential of Ukraine during international forums and conferences in 
both Europe and North America, and the first ever Ukrainian Day in Berlin during which UWC leadership 
had the opportunity to engage German elected officials, academics and civil society on issues related to 
Ukraine.  

Ties between Ukraine and the Ukrainian diaspora remain strong with a mutual commitment to restoring 
Ukraine’s territorial integrity including the return of Crimea, ending Russia’s aggression, securing the release 
of all illegally detained political prisoners and hostages, and strengthening Ukraine’s independence and 
democracy,  

I firmly believe that together, the Ukrainian people will overcome every challenge that lies ahead on the path 
to full European and Euro-Atlantic integration, and that peace will once again reign over Ukrainian soil. 

As we gather during this holiday season let us remember in our prayers the brave men and women who 
remain on the front lines defending Ukraine from a foreign aggressor. May we remember and extend a 
helping hand to those who continue to suffer the consequences of this unjust war.  

I remain eternally grateful for your commitment, dedication and support of the Ukrainian World Congress 
and confident that together, regardless of where we live, we will continue to build a strong Ukrainian nation 
for many generations. 

On behalf of the Ukrainian World Congress and my family, Adrianna, Roman, Danylo, Larysa and Olena,  
I extend my best wishes for peace, harmony a very Merry Christmas and a Happy and prosperous New 
Year. 

Christ is Born!   Let us praise Him!

Paul Grod 
President

UWC APEAL

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2016/lang/en
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Марія Купріянова 
Виконавчий директор

 

СЛОВО ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА СКУ

Дорогі друзі! 

Різдвяні свята – це час подяки. Я хочу щиро подякувати 
нашій активній спільноті, талановитим волонтерам, 
щедрим жертводавцям, натхненному проводу та 
відданій команді Світового Конґресу Українців. Ви 
робите неможливе щодня. 

Ось кілька прикладів з того, що ви та ваша непохитна 
підтримка зробили можливим у минулому році: 

• Зміцнення демократії в Україні: три Міжнародні 
спостережні місії для забезпечення чесних та 
прозорих президентських і парламентських 
виборів, а також довгострокова місія з моніторингу 
засобів масової інформації для протидії російській 
дезінформації. 

• Підтримка  економічного розвитку України: 
Український дім стає глобальним – його успішна 
діяльність під час Всесвітнього економічного 
форуму в Давосі та Конференції з питань реформ у 
Торонто допомогла світу дізнатися  більше про 
інвестиційні можливості та інновації в Україні. 

• Збереження історичної пам’яті: ініціатива СКУ 
для висвітлення правди про Голодомор у світі, 
зокрема, спеціальна кампанія з визнання 
Голодомору геноцидом у Німеччині та зі сприяння  
Меморіалу жертв Голодомору в Києві. 

• Розбудова міцніших зв’язків між діаспорою та 
Україною: під час Літнього інституту в Львові 
педагоги з діаспори та їхні українські колеги з 
понад 40 українських шкіл обговорили 
найновітніші навчальні методики для виховання 
нових поколінь свідомих українців. 

Міжнародна конференція в Торонто з питань реформ в Україні

Літній інститут-2019 в Україні

Акція в Берліні на підтримку України

Український дім у Давосі

• Координація дій наших громад: мобілізація 
світового українства для проведення міжнародних 
акцій з підвищення обізнаності про російську 
агресію проти України. 

… та багато інших потужних ініціатив, які стали 
можливими тільки завдяки вашій підтримці та відданій 
праці. 

Різдвяні свята – це також час сподівань. На порозі 2020 
року, у вирішальний момент у історії українського 
народу, ми продовжуємо будувати сильні громади у 
всьому світі, сприяючи подальшій міжнародній 
підтримці України та надихаючи один одного до 
створення справжнього дива щодня. 

Нехай 2020 рік принесе натхнення, радість і мир для 
нашої глобальної спільноти. 

Христос рождається! Славімо його!
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Dear friends, 

Holiday season is the time of year when we count our 
blessings. I am thankful for our dynamic community, the 
talented volunteers, generous donors, inspirational 
leadership and committed team of the Ukrainian World 
Congress. You are making the impossible happen every 
day. 
Let me share just some of the highlights of what you and 
your steadfast support have made possible this past year: 
• Strengthening Ukraine’s democracy: three 

International Observation Missions to ensure fair and 
transparent Presidential and Parliamentary Elections, 
as well as a long-term media monitoring mission to 
counter disinformation. 

• Supporting Ukraine’s prosperity: Ukraine House 
going global – successful Ukraine House showcase at 
the World Economic Forum in Davos, and at Ukraine 
Reform Conference in Toronto, letting the world know 
about investment and innovation in Ukraine. 

• Preserving historical truth: UWC worldwide 
Holodomor awareness initiatives included a special 
Holodomor recognition campaign in Germany and 
partnering in the development of the Holodomor-
Genocide Museum in Kyiv.  

• Building stronger ties between diaspora and 
Ukraine: educators from the diaspora shared best 
practices with colleagues from over 40 Ukrainian 
schools at the UWC-supported Summer Institute 2019. 

• Uniting our communities: mobilizing Ukrainians 
worldwide in international actions to raise awareness 
of Russia’s aggression against Ukraine 

… and many more amazing initiatives. 
Holiday season is also the time to be hopeful. As we enter 
2020 at this truly pivotal time in the history of the 
Ukrainian people, we remain committed to building 
stronger communities worldwide, inspiring further 
international support for Ukraine and inspiring one another 
to create a true miracle every day. 
Let there be inspiration, miracles, joy and peace for our 
global community in 2020.  

Christ is born! Let us praise him! Ukrainian Day in Berlin

UWC and UCCA International Observation Missions to Ukraine’s 
2019 Elections

Rally in Moscow to support Ukraine

Ukrainian World Congress is the international coordinating body for Ukrainian communities in the 
diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has a network of 
member organizations and ties with Ukrainians in 64 countries. Founded in 1967, the UWC was 
recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental 
organization with special consultative status and obtained in 2018 participatory status as an 
international non-governmental organization with the Council of Europe.
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АКТУАЛЬНО

Напередодні переговорів 9 грудня 2019 р. в Парижі у 
„нормандському форматі” СКУ організував глобальну 
кампанію підтримки України, спонукаючи всі 
українські громади та друзів України єдиним 
фронтом стати на захист територіальної цілісності та 
суверенітету України від російської агресії. СКУ 
закликає всю свою мережу продовжувати цю акцію 
до квітня 2020 р., коли відбудеться наступна зустрічі 
лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. 

Ключові тези позиції СКУ такі: 

1) повна деокупація Росією суверенної української 
території Криму та частини Донецької та 
Луганської областей; 2) повне виведення російських 
військ, найманців, зброї та матеріалів з української 
території; 3) повний контроль української сторони 
на українсько-російському кордоні; 4) період 
нормалізації, який дозволить відновити 
демократичні інституції і створення умов для 

СКУ ЗАПОЧАТКУВАВ ГЛОБАЛЬНУ КАМПАНІЮ  
 #ПІДТРИМАЙУКРАЇНУ  #СТОПРОСІЙСЬКІЙАГРЕСІЇ

повернення переміщених з Донбасу осіб в їхні 
помешкання та початок відбудови; 5) жодних 
виборів на території частин Донецької та 
Луганської областей до повного виконання 
вищенаведених умов; 6) посилення та розширення 
міжнародних санкцій проти Росії до повної 
деокупації суверенної української території Криму 
та частини Донецької та Луганської областей;  
7) жодних прямих переговорів з керівниками 
терористичних організацій, де-факто керованих 
Росією, так званих „ДНР” та „ЛНР”;  
8) незворотність стратегічного курсу України, 
визначеного Конституцією, щодо євроатлантичної 
інтеграції та НАТО. 

