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ВЕЛИКОДНЄ ПРИВІТАННЯ

Христос Воскрес! 

Дорога українська родино! У світле свято Великодня зичу кожному з вас, вашим рідним та 
близьким, здоров’я, миру та Божого благословення. 

Цей Великдень є особливим. Його велич, значення й дух по-новому постають перед нами в складні 
часи випробувань для світового українського народу. Нехай світло Великодня, свята спасіння світу 
та кожного з нас, осяє кожну українську оселю надією та вірою. 

Єднаймося в молитві за здоров’я й безпеку наших близьких, за справедливий мир та добробут в 
Україні. Згадаймо в молитві відважних захисників Батьківщини на передовій, громадських 
провідників та добровольців, духовенство, державних службовців та особливо медиків, які мужньо 
стоять на захисті нашого життя та здоров’я під час пандемії. 

Світовий Конґрес Українців стоїть пліч-о-пліч з нашими світовими громадами в часи надзвичайних 
викликів. СКУ співпрацює з Міністерством закордонних справ України, Церквами, міжнародними 
організаціями та Урядами країн. Ініціативи допомоги СКУ, реалізовані спеціально створеною 
робочою групою, осягають кожен аспект життя світового українства: від мережі психологічної 
підтримки до глобальної платформи дистанційного навчання. Ми працюємо з урядами, 
постачальниками та гуманітарними організаціями для отримання медичного обладнання в Україні. 
Я вдячний кожному з вас за силу духу, віддану працю та фінансову підтримку, особливо потрібну в 
ці складні часи. 

Тож, де б ми не жили, пишаємося, що ми єдиний український народ, який продовжує підтримувати 
один одного. Нехай Великодні дзвони подарують світлу радість, душевний спокій та віру в 
майбутнє нашого народу. 

 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

 

 

 

Павло Ґрод 

Президент 

Підтримати СКУ можна: 
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.

https://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/511/lang/ua
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EASTER GREETING

Ways to support UWC:  
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! 

Christ is Risen!  

Dear Ukrainian family, 

I would like to wish you and your loved ones health, peace and God’s blessings.  

This Easter is special. Its glorious meaning shines anew in these testing times for the global Ukrainian 
people. Let Easter, a celebration of salvation for the world and for each of us, bring hope and faith to each 
Ukrainian home.  

Let’s unite in prayer for health and safety of our loved ones, for fair peace and prosperity in Ukraine. 
Please remember in prayer the brave soldiers defending Ukraine, as well as our clergy, community leaders 
and volunteers, public servants, and especially the healthcare and support workers who are dedicated to 
protecting our lives during this global pandemic. 

Ukrainian World Congress stands in solidarity with our global communities in time of extraordinary 
challenges. UWC works with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Churches, international 
organizations and governments. UWC support initiatives, implemented by the dedicated Task Force,  
touch every aspect of the global Ukrainian life: from psychological support network to global distance 
learning platform. We work with governments, suppliers and humanitarian organizations to help Ukraine 
obtain medical equipment. I am grateful for your strength, commitment and financial support, especially 
needed in these difficult times.  

Please remember, wherever we live, let us be proud to be one Ukrainian people that continue to support  
one another, especially in difficult times.  

Let the holy Easter bells bring you joy, peace and faith in the future of our people. 

 

Christ is Risen! Indeed He is Risen!  