Свої листи з цією позицією СКУ передав Президенту 
України Володимиру Зеленському, Канцлеру 
Німеччини Ангелі Меркель та Президенту Франції 
Еммануелю Макрону. 

8 грудня 2019 р. українці Франції та представники 
українських громад Європи  взяли участь у мирній 
ході в Парижі на підтримку України, що 
завершилася  маніфестацію на площі Сен-Мішель. 
Маніфестацію очолив Президент СКУ Павло  Ґрод, 
який закликав світ зупинити російську агресію, що 
завдала Україні нищівних наслідків і щоденно 
продовжує забирати людські життя, підтримати 
кроки до миру та визнати відповідальність Росії як 
агресора. Цього ж дня у соборі св. Володимира 
відбувся екуменічний молебень за Україну.  
А 10 грудня Президент СКУ зустрівся з 
українською громадою Франції та разом з нею 
підписав листівки підтримки до ув’язнених у 
російських тюрмах українських політв’язнів. 

ПАРИЖ, ФРАНЦІЯ

ВІДЕО 
ЗАКЛИК ДО ДІЇ 

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

ВІДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=jAlCn80nPmw
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/857/lang/ua
http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2019/lang/ua
https://www.facebook.com/UWCongress/videos/509465239667655/
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ВНУТРІШНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СКУ

Цього року, щоб підтримати українську громаду 
Німеччини та привернути увагу високопосадовців і 
громадянського суспільства цієї держави до 
актуальних українських питань, СКУ провів свої 
Річні загальні збори в Берліні. 

Протягом 6-8 вересня 2019 р. учасники зборів з 
різних куточків світу підсумували працю СКУ від 
грудня минулого року та виробили стратегію 
майбутньої діяльності, яка включає три основні 
напрямки:  

• припинення агресії Російської Федерації 
проти України;  

• підтримка розвитку України як суверенної і 
заможної європейської держави та 

• розбудова світової української діаспори.  

ГАСЛО ТА ПАМ’ЯТНІ РІЧНИЦІ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ НА 2020 Р.
Закликаємо українську діаспору діяти в 2020 р. під гаслом СКУ на 2018-2022 рр.: 

„Де б ми не жили, гордімося, що ми є українцями!” 

Закликаємо відзначити в 2020 р. наступні пам’ятні річниці: 
• 180-ліття виходу в світ „Кобзаря” Тараса Шевченка; 
• 155-ліття від дня народження Митрополита Андрея Шептицького; 
• 70-ліття смерті генерала-хорунжого Української Повстанської Армії Романа Шухевича; 
• 30-ліття проголошення Декларації про державний суверенітет України.

Круглий стіл „Розбудова, координація та структуризація 
українських громад у світі”

Круглий стіл „Шляхи співпраці України та діаспори в нових 
умовах. Відстоювання інтересів України на міжнародному рівні – 
на шляху до ЄС і до НАТО”

Круглий стіл „Формування самоідентифікації української молоді в 
діаспорі на шляху до ЄС і до НАТО”

НА ЗБОРАХ У БЕРЛІНІ  СКУ ВИРОБИВ ОСНОВНУ СТРАТЕГІЮ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ці та інші питання було обговорено під час 6 круглих 
столів, на яких виступили експерти з різних ділянок 
праці та відбулись конструктивні дискусії.    

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2002/lang/ua
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ВНУТРІШНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СКУ

Делегати рішуче засудили Російську Федерацію за 
гібридну війну проти України та закликали 
міжнародне співтовариство і далі послідовно 
підтримувати територіальну цілісність і суверенітет 
України, суттєво посилити санкції проти Російської 
Федерації за порушення міжнародного правопорядку 
та збільшити Україні військову підтримку. У той же 
час збори привітали стратегічний курс України до 
подальшої європейської і євроатлантичної інтеграції 
та закликали Європейський Союз і НАТО 
якнайшвидше надати їй повноправне членство. 

Особливим моментом для всіх учасників зборів стала 
новина про звільнення і повернення до України  
7 вересня 2019 р. українських політичних в’язнів.  

Під час зборів СКУ нагородив за підтримку України 
німецького політика, колишнього депутата 
Європарламенту Ребекку Гармс своєю найвищою 
нагородою – медаллю св. Володимира Великого, а 
також вручив грамоти і подяки представникам 
німецького суспільства.  

Окремо СКУ відзначив Людмилу Млош, голову 
української крайової організації – Центральної спілки 
українців Німеччини, та Ростислава Сукенника, голову 
української центральної репрезентації – Об’єднання 
українських організацій у Німеччині, за допомогу в 
організації зборів СКУ в Берліні, у мерії міста. 

Круглий стіл „Суттєве розширення прав закордонних українців в 
Україні – створення умов для їхнього повернення та зміцнення 
зв’язків з Україною”

Круглий стіл „Об’єднавча роль українських церков та важливість 
їхнього визнання у вселенських структурах”

Круглий стіл „Стратегія діяльності СКУ з міжнародного визнання 
Голодомору геноцидом українського народу”

Посол України в Німеччині А. Мельник

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2001/lang/ua
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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ У БЕРЛІНІ

Донести до Німеччини заклик світового українства 
щодо подальшої підтримки України – з такою метою 
9 вересня 2019 р. СКУ провів перший Український 
день у Берліні. Основним партнером у проведенні 
цього заходу стало Посольство України в Німеччині. 

Упродовж дня Павло Ґрод, Стефан Романів та Андрій 
Футей – з боку СКУ та Андрій Мельник, Іванна 
Климпуш-Цинцадзе та Іван Крулько – з боку України 
мали низку зустрічей на тему України, зокрема з  
Координатором з питань  співробітництва з Росією, 
Центральною Азією та країнами Східного 
партнерства Дірком Вейзом, заступником Голови 
Комітету з питань зовнішньої політики Бундестаґу 
Йоганнесом Шрапсом, депутатом Бундестаґу 
Марілуїз Бек, Директором Департаменту Східної 
Європи, Кавказу та Центральної Азії МЗС Німеччини  
Мікаелем Сібертом, Керівником Канцелярії 
Відомства Федерального канцлера Маттіасом 
Люттенберґом, Головою Групи українсько-німецької 
дружби в Бундестазі, речником партії з питань 
зовнішньої політики Омідом Ноуріпоуром, Головою 
групи депутатів в Петиційному комітеті Йоганнесом 
Губером та Координатором проєктів Фонду 
Бертельсманна Міріам Космель. У окремих зустрічах 
узяв участь голова Об’єднання українських 
організацій у Німеччині Ростислав Сукенник. 

Захист України від російської агресії, посилення 
санкцій проти Росії, формула Штайнмаєра, 
припинення російського проєкту „Північний потік-
2”, звільнення утримуваних у Росії українських 
політичних в’язнів та заручників, підтримка 
євроінтеграційного і євроатлантичного курсу та 
основних реформ в Україні – таким було коло 
основних питань під час зустрічей.  

СКУ ВПЕРШЕ ПРОВІВ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ У БЕРЛІНІ

Окремо йшлось про важливість підвищення 
обізнаності про Голодомор 1932-33 рр. серед 
депутатів Бундестаґу, що є запорукою визнання цього 
злочину геноцидом українського народу.  

У рамках Українського дня також відбулися групові 
дискусії провідників СКУ і його складових 
організацій на тему представлення актуальних тем 
урядам країн проживання української діаспори.

Зустріч з М. Бек

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2003/lang/ua
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С. Касянчук, О. Кошарна, П. Ґрод та А.Футей

Протягом серпня-вересня цього року Провід СКУ провів у 
Києві низку зустрічей з найвищими владними структурами 
України та провідниками українських церков на тему 
розгортання співпраці в актуальних українських питаннях. 
СКУ на зустрічах представили Президент Павло Ґрод, 
віцепрезиденти Стефан Романів, Андрій Футей, Зенон 
Потічний і Олена Кошарна та Директор Представництва 
СКУ в Україні Сергій Касянчук. 

Зустріч з Президентом України 

Свою серпневу зустріч з Президентом України 
Володимиром Зеленським Провід СКУ присвятив 
обговоренню основних напрямків майбутньої співпраці, 
включно з підтримкою України на міжнародному рівні, 
забезпеченням її економічного розвитку та зростанням 
іноземних інвестицій, вдосконаленням законодавства щодо 
посилення культурних, соціальних і політичних прав 
закордонних українців та сприянням їхньому поверненню 
в Україну. Сторони домовились про взаємодію в зміцненні 
міжнародної коаліції проти російської агресії, реалізації 
євроінтеграційних і євроатлантичних прагнень України, 
підтримці реформ в Україні, утвердженні позитивного 
образу України у світі, захисті та підтримки української 
мови в Україні й у світі, а також у просуванні міжнародного 
визнання Голодомору геноцидом українського народу.  

Зустрічі з провідниками  українських церков  

Основної уваги під час зустрічі у вересні 2019 р. з 
Предстоятелем Православної Церкви України 
Митрополитом Епіфанієм було надано розбудові та 
підтримці цієї церкви з боку української діаспори. 
Учасники зустрічі обговорили перспективи розвитку і 
міжнародного визнання Православної Церкви України 
помісними церквами в світі та шляхи збереження релігійної 
і культурної самобутності українського православ’я. 

Ключовими питаннями зустрічі Проводу СКУ з 
Предстоятелем Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженнішим Святославом стало налагодження тісної 
співпраці між українськими громадами в світі й 
Українською Греко-Католицькою Церквою та збереження 
духовних і національних цінностей в Україні та у світі. 

 
Через своє Представництво в Україні СКУ бере участь у 
підготовці VII Сесії Патріаршого Собору Української 
Греко-Католицької Церкви на тему: „Еміграція, 
поселення і глобальна єдність УГКЦ”  у серпні 2020 р. у 
Львові. На сесії буде обговорено стратегію розвитку 
українських громад у світі, питання їхньої інвентаризації 
та зміцнення української самоідентичності. 

 
СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ

Президент України В. Зеленський та Президент СКУ П. Ґрод

Зустріч з Предстоятелем ПЦУ Митрополитом Епіфанієм

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 1 
ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 2 

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1997/lang/ua
http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2005/lang/ua
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СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ

Зустрічі з Головою Верховної Ради України та 
очільниками фракцій і головами профільних комітетів 

Налагодження та розгортання співпраці СКУ з 
новообраним складом Верховної Ради України – з такою 
метою у вересні та в жовтні 2019 р. Провід СКУ зустрівся 
з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, 
очільниками парламентських фракцій „Європейська 
солідарність”, „Батьківщина”, „Голос”, „Слуга народу” та з 
головами профільних комітетів.  

Представивши основну діяльність СКУ та резолюції його 
Річних загальних зборів 2019 р., Провід СКУ обговорив з 
Головою Верховної Ради та українськими парламентарями  
миротворчі ініціативи та безпеку України, її інтеграцію до 
європейської та євроатлантичної спільноти, ключові 
реформи та демократичний розвиток, а також представив 
своє бачення взаємодії в цих питаннях на міжнародній 
арені.  

Також ішлось про утвердження української мови як 
державної та про вдосконалення українського 
законодавства стосовно української діаспори, насамперед 
щодо множинного громадянства, закордонних українців, 
зовнішньої трудової міграції та вдосконалення і реалізації 
виборчих прав українців за кордоном. Окремо 
наголошувалось на важливості обороняти Православну 
Церкву України від судових позовів, які почали вороги 
України, а також на потребі підтримувати її  розбудову.  

У результаті зустрічей було заплановано ряд спільних 
міжнародних заходів у політичній, інформаційній, 
економічній та гуманітарній сферах. Окремо Президент 
СКУ Павло Ґрод презентував депутатам Верховної Ради 
напрацювання СКУ до проєкту Закону України „Про 
внесення змін до Закону України „Про громадянство 
України” та Закону України „Про закордонних українців”. 

Важливим наслідком взаємодії СКУ з Верховною Радою 
України стало створення міжфракційного депутатського 
об’єднання „Українці в світі”, що буде займатися 
питаннями взаємодії України та українців у всьому світі. Як 
зазначив голова об’єднання Святослав Юраш, створення 
цього важливого парламентського формування стало 
можливим за активної підтримки СКУ та єдності 
депутатських фракцій задля законодавчого розв’язання 
питань світового українства. 

„Це значний крок до зближення та покращення взаємодії 
між Україною та світовим українством, що демонструє 
зацікавленість державної влади України в налагодженні 
ефективної взаємодії з українцями всього світу”, – заявив 
Президент СКУ Павло Ґрод. 

Делегація СКУ з Головою Комітету з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва ВРУ  Б. Яременком та 
членами комітету

Зустріч Проводу СКУ з Головою ВРУ Д. Разумковим

П. Ґрод та С. Юраш

Делегація СКУ з Головою ВРУ Д. Разумковим

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2004/lang/ua


Зустрічі з міністрами та Головою СБУ 

У вересні 2019 р. Провід СКУ зустрівся з Віце-прем'єр-
міністром з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Дмитром Кулебою, Міністром 
закордонних справ Вадимом Пристайком, Міністром 
культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським, 
Міністром освіти і науки Ганною Новосад, Міністром 
фінансів України Оксаною Маркаровою та Міністром 
розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства 
Тимофієм Миловановим. Під час зустрічей було надано 
уваги таким питанням, як: інтеграція України до 
європейських і євроатлантичних структур, зміцнення 
співробітництва у відстоюванні інтересів України на 
міжнародному рівні, введення в Україні множинного 
громадянства,  розвиток української культури, збереження 
історичної пам’яті, визнання Голодомору 1932-1933 рр. 
геноцидом, молодіжна політика і патріотичне виховання, 
розвиток та утвердження української самоідентифікації в 
Україні та в світі, розвиток української мови в Україні та в 
діаспорі, роль церкви та молодіжних організацій СУМ і 
Пласт у вихованні українських дітей і молоді та підтримка 
українського шкільництва в діаспорі, включно зі 
створенням навчальних онлайн платформ. Питання 
національної безпеки України та співпрацю в протидії 
російській гібридній війні і піднесенні іміджу України на 
міжнародному рівні Провід СКУ обговорив з Головою 
Служби безпеки України Іваном Бакановим. 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ТА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ 