 

 

 

Paul Grod 

President 

https://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/511/lang/en
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У рамках Робочої групи СКУ Світова Координаційна 
Виховно-Освітня Рада (СКВОР) надала ресурси для 
вчителів та батьків, щоб підтримати українське 
шкільництво. Також розпочалася серія тренінгів для 
вчителів з методик онлайн-навчання.  Oксана 
Левицька, Голова СКВОР і директор української 
суботньої школи в Канаді, закликала підтримувати 
освітні ініціативи СКУ, залучати якомога більше 
вчителів та дітей в діаспорі та поширювати 
інформацію про найсучасніші методи дистанційного 
навчання. Діяльність та матеріали Робочої групи на 
сайті СКУ – ukrainianworldcongress.org 

МІЖНАРОДНА РОБОЧА ГРУПА СКУ ДЛЯ 
ПІДТРИМКИ ГРОМАД У ЧАС ПАНДЕМІЇ  

 
АКТУАЛЬНО

Світовий Конґрес Українців (СКУ) створив 
міжнародну Робочу групу, до складу якої увійшли 
провідники українських громад та фахівці з усього 
світу. Робоча група тісно співпрацює з Міністерством 
закордонних справ України, Урядами країн, 
міжнародними організаціями та Церквами.  

На сайті СКУ (www.ukrainianworldcongress.org) 
створено інформаційну платформу, де зібрані та 
постійно оновлюються корисні ресурси:  
• основні правила безпечної поведінки 
• рекомендації Всесвітньої Організації Охорони 

Здоров’я 
• корисні контакти  
• актуальна інформація Міністерства закордонних 

справ України  
• розклад віртуальних богослужінь тощо.  

Робоча група також допомагає Україні отримати 
необхідні медичні вироби та обладнання через 
співпрацю з Урядами, постачальниками, гуманітар-
ними організаціями.

Психологічна підтримка українських громад

Щоб допомогти опанувати стрес та призвичаїтися до 
нових умов, волонтерська група українських, 
канадських та британських психологів підготувала 
інформаційні онлайн-сесії*, а також відеолекції. Ці 
сесії мають на меті надати відповіді на 
найпоширеніші питання, які турбують зараз кожного.  

«Підтримувати один одного та своїх близьких сьогодні 
– відповідальність кожного. Як побороти тривожні 
думки, ефективно впоратися зі щоденнимии спра-
вами, зберегти стосунки в подружжі та з дітьми під 
час карантину – про це будуть розповідати 
психологи», – зазначає Рената Роман, очільниця Робочої 
Групи СКУ. Рената Роман – Президент УНО Канада, 
Голова Світової комісії спорту СКУ, фізичний терапевт, 
міжнародний навчальний координатор Школи 
реабілітаційної медицини  

* Сесії проводяться виключно з метою інформування та не є 
заміною професійних медичних консультацій. 

Українське шкільництво у віртуальному світі

Фото: Наталя Корпан

Діаспора допомагає Україні 
У цей складний час українці всього світу єднаються в 
допомозі. Ось лише деякі з добрих новин. 

26 березня Львівська міська лікарня швидкої допомоги 
отримала перші експрес-тести для діагностування 
коронавірусу від Міжнародної групи компаній Meest. 
Загалом Meest скерувала 20 мільйонів гривень на 
придбання матеріалів та обладнання для запобігання 
коронавірусу у Львівській області. 

10 квітня засоби індивідуального захисту, медичний 
одяг, халати, комплекти постільної білизни, 
дезінфектори та інші необхідні товари прибули до 
Прилуцької центральної районної лікарні на 
Чернігівщині. Гуманітарний вантаж загальною вагою 
1,5 тонни зібрав Конгрес українців Латвії та латвійські 
неурядові організації. 

13 квітня Надвірнянська центральна районна лікарня 
на Івано-Франківщині отримала експрес-тести на 
виявлення COVID-19 та захисні маски з Канади. 
Допомога стала можлива за сприяння Віцепрезидента 
Світового Конґресу Українців, голови СФУЖО та 
члена Управи Конґресу Українців Канади Анни Кісіль. 

https://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/group/40/lang/ua
https://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2047/lang/ua
https://www.youtube.com/channel/UCD2gn_BO1aF-bie5LM0Xlqw?view_as=subscriber
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УКРАЇНА ТА ЗАКОРДОННЕ 
УКРАЇНСТВО – ЄДИНЕ ЦІЛЕ:  

Провід СКУ обговорив  
актуальні питання співпраці  

з Міністром закордонних справ  
Дмитром Кулебою 

19 березня відбулася телефонна розмова 
Міністра закордонних справ України з 
Президентом СКУ Павлом Ґродом. У 
розмові також взяли участь Стефан 
Романів, Перший віцепрезидент СКУ, 
Андрій Футей, Віцепрезидент СКУ, Марія 
Купріянова, Виконавчий директор СКУ, та 
директор Представництва СКУ в Україні 
Сергій Касянчук. 

Як світова надбудова української 
діаспори, СКУ запропонував допомогу та 
підтримку важливим зусиллям МЗС 
України під час пандемії коронавірусу, 
зокрема, щодо оперативного поширення 
офіційної інформації до закордонних 
українців та гуманітарної підтримки на 
міжнародній арені.  

Окрему увагу приділили актуальним 
питанням політичної ситуації, зокрема, 
рішенню Тристоронньої контактної групи 
в Мінську щодо створення 
Консультативної ради. Провід СКУ 
висловив занепокоєння світової 
української спільноти загрозами, які несе 
імплементація цього рішення. 

Сторони обговорили наступні практичні 
кроки у співпраці в рамках ключових 
пріоритетів СКУ та Міністерства – від 
спільної протидії російській агресії та 
сприяння збереженню санкційного режиму 
щодо Росії до допомоги в розбудові 
могутньої української держави через 
програми публічної дипломатії. Міністр 
відзначив важливу роль світового 
українства в постійному приверненні уваги 
міжнародної спільноти до російської 
агресії, яка триває на сході України. 

СКУ ЗАХИЩАЄТЬСЯ ВІД ЗАБОРОНИ В 
РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 

У відповідь на внесення Світового Конґресу Українців (СКУ) до 
списку небажаних організацій у Російській Федерації (РФ), СКУ 
розгорнув працю з оскарження рішень, які 11 липня 2019 р. 
прийняла Генеральна прокуратура, а 17 липня 2019 р. 
Міністерство юстиції РФ. Внесення СКУ до списку небажаних 
організацій у РФ стало ще одним прикладом подальших утисків, 
порушення прав та ізоляції українців у РФ від світової української 
спільноти та демократичного світу. 

СКУ створив Комітет із захисту прав СКУ та його мережі на чолі 
з колишнім Президентом СКУ адвокатом Евгеном Чолієм та 9 
жовтня 2019 р. подав позов проти Генеральної прокуратури та 
Міністерства юстиції РФ до Тверського районного суду Москви. 
Представляти свої інтереси у судах РФ СКУ вповноважив 
регіонального Віцепрезидента СКУ з Омська, юриста Сергія 
Винника. Після кількох судових засідань, Тверський районний суд 
Москви виніс рішення 11 березня 2020 р., відмовити СКУ в позові 
щодо його визнання небажаною організацією в РФ.  

СКУ оскаржив перед Московським міським судом вищезгадане 
рішення Тверського районного суду Москви, відзначивши в 
апеляційній скарзі, що СКУ не порушував законодавство РФ та 
міжнародне право, а також наголосивши, що Генеральна 
прокуратура і Міністерство юстиції РФ порушили законодавство 
РФ, визнавши СКУ небажаною організацією на території РФ. 
СКУ акцентував, що Тверський районний суд Москви значно 
помилився, повторивши позицію владних структур РФ. СКУ 
вдячний представникам Посольств України, США та Канади за 
присутність на судових засіданнях для моніторингу перебігу 
справи.  

Загальновідомо, що в РФ проживає одна з найбільших 
українських діаспор, яка постійно потерпає від порушень 
людських і національних прав та зазнає утисків і залякувань з 
боку владних структур цієї держави. Така державна репресивна 
політика є ще однією спробою асимілювати українців РФ. Влада 
продовжує залякувати та ліквідувати українські громадські 
організації в РФ, 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 
координаційною українською організацією та членом СКУ. 