Через своє Представництво в Україні СКУ активно працює 
над удосконаленням пакету Законів України щодо діаспори. 
Підготовкою законопроектів „Про внесення змін до Закону 
України „Про громадянство України” та Закону України  
„Про закордонних українців” займається створена на базі 
Представництва СКУ в Україні група з провідних експертів. 
Напрацьовані законопроекти вже були презентовані під час 
робочих зустрічей у Офісі Президента України, у Верховній 
Раді та з представниками громадськості в Україні, а також 
на засіданні експертної ради Національного інституту 
стратегічних досліджень. Також СКУ працює над вдоско-
наленням Виборчого кодексу України та Закону України 
„Про зовнішню трудову міграцію”. У той же час  Представ-
ництво СКУ в Україні продовжує свою роботу в експертній 
раді Національного інституту стратегічних досліджень, яка 
у вересні 2019 р. прийняла в новій редакції План заходів на 
2018-2021 рр. щодо реалізації Стратегії державної 
міграційної політики України на період до 2025 р. 
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СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ

Делегація СКУ з Головою Служби безпеки України І. Бакановим

Делегація СКУ з Міністром закордонних справ України  
В. Пристайком

Делегація СКУ з Міністром культури, молоді та спорту  
В. Бородянським

ВЗАЄМОДІЯ З НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

СКУ продовжує брати участь у засіданнях робочої групи 
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, 
працюючи разом з представниками громадянського 
суспільства України та членами Європейського 
економічного і соціального комітету над питаннями 
європейської інтеграції України та розвитку українського 
громадянського суспільства. З Міжнародною організацією 
з міграції та „PricewaterhouseCoopers” СКУ взаємодіє в 
проєкті „Сприяння інвестуванню мігрантів і діаспори в 
Україну”, що зосереджений на підтримці Уряду України в 
посиленні економічного розвитку держави через залучення 
до інвестування в український бізнес українських 
трудових мігрантів та членів діаспори.
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У рамках форуму Президент СКУ обговорив з 
провідниками громадянського суспільства зі сходу 
України конкретні ініціативи, які може підтримати 
світова українська спільнота, включно й про потреби в 
західних професіоналах. 

В кінці жовтня Президент СКУ Павло Ґрод побував на 
передовій, у Широкиному, де зустрівся з захисниками 
України. 

 
З ДІЯЛЬНОСТІ РАД І КОМІСІЙ

КОМІТЕТ СКУ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ІНВЕСТИЦІЙ 

СКУ підтримав проведення I Міжнародного 
інвестиційного форуму в Україні 

Розкриття інвестиційного потенціалу України – такою 
була мета I Міжнародного інвестиційного форуму „RE: 
ДУМАЙТЕ. Інвестуйте в Україну”, який 29 жовтня  
2019 р. пройшов у Маріуполі за участі представників 
високих міжнародних організацій, бізнесу та керівництва 
України. До підтримки цього важливого заходу СКУ 
долучився заохоченням інвесторів з країн проживання 
української діаспори та участю в форумі Президента 
СКУ Павла Ґрода, Віцепрезидента та Голови Комітету з 
питань економічного розвитку та інвестицій України і 
директора компанії „Horizon Capital” Олени Кошарної, а 
також директора Представництва СКУ в Україні Сергія 
Касянчука.  

Олена Кошарна була модератором однієї з ключових 
панелей „Hard talk „UPDATED RULES. Чого насправді 
варта Україна?” з Прем’єр-міністром України Олексієм 
Гончаруком.  

СКУ став партнером XXIX Економічного форуму 
в Польщі 

Цього року СКУ через свій Комітет з питань 
економічного розвитку та інвестицій України вже вдруге 
став інституційним партнером Економічного форуму, 
який  3-5 вересня пройшов у Криниці-Здруй під гаслом 
„Європа завтрашнього дня. Сильна, тобто яка?”. Будучи 
одним із найвпливовіших економічних майданчиків, цей 
форум зібрав 4,500 представників політичної, 
економічної та академічної еліти Центральної і Східної 
Європи з 60 країн, включно й України. 

У рамках першої, дискусійної частини форуму Комітет 
СКУ організував панельну дискусію на тему розвитку 
бізнесу в Східній Європі, яку провела директор цього 
комітету Наталія Немилівська. Під час дискусії, яка 
торкнулася проблем, що виникають перед підприємцями 
на нових ринках, було наголошено, що Україна має 

великі можливості для залучення іноземних інвестицій 
та що її керівництво готове до запровадження нових 
позитивних змін задля майбутнього процвітання та 
успіху України. У рамках щорічного форуму вперше 
відкрила двері інформаційна платформа „Український 
дім”, де відбулися численні зустрічі й дискусії про 
Україну та презентації регіонів України.

ВІДЕО
ПУБЛІКАЦІЯ 

ПУБЛІКАЦІЯ 

https://youtu.be/CUr2Nyu0Noo
https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/vidno-chto-reformy-vnedryayutsya-bystro-eksklyuzivnoe-intervyu-s-glavoy-vsemirnogo-kongressa-ukraincev-1354066.html
https://wz.lviv.ua/news/396853-u-polskomu-davosi-vpershe-za-29-rokiv-vidkryvsia-ukrainskyi-dim
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СКУ підтримує міжнародну кампанію, яку розпочав 
Міжнародний благодійний фонд розвитку Меморіалу 
жертв Голодомору у партнерстві з Канадсько-
українською фундацією зі збірки коштів для постійної 
експозиції та Фонду донорів Національного музею 
„Меморіал жертв Голодомору” в Києві. Спорудження 
другої черги цього музею здійснюється на основі 
публічно-приватного партнерства. Уряд України несе 
відповідальність за зведення будівлі, а Міжнародний 
благодійний фонд розвитку Меморіалу жертв 
Голодомору – за інтер’єр музею, включно з основною 
експозицією, та за Фонд донорів. Через своє 
представництво в Україні СКУ долучається до зустрічей 
з експертами і науковцями для обговорення 
концептуальних матеріалів музею.  У жовтні така зустріч 
відбулася з професором із Канади Романом Сербином.  
А в листопаді 2019 р. Директор Представництва СКУ в 
Україні Сергій Касянчук узяв участь у ознайомленні з 
проєктом спорудження Меморіалу жертв Голодомору, 
який реалізують всесвітньовідомі компанії „Haley 
Sharpe” Design та „Nizio Design International”. 

МІЖНАРОДНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СКУ В СПРАВІ ГОЛОДОМОРУ

Цього року СКУ став одним із співорганізаторів 
Міжнародної науково-практичної конференції 
„Проблеми екзистенційного вибору під час Голодомору-
геноциду”, яка 20 листопада 2019 р. пройшла в 
Київському національному університеті ім. Тараса 
Шевченка. Конференція, головним питанням якої був 
вибір „бути чи не бути” в умовах геноциду, дала змогу 
чіткіше зрозуміти наслідки Голодомору-геноциду, що й 
досі впливають на світогляд українців та на те, куди і як 
рухаються суспільство і держава. СКУ на цьому заході 
представив Сергій Касянчук. 

СКУ В ПІДТРИМЦІ ВАРТІСНИХ ІНІЦІАТИВ 

Разом із Посольством України в Німеччині та 
українсько-німецькою громадою СКУ розпочав 
низку ініціатив, що спрямовані на підвищення 
обізнаності про Голодомор серед виборних 
посадових осіб, науковців та громадянського 
суспільства Німеччини. Метою цієї діяльності є 
визнання німецьким Бундестаґом Голодомору як акту 
геноциду українського народу.

НОВИНИ З КРАЇН СВІТУ
Австралія 

22 серпня 2019 р. Союз українських організацій Австралії 
разом з Національним музеєм „Меморіал жертв 
Голодомору” презентував у Києві фотовиставку „Голоси 
з-за океану”. У експозиції виставки – чорно-білі портрети 
та спогади про Голодомор 1932–1933 рр. 26 українців з 
10 різних регіонів. Ці люди пережили голод у дитинстві, 
а пізніше, після 30-их років ХХ століття, разом з 
родинами емігрували до Австралії. Записали розповіді 
цих людей та зробили їхні світлини кураторки проєкту, 
австралійки українського походження Яніна Грін та 
Галина Костюк. Від 6 листопада до 5 грудня ця виставка 
експонувалась у Національному історичному музеї імені 
Дмитра Яворницького в Дніпрі.

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ВІДЕО 
ПУБЛІКАЦІЯ

 
З ДІЯЛЬНОСТІ РАД І КОМІСІЙ

http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2013/lang/ua
http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2011/lang/ua
https://www.youtube.com/watch?v=pOAn55wwrGQ
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245505564&cat_id=244913751
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Арґентина 

7 жовтня 2019 р. у мерії міста Буенос-Айрес відбувся 
пам’ятний захід зі вшанування жертв Голодомору, який 
спільними зусиллями провели Українська Центральна 
Репрезентація в Арґентинській Республіці, Посольство 
України та Законодавчий орган міста. Понад 300 
учасників цього заходу переглянули документальний 
фільм про Голодомор та заслухали виступи на цю тему 
Секретаря з питань прав людини та культурного 
плюралізму федерального уряду Арґентини маг. Клаудіо 
Авруха, д-ра Яреми Тауридзького, професора історії 
університету Бельґрано Рікардо Лопеса Ґотіґа та 
Тимчасово повіреної в справах України в Арґентині 
Маргарити Аристової.  
 

Велика Британія 

22 листопада 2019 р. в Кембриджі відбулася прем’єра 
фільму „Містер Джонс” про англійського журналіста 
Гарета Джонса, який у 1933 р. оприлюднив свої 
матеріали про масовий голод в Україні. Перед початком 
фільму  директор Українських студій Кембриджського 
університету д-р Оленка Певна розповіла про причини 
і наслідки Голодомору та представила документальний 
фільм „Голодомор: таємний геноцид Сталіна”. Захід 
організували Українські студії Кембриджського 
університету в співпраці з польськими студіями, 

Союзом українців у Великій Британії та Дослідно-
освітнім консорціумом із вивчення Голодомору в 
Канаді. Крім цього, відбулося вручення першої премії 
конкурсу на кращий твір про Голодомор, який вже 
другий рік проводить Союз українців у Великій 
Британії у всіх британських школах. По завершенню 
фільму пройшли дискусії на тему Голодомору  
1932-33 рр. в Україні та огляд тематичної виставки 
книжок з університетської бібліотеки. 

23 листопада 2019 р. у м. Дарбі було офіційно відкрито 
меморіальну дошку в пам’ять про жертви Голодомору 
1932-33 рр. в Україні. Організатором встановлення 
цього пам’ятного знака на будинку навпроти мерії міста 
став відділ Союзу українців у Великій Британії (СУБ) 
у Дарбі. У цьому заході та в панахиді за жертвами 
Голодомору разом з місцевою українською громадою і 
провідниками СУБ взяли участь радник-посланник 
Посольства України Андрій Марченко та високо-
посадовці Великої Британії, у тому числі й мер міста 
Франк Гарвуд, члени британського парламенту Полін 
Лейтем і Марґарет Беккет та  члени міської ради. Рік 
тому міська рада Дарбі офіційно визнала Голодомор 
актом геноциду українського народу. 

Угорщина 

У листопаді цього року в Ніредьгазі, Мішкольці та Ірді 
успішно пройшли презентації угорськомовного 
перекладу книги Олеся Міщенка „Завірюха“ про 
Голодомор 1932-33 рр., який здійснила  Ніколетта Олас-
Хортяні. Заходи відбулися в рамках Дня пам’яті жертв 
Голодомору з ініціативи Товариства української 
культури в Угорщині та за підтримки місцевих 
українських громад і угорських бібліотек. Під час 
презентацій  Голова Товариства української культури в 
Угорщині та член Екзекутивного комітету СКУ 
Ярослава Хортяні розповіла про свідомо спланований 
комуністичною владою штучний голод в Україні. Книга 
„Завірюха“ набула широкого розголосу в Угорщині та 
вже є багато замовлень на її придбання. Видання повісті 
було здійснено силами Товариства української культури 
в Угорщині за підтримки МЗС  і Посольства України в 
Угорщині та Президента Угорщини Яноша Адера.

ВІДЕО

ПУБЛІКАЦІЯ

 
З ДІЯЛЬНОСТІ РАД І КОМІСІЙ

https://www.facebook.com/augb.derby/videos/vb.1563209933745469/433158964288033/?type=2&theater
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50200358


16

Однією з ключових подій зі вшанування Тараса 
Шевченка в його 205-літню річницю з дня народження 
стало відкриття 15 вересня 2019 р. в Лісабоні пам’ятника 
Великому Кобзарю, до якого СКУ долучився своєю 
фінансовою та інформаційною підтримкою. Автором 
пам’ятника є португальський скульптор Е. де Карвалью. 

„СКУ пишається своїм внеском у наближення цієї 
історичної події та щиро дякує всім, хто ініціював та 
втілив у життя цю важливу для всього світового 
українства ініціативу, насамперед українській громаді у 
Португалії та місцевій громадській організації 
„Монтарас” на чолі з Олесею Зарумою”, – зазначив 
Президент СКУ Павло Ґрод. СКУ на цьому заході 
представив Віцепрезидент Павло Садоха, який також є 
головою Спілки українців Португалії. 

 
ВЗАЄМОДІЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ГРОМАДАМИ В ДІАСПОРІ

СКУ й далі тісно співпрацює з українськими громадами в світі та підтримує їхні вартісні проєкти. Від серпня 
2019 р. члени Проводу СКУ зустрілися з українськими громадами та взяли участь у заходах у 8 країнах світу.  

СКУ підтримав спорудження першого пам’ятника Т. Шевченку в Португалії 

ПОРТУГАЛІЯ

У продовження урочистостей в Лісабоні за 
підтримки СКУ пройшла виставка „Монументальна 
Шевченкіана”, яка супроводжувалась тематичною 
лекцією про світову роль українського пророка. 
Португалія стала десятою країною, яку відвідала ця 
виставка в 2019 р.