«Не можна лишати безкарним продовження російської збройної 
агресії та окупації частини України, постійне порушення 
людських прав щодо громадян РФ, представників української 
національної меншини та щодо мешканців окупованих РФ 
територій України. Ці дії та рішення про заборону діяльності СКУ 
в РФ потребують сильної міжнародної реакції, в тому числі, 
посилення економічних та політичних санкцій», – заявив 
Президент СКУ Павло Ґрод. 

Повний текст прес-релізу на сайті ukrainianworldcongress.org

https://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2059/lang/ua
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АКТУАЛЬНО

Українська та кримськотатарська громади 
Торонто провели акцію на підтримку 
деокупації Криму 

23 лютого під стінами Генконсульства Російської Федерації 
в Торонто пройшла акція з вимогами припинити незаконну 
окупацію Криму і вторгнення в Україну, а також звільнити 
всіх незаконно утримуваних політичних в’язнів.   

У заході взяли участь провідники та активні діячі 
української громади Торонто, депутати федерального 
парламенту Канади Іван Бейкер та Пітер Кент.  

З перших днів окупації українського півострова Світовий 
Конґрес Українців послідовно закликає до посилення 
міжнародного тиску на Росію до відновлення 
територіальної цілісності України в межах її міжнародно 
визнаних кордонів, а також, пліч-о-пліч з 
кримськотатарським народом, продовжує привертати увагу 
світової спільноти до порушень прав людини в 
окупованому Криму і боротися за звільнення політичних 
в’язнів. 

11 березня 2020 року Тристороння контактна 
група в складі представників України, Росії та 
Організації з Безпеки і Співробітництва в 
Європі (ОБСЄ) підписала рішення, яким 
запропонувала створити Консультативну раду, 
де Росія як сторона мирних переговорів 
заміняється «представниками ОРДЛО» – 
фактично, представниками контрольованих 
Росією терористичних організацій, так 
званими Д/ЛНР. 

Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликав 
Президента України та Верховну Раду 
України відхилити ці пропозиції. Згода на такі 
умови легітимізує російську риторику щодо 
«внутрішнього конфлікту в Україні» та 
перетворить Росію з агресора на 
«спостерігача», а згодом, можливо, і на 
«миротворця». Незважаючи на ніби 
«дорадчий» статус утворюваної 
Консультативної ради, це є кроком до 
легалізації російської окупаційної влади – як 
в українській правовій сфері, так і перед 
міжнародною спільнотою. Схожу стратегію 
Росія використовувала в інших зонах 
заморожених конфліктів, які вона створювала 
в різних регіонах світу. 

Згода України на прямі переговори з лідерами 
контрольованих Росією терористичних 
організацій «ДНР» та «ЛНР» легітимізує 
російську окупацію регіону.  

Україна повинна продовжувати вимагати від 
Росії припинення війни та деокупації 
Донецької та Луганської областей, а також 
Криму.

РОСІЯ ПОВИННА НЕСТИ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА  
ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ

Фото: Радіо Свобода

Рустем Ірсай,  
Президент Канадської асоціації 
кримських татар

Іван Бейкер,  
депутат парламенту Канади
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ДІЯЛЬНІСТЬ СКУ В УКРАЇНІ 

Директор Представництва СКУ в Україні Сергій 
Касянчук провів ряд зустрічей з родинами Героїв 
Небесної Сотні, активістами громадських організацій,  
а також взяв участь у заходах присвячених збереженню 
пам’яті про Євромайдан.  

Зокрема, Представництво СКУ підтримало громадську 
організацію «Родина Героїв Небесної Сотні» під час 
ряду зустрічей із тогочасним Прем’єр-міністром 
України Олексієм Гончаруком, Міністром культури, 
молоді та спорту Володимиром Бородянським, 
Генеральним прокурором України Русланом 
Рябошапкою та діючим директором Українського 
інституту національної пам’яті Антоном Дробовичем. 