Стефан Романів представив СКУ на XIII З’їзді Европейського Конґресу Українців у Чехії 

30 листопада та 1 грудня 2019 р. Віцепрезидент СКУ 
Стефан Романів узяв участь у XIII З’їзді ЕКУ, який цього 
року відзначає свій 70-літній ювілей. У рамках з’їзду, який 
пройшов у Празі, делегати з 12 європейських країн 
затвердили стратегію розвитку ЕКУ та обрали новий 
склад управи, яку очолив Богдан Райчинець та до якої 
також увійшли Мирослав Гочак, Ярослава Хортяні, Галина 
Маслюк, Петро Ревко, Микола Мирослав Петрецький і 
Віктор Бандурчин. Стефан Романів закликав ЕКУ, що є 
співзасновником СКУ та його довголітнім членом, до 
консолідації української громади на терені Європи та до 
подальшої співпраці з СКУ, насамперед у захисті 
територіальної цілісності й суверенітету України.

Павло Ґрод зустрівся з українською громадою Греції  
ГРЕЦІЯ

18 серпня 2019 р. в Афінах Президент СКУ Павло Ґрод 
зустрівся з членами Асоціації української діаспори в Греції 
„Українсько-грецька думка”. Учасники зустрічі ознайо-
мили очільника СКУ з успіхами та проблематикою 
українського громадського життя в Греції та висловили 
стурбованість долею України, наголосивши на 
необхідності пильно стежити за дотриманням її владою 
так званих „червоних ліній”. Окремо було обговорено 
шляхи посилення співпраці світового українства в захисті  
територіальної цілісності України та в її розбудові як 
заможної європейської держави.

ПУБЛІКАЦІЯ

ВІДЕО 
ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2829271-v-sku-privitali-novogo-golovu-evropejskogo-kongresu-ukrainciv.html
https://www.youtube.com/watch?v=XeTRgrJ3dmU&feature=share&fbclid=IwAR0dg_eheMrizZeX5I0jWG9tI_GyB23UHWwHvdvqe6KSgn26YVgd_61ybIc
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2780248-u-lisaboni-vidkrili-pamatnik-sevcenku.html
http://ukrpohliad.org/news/prezydent-sku-pavlo-grod-zustrivsya-z-ukrayintsyamy-gretsiyi.html


17

 
ВЗАЄМОДІЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ГРОМАДАМИ В ДІАСПОРІ

19 жовтня 2019 р. Віцепрезиденти СКУ Стефан 
Романів і Павло Садоха та член Ради директорів СКУ 
Галина Маслюк долучилися до вшанування в Мюнхені 
провідника Організації Українських Націоналістів 
(ОУН) Степана Бандери з нагоди 60-ліття його 
загибелі. Стефан Романів, який також є Головою ОУН, 
виголосив на могилі Степана Бандери промову, 
акцентувавши, що сьогодні його ідеали в серцях 
мільйонів. Представники духовенства, дипломатич-
ного корпусу України, українських громад з різних 
кінців світу, включно й Спілки української молоді, 
Пласту і Молодіжного націоналістичного конґресу, 
поклали вінки до могил Степана Бандери, Ярослава 
Стецька і Степана Ленкавського та взяли участь у 
панахиді та урочистій академії.  

НІМЕЧЧИНА
Провід СКУ долучився до вшанування в Німеччині Степана Бандери

1-3 листопада 2019 р. Президент СКУ Павло Ґрод 
разом з Виконавчим директором СКУ Марією 
Купріяновою та Директором Представництва СКУ в 
Україні Сергієм Касянчуком узяв участь у роботі 
ХХVІ Трирічного Конґресу Українців Канади в 
Оттаві. Президент СКУ привітав учасників цього 
зібрання, представив пріоритети діяльності СКУ та 
виступив на панельній дискусії на тему України і 
українців у глобальному контексті.  

Актуальні українські питання та шляхи майбутньої 
співпраці Павло Ґрод, Марія Купріянова та Сергій 
Касянчук обговорили під час зустрічей, у тому числі 
й із заступником Міністра закордонних справ 
Василем Боднарем та Послом України в Канаді 
Андрієм Шевченком. Крім цього, Директор 
Представництва СКУ в Україні виступив на семінарі 
на тему гуманітарної допомоги Україні.  

КАНАДА
Павло Ґрод узяв участь у ХХVІ Трирічному Конґресі Українців Канади

Під час цього заходу Павло Ґрод був нагороджений 
найвищою нагородою Конґресу Українців Канади – 
Шевченківською медаллю.  

Трирічний Конґрес Українців Канади завершився 
обранням нового Проводу на чолі з Олександрою 
Хичій.

ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

https://ucc.ca/2019/11/04/historic-triennial-congress-sets-direction-for-ukrainian-community-in-canada/
http://ukrnationalism.com/news/nationalist-movement/3875-ukrajintsi-v
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Віцепрезидент СКУ Анна Кісіль відвідала Ірпінь та 
Вишгород Київської області, щоб привітати учасників 
VІІІ Чемпіонату світу з футболу серед українських 
діаспорних команд, який 9-16 вересня 2019 р. відбувся 
під егідою та за фінансової підтримки СКУ.  

Анна Кісіль привітала учасників VІІІ Чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд 

25 серпня 2019 р. Віцепрезидент СКУ та голова Централі 
Українського культурного товариства „Просвіта” в 
Арґентині Юрій Данилишин узяв участь в урочистому 
відзначенні 95-літнього ювілею філії цього товариства в 
Беріссо. Виступаючи з вітальним словом, він відзначив 
велику просвітянську роль товариства, насамперед у 
збереженні української мови, культури і історичної 
пам’яті українського народу. Разом з українською 
громадою у відзначенні ювілею взяв участь мер міста 
Беріссо та Тимчасовий повірений у справах України в 
Арґентині. 

АРҐЕНТИНА

Юрій Данилишин привітав філію „Просвіти” в Арґентині з 95-літтям

26-27 жовтня 2019 р. Союз українців Румунії (CУР), що є 
довголітнім членом СКУ, провів у місті Клуж-Напока свій 
VІІІ З’їзд. З цієї нагоди Президент СКУ Павло Ґрод 
надіслав делегатам своє відеопривітання, а попередній 
Президент та член Ради директорів СКУ Евген Чолій 
здійснив візит до Румунії. Від імені СКУ він привітав 
численних делегатів З’їзду СУР, які представили 
українські громади із різних частин країни, відзначив 
дуже успішну діяльність СУР та закликав до його 
подальшої ефективної співпраці з СКУ. Він також мав 
нагоду обговорити важливі українські питання з 
учасниками цього поважного заходу.  

РУМУНІЯ

Евген Чолій виступив на VІІІ З’їзді Союзу українців Румунії 

Головою нового Проводу З’їзд обрав Миколу 
Мирослава Петрецького, який є депутатом Парламенту 
Румунії.

У змаганнях узяли участь 6 українських команд – з 
Ізраїля, Данії, Канади, Польщі (Краків і Люблін) та 
Франції, до яких долучилися спортсмени зі Швеції, 
Іспанії, Молдови та країн Балтії.  

Цьогорічний турнір було вперше розширено 
змаганнями з легкої атлетики, перетягування канату, 
волейболу, самбо, настільного та великого тенісу, 
шахів і шашок.  

Ініціатором та основним організатором чемпіонату 
стала Міжнародна організація українських громад 
„Четверта хвиля”, включно з головою її спортивного 
комітету Ігорем Бокієм, який також є членом комісії 
Національного олімпійського комітету України 
„Закордонне українство”.

ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

 
ВЗАЄМОДІЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ГРОМАДАМИ В ДІАСПОРІ

https://ffu.ua/article/37597
https://www.facebook.com/groups/prosvita/permalink/10157591889794025/
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СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Асамблея „Українка у світі” та виставка 
„СФУЖО – 70” 

Відзначення свого 70-літнього ювілею Світова 
Федерація Українських Жіночих Організацій  
(СФУЖО) завершила проведенням Першої 
міжнародної асамблеї „Українка у світі: 
професіоналізм, активізм, традиція”, яка від 31 серпня 
до 4 вересня 2019 р. пройшла в Львівській політехніці. 
Співорганізатором цього масштабного заходу, який 
зібрав 250 учасниць із 27 країн світу, став 
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою цього університету.  

Асамблея була насичена різними цікавими заходами, 
які дали нагоду українським жінкам з усього світу 
поспілкуватись та поділились досвідом досягнення 
успіху і виробити шляхи майбутньої співпраці. 
Важливою подією стало відкриття виставки „СФУЖО 
– 70”, метою якої є поширювати та інтегрувати знання 
про СФУЖО в культурно-освітній простір України та 
популяризувати діяльність міжнародного жіночого 
руху як невід’ємної складової світового українства.  

Під час асамблеї ректор Львівської політехніки проф. 
Юрій Бобало вручив Анні Кісіль подяку за багаторічну 
плідну співпрацю. 

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНСЬКОЇ 
МОЛОДІ 

Дні нового українського кіно в Молдові 

Цього року Асоціація української молоді Молдови 
„Злагода” за підтримки Світового Конґресу 
Української Молоді ініціювала та разом з Посольством 
України в Молдові, Міністерством культури Молдови 
та Агенцією України з питань кіно і Благодійним 
фондом „Двері” втілила в життя проєкт Дні нового 
українського кіно в Молдові.  

Протягом 5-7 листопада 2019 р. цей новий формат 
охопив у Кишиневі показ створених протягом останніх 
п’яти років кінострічок, а зокрема таких, як „Гіркі 
жнива”, документальний фільм „Війна химер”, комедія 
„Шляхетні волоцюги” та міні-мультсеріал „Моя країна 
– Україна”.  

Усі фільми демонструвалися українською з 
румунськими субтитрами. Окрім фільмів, що пройшли 
при повних залах, відбулися лекції та майстер-класи 
для молодих кінофахівців, студентів та юних глядачів, 
які проводили професіонали. Вхід на покази та лекції 
і майстер-класи був вільним. 

 
ВІСТІ З ГРОМАД

11 листопада 2019 р. виставку про історію СФУЖО 
було презентовано  в Кабінеті Міністрів України.  

ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

http://miok.lviv.ua/?p=17311
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2815959-u-kabmini-vidkrilasa-vistavka-do-70ricca-svitovoi-federacii-ukrainskih-zinocih-organizacij.html
https://ukrainians.md/2019/11/16/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%96-%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96-%d0%bd%d0%be/
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США 

23 вересня 2019 р. Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА) організував зустріч українсько-
американської громади з Президентом України 
Володимиром Зеленським у рамках його офіційного 
робочого візиту до США. Під час зустрічі, яка  
відбулася в Українському інституті Америки, було 
надано уваги питанням захисту територіальної 
цілісності України та подальшої ролі діаспори в 
спілкуванні з американською владою щодо подаль-
шого розвитку України. А 18 жовтня 2019 р. силами 
УККА та Українського інституту Америки відбулася 
громадська зустріч з Предстоятелем Православної 
Церкви України, Митрополитом Київським і всієї 
України Епіфанієм, основний фокус якої було 
спрямовано на обговорення питань церковного та 
загальнонаціонального характеру.   

21 вересня 2019 р. з нагоди 125-ліття організованої 
українсько-американської громади УККА провів у 
Принстонському клубі конференцію „Українські 
історичні зустрічі”. Програма включала шість 
групових дискусій, які підсумували історичне значення  
діяльності громади та обговорили перспективи 
досягнення подальшого успіху. Святкування завер-
шилося вечірнім бенкетом, включно й за участі 
представників українських церков, американських і 
українських високопосадовців та дипломатів. 

УГОРЩИНА 

27 вересня 2019 р. Товариство української культури в 
Угорщині разом з Домом українських традицій 
організувало в столиці Угорщини концерт творів 
Миколи Лисенка. Цього дня шанувальники класичної 
і сучасної музики Будапешта вперше могли почути 
музичні композиції відомого українського композитора 
у виконанні українських та угорських оперних 
співаків. Цей захід, який пройшов у рамках відзна-
чення 100-річчя створення в Угорщині Надзвичайної 
дипломатичної місії Української Народної Республіки 
та був підтриманий Посольством України в Угорщині, 
завершився переглядом тематичної виставки. 

ЕСТОНІЯ 

Важливою подією для українців Естонії стало 
відкриття 2 жовтня 2019 р. у Кохтла-Ярве Українського 
музею, який представив понад 1000 експонатів 
української самобутності, зокрема автентичні народні 
строї, вишиті рушники, церковне начиння, давні 
предмети побуту та інші старожитності. У цей день до 
української громади Кохтла-Ярве приєдналися 
представники Міністерства культури Естонії, міської 
влади, Посольства України, українських громад з 
Таллінна, Нарви і Сілламяе та естонські друзі України. 
Історія цього форпосту української культури в Естонії 
розпочалася 6 років тому із музейного куточка, який 
створило та наповнило новими експонатами неурядове 
об'єднання „Український музей” у співпраці з 
українськими земляцтвами Естонії. 

 
ВІСТІ З ГРОМАД

ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2786142-zelenskij-u-ssa-zapevniv-diasporu-so-boronitime-ukrainu-prezident-ukka.html
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vidbulasya-zustrich-ukrayinskoyi-gromady-z-predstoyatelem-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2790608-koncert-tvoriv-batka-ukrainskoi-muziki-mikoli-lisenka-projsov-u-budapesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2812307-v-estonii-projsli-dni-ukrainskoi-kulturi-do-vidkritta-ukrainskogo-muzeu-v-kohtlaarve.html
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ВІСТІ З ГРОМАД

РУМУНІЯ 

Цьогорічний День української писемності та мови 
українці Румунії відзначили проведенням наукових та 
культурних заходів 8-10 листопада 2019 р. Головним 
заходом була дводенна Міжнародна конференція в 
Бухаресті „Українці Румунії – історія, сучасність та 
перспектива”, основним організатором якої став 
Союз українців Румунії (СУР). Учасниками 
конференції, яка привернула увагу до актуальних 
українських питань у Румунії, стали представники 
румунських державних установ, вчені з Румунії й 
України, українські дипломати та широка українська 
громадськість, зокрема освітяни, учні та студенти. У 
рамках конференції відбулася презентація книг, 
виданих СУР протягом 2019 р.  

4 липня 2018 р. на подання депутата румунського 
парламенту та голови СУР Миколи Мирослава 
Петрецького Палата депутатів Румунії прийняла 
рішення оголосити 9 листопада Днем української 
мови в Румунії. 