Візит Міністра закордонних справ Канади  
до Києва  

На початку березня міністр закордонних справ 
Канади Франсуа-Філіп Шампань побував з візитом в 
Україні. В ході візиту директор Представництва СКУ 
в Україні Сергій Касянчук взяв участь у спільному 
вшануванні пам’яті жертв Голодомору.  

Збереження та вшанування пам’яті історичних 
подій Майдану

Стефан Романів і Директор Представництва СКУ в Україні Сергій 
Касянчук

Під час перебування в Києві Міністр Шампань також 
оголосив, що до 2023 року Національній поліції 
України буде виділено понад 2 млн доларів на 
зміцнення її спроможності в плануванні, 
впровадженні, моніторингу та посиленні реформ. 
Така фінансова підтримка надається в рамках 
Проекту допомоги Національній поліції України у 
зміцненні її спроможності до реформування. 

Віцепрезидент СКУ Стефан Романів побував з 
робочим візитом у Києві 

На початку лютого Перший віцепрезидент Cвітового 
Конґресу Українців (СКУ) та співголова Союзу 
українських організацій Австралії Стефан Романів 
побував з тижневим робочим візитом у Києві.  

Під час зустрічей з державними високопосадовцями 
міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та 
культури, молоді і спорту Стефан Романів висловив 
стурбованість СКУ щодо подій в Україні. Перший 
віцепрезидент наголосив на необхідності вирішення 
питань, що пов’язані з політично вмотивованим 
правосуддям, а також із законодавчими ініціативами 
щодо земельної реформи, громадянства та засобів 
масової інформації, які можуть вплинути на подальший 
розвиток демократичних процесів в Україні. Питанню 
другої черги Національного музею «Меморіал жертв 
Голодомору» було надано уваги на засіданнях 
однойменного Міжнародного благодійного фонду, 
членом якого є СКУ. 

Перебуваючи в Україні, Перший віцепрезидент узяв 
участь у вшануванні пам’яті Героїв Крут та у 
відзначенні першої річниці інтронізації Митрополита 
Епіфанія на посаду Предстоятеля Православної Церкви 
України. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СКУ В СВІТІ

Провід СКУ зустрівся з Олегом Сенцовим 

2-5 лютого, відвідуючи Північну Америку, в Канаді 
побував відомий український кінорежисер та 
колишній політв’язень Кремля, Олег Сенцов. 

В ході візиту до Канади провідники Світового 
Конґресу Українців обговорили з Олегом Сенцовим 
триваючу агресію Росії проти України та шляхи 
підтримки подальшого демократичного розвитку 
України зі сторони глобальної української спільноти. 
Президент СКУ Павло Ґрод щиро подякував Олегу 
Сенцову за його посвяту, що надихає на перемогу.  

На високому офіційному рівні відбулася зустріч 
Олега Сенцова з Прем’єр-міністром Канади 
Джастіном Трюдо та віцепрем’єром Канади 
українського походження Христею Фріланд.  

З нагоди приїзду режисера-політв’язня yкраїнські 
організації Канади провели ряд заходів. Зокрема, 
Ліґа Українців Канади організувала теплу зустріч з 
українською громадою для Олега Сенцова в Торонто. 
Конґрес Українців Канади, спільно з трьома членами 
канадського парламенту, двоє з яких – українці за 
походженням, Іван Бейкер та Джеймс Безан 
запросили Олега Сенцова на обід з громадою в 
Оттаві. Також у партнерстві з ПЕН Канада та 
проектом «Листівки для в’язнів» Конґрес Українців 
Канади  провів показ фільму «Процес. Російська 
держава проти Олега Сенцова». 