АРҐЕНТИНА 

Донести правду про російську агресію в Україні – з 
такою метою 2 листопада 2019 р. у Буенос-Айресі, 
пройшла виставка „Лінія фронту” українського 
фотографа, кореспондента Радіо „Свобода” Андрія 
Дубчака. Організатор цього заходу – Українське 

культурне товариство „Просвіта” експонувало 
виставку в рамках щорічної арґентинської акції „Ніч 
музеїв”. З фотографіями, які представляють особисті 
історії військових і цивільних в Україні, ознайомилося 
понад 500 осіб, включно й представники уряду та 
арґентинської громадськості. У рамках виставки 
присутні оглянули мистецьку програму та скуштували 
українські національні страви, які приготувало 
Об’єднання жінок „Просвіта”. 

КАЗАХСТАН 

Для українців Казахстану вже стало традицією 
написання Всеукраїнського радіодиктанту національ-
ної єдності, у якому беруть участь представники різних 
вікових категорій. Цьогорічний диктант, який пройшов 
8 листопада 2019 р. з нагоди Дня української 
писемності та мови, зібрав багато українців при 
громадах, церквах та в Культурно-інформаційному 
центрі Посольства України, у тому числі й учнів 
української недільної школи в Караганді та гімназії з 
вивченням української мови в Нур-Султані та молодь 
Алмати.

ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2817364-do-dna-ukrainskoi-movi-v-rumunii-vidbulisa-naukovi-ta-kulturni-zahodi.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-fotovystavka-argentyna-dubchak/30252330.html
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КАНАДА 

9 листопада 2019 р. українська громада Торонто 
зібралася в місцевому Українсько-канадському 
меморіальному парку, щоб вшанувати українських 
воїнів-захисників з нагоди Дня пам’яті. Представники 
духовенства, члени федерального та провінційного 
парламентів Канади, українські дипломати, 
провідники та члени українських громадських 
організацій, у тому числі й молодь із Спілки 
Української Молоді, Пласту, Молоді Українського 
Національного Об’єднання, молилися за загиблих в 
боях за Україну і Канаду та за нинішніх захисників 
України. Учасники вшанували полеглих хвилиною 
мовчання та поклали вінки до Стели пам’яті.  

Також ветерани подарували юним учасникам 
урочистостей відзнаки з символікою Батальйону 
Канади та з гаслом про те, що українські полонені не 
забуті. Організатором щорічного вшанування став 
місцевий відділ Конґресу Українців Канади за 
підтримки Української Стрілецької Громади Канади. 

КИРГИЗСТАН 

4 листопада 2019 р. українські творчі колективи з 
різних регіонів Киргизстану виступили на  
IV Республіканському фестивалі „Українська пісня і 
танець на землі Манаса“ в Бішкеку, присвяченому Дню 
української писемності й мови та пам’яті місцевої 
культурної діячки Олени Райської. Режисером-
постановником фестивалю був його засновник, голова 
Ради Українського товариства Киргизької Республіки 
„Берегиня“ та керівник творчого колективу „Барвінок“ 
Володимир Нарозя. Серед численних шанувальників 
українського пісенного і танцювального мистецтва 
були представники Апарату Президента і Асамблеї 
народу Киргизстану, Посольства України та 
української громадськості. 

РОСІЯ 

4 листопада 2019 р. Автономія українців Єкатерин-
бурга презентувала українську культуру на місцевому 
Фестивалі етнічних культур. Відвідувачам цього заходу 
було представлено експозицію українського подвір’я, 
українську національну кухню, майстер-класи з різьби 
по дереву і виготовлення ляльок-мотанок та концерт 
художньої самодіяльності місцевої української 
громади з народними піснями, танцями та 
декламуванням віршів.  

 
ВІСТІ З ГРОМАД

ПУБЛІКАЦІЯ ПУБЛІКАЦІЯ

http://meest-online.com/diaspora/canada-diaspora/v-ukrajinsko-kanadskomu-memorialnomu-parku-v-toronto-vidznachyly-den-pamyati/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2813065-u-biskeku-vidbuvsa-iv-respublikanskij-festival-ukrainskoi-pisni-j-tancu.html
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ВІСТІ З ГРОМАД

НОВА ЗЕЛАНДІЯ 

16 листопада 2019 р. Українська громада Веллінґтону 
відсвяткувала своє 10-ліття гучним фестивалем 
культури. Цього дня до української громади приєдна-
лися жителі та гості столиці Нової Зеландії, які мали 
нагоду ознайомитись з багатством української 
культурної спадщини, що гармонійно доповнює 
багатокультурне новозеландське суспільство. Під час 
фестивалю звучали українські пісенні, музичні та 
поетичні твори, а також можна було пригоститися 
стравами національної української кухні.  

ТУРЕЧЧИНА 

17 листопада 2019 р. у Антальї свій 10-літній ювілей 
відзначила Громадська організація „Українська 
родина”. Розділити радість ювілею громади прийшли 
представники муніципалітету Антальї та Посольства і 
Консульства України в Туреччині, які підтримують її 
діяльність, а також члени кримсько-татарської 
діаспори. У рамках ювілею „Українська родина” 
провела в обласній мерії Антальї та в місті Аланія 
виставку картин сучасного українського художника 
Миколи Струса. Серед основних напрямків діяльності 
організації – збереження української мови, культури, 
традицій та історії нашого народу, соціальний і 
правовий захист українців Туреччини та сприяння 
діловій і культурній співпраці між Туреччиною і 
Україною. При організації вже третій рік діють 
українська школа, мистецькі гуртки та літній табір. 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 

21 вересня 2019 р. у м. Дарбі вшанували пам’ять 
учасника бою під Крутами Сергія Євтимовича, якому 
судилося знайти вічний спочинок у Великій Британії. 
Запис про поховання, безіменну могилу героя та його 
онуків, котрі мало знали про свого діда, розшукала 
місцева українська громада, яку до цього спонукала 
стаття про героїв Крут, що вижили. Через 55 років 
після смерті Сергія Євтимовича на його могилі 
пройшли зворушливі пам’ятні заходи та посвячення 
пам’ятника за участі його онуків, українських 
громадських організацій та Посольства України. 

ДАНІЯ 

Визначною культурною подією для українців Данії 
став День української культури, який 27 жовтня  
2019 р. провела Асоціація українців Данії у співпраці 
з Посольством України та провідними українськими 
організаціями Данії. Насичена програма включала 
концерт за участі всесвітньовідомих талантів, дітей 
українських шкіл вихідного дня та місцевих 
колективів. Гості  також мали змогу отримати насолоду 
від щедрої української кухні, взяти участь у 
різноманітних майстер-класах та ознайомитися з 
петриківським розписом, витинанками, старовинними 
українськими ремеслами гончарства, ковальства, 
ткацтва, писанкарства та плетіння з лози. Організатори 
доклали максимально зусиль, щоб присутні відчули 
багатство та розмаїття української культури.

Голова громади О. Воробей та Посол України Д. Сенік

ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

ПУБЛІКАЦІЯ

http://www.ukraile.com/archives/7187
https://www.augb.co.uk/news-page.php?id=1939
https://lastivka.dk/index.php?cultureKey=&q=ukr-kultura.html
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Кожна пожертва є важливим внеском у втілення в 

життя таких основних завдань СКУ, як встановлення 
миру на українській землі, зміцнення державності та 
забезпечення економічного процвітання України, а 

також розбудова  сильних українських громад у світі.