Президент СКУ обговорив з провідниками 
українських організацій у світі ситуацію з 
коронавірусом 

Впродовж березня та квітня відбувся ряд 
телеконференцій Президента СКУ Павла Ґрода з 
провідниками українських організацій Західної і 
Східної Європи, а також Австралії, Океанії та 
Африки. Лідери українських організацій обговорили 
поточну ситуацію і домовилися про моніторинг, 
поширення важливої інформації та надання 
допомоги українцям, які через пандемію опинилися 
в складних умовах. Окремо на вебзустрічі йшлось 
про підтримку України в отриманні необхідних 
медичних засобів та у боротьбі з російською 
агресією. 

«Ми всі – єдина українська родина, що спільно працює 
над вирішенням проблем і приходить на допомогу в час 
глобальної небезпеки», – наголосив Президент СКУ 
Павло Ґрод.  

Зустріч Крайової Екзекутиви Українського 
Конґресового Комітету Америки (УККА) з 
Вадимом Пристайком 

19 лютого Вадим Пристайко, на той час Міністр 
закордонних справ України (тепер – Віцепрем’єр-
міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції) зустрівся з представниками УККА в ході 
робочої поїздки до штаб-квартири Організації 
Об’єднаних Націй.  

Андрій Футей, Президент УККА, поділився заплано-
ваними проєктами на 2020 рік, зокрема, повідомивши 
про урочисте відзначення 80-річчя Українського 
Конґресового Комітету Америки. Крайова Екзекутива 
УККА запросила Вадима Пристайка до участі в XXIII 
конґресі УККА, запланованому на жовтень цього року. 
Вадим Пристайко подякував УККА  за плідну працю 
та підтримку українсько-американської громади у 
зміцненні зв’язків між США та Україною.

О. Луців-Андрийович, Віцепрезидент КУК; А. Хичій, Голова КУК;  
А. Кісіль, Віцепрезидент СКУ, Голова СФУЖО; О. Сенцов, П. Ґрод, 
Президент СКУ; З. Потічний, Віцепрезидент СКУ; М. Купріянова, 
Виконавчий директор СКУ
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НОВИНИ З ГРОМАД

Українці в Італії організували флешмоб 
дитячих малюнків 

На початку березня Центр вивчення та плекання 
української мови «Зернятко» в італійському місті 
Брешія започаткував флешмоб для підтримки 
українських дітей. За правилами флешмобу учасники 
мали написати фразу «Все буде добре» та поширити 
малюнки в соцмережах. Автор ініціативи, керівник 
центру, педагог Галина Барляк розповіла в пресі, що 
її надихнули плакати з веселками, які стали для 
італійців символом сподівань, надії та радості під час 
пандемії. Ініціативу залюбки підхопили українські 
діти в Італії.   

Українці об’єдналися в допомозі 
постраждалим від пожеж у Австралії 

Понад 67 000 доларів Співголова Союзу Українських 
Організацій Австралії, Перший віцепрезидент СКУ 
Стефан Романів передав представникам Червоного 
Хреста Австралії. Зібрати таку поважну суму вдалося 
протягом порівняно короткого терміну, під час 
різдвяних свят.    

«Трагічні події в Австралії сколихнули світ та знов 
показали, як світова українська громада абсолютно 
реально об’єднується для допомоги тим, хто цього 
потребує якнайбільше, не лише ставлячи «лайки» в 
фейсбук. Я дякую всім, хто долучився до цієї важливої 
збірки коштів», – розповів Стефан Романів. 

Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА) провів заходи вшанування Героїв 
Небесної Сотні 
1 лютого, на шості роковини кривавих подій на 
Майдані, Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА) провів у Чикаго вечір пам’яті «Герої не 
Вмирають». Українська громада відбула поминальну 
програму за участі отців-душпастирів Сергія 
Ковальчука та Романа Бобесюка з Української Греко-
Католицької Катедри св. Миколая, а також протоіерея 
Православної Катедри св. Володимира, Івана Лимара. 

Також у музеї відбувся концерт-реквіум за участі 
молодих музикантів з громади Юлії Перехожук, 
Мирослава Михайленка, Назарія Михайленка, Назара 
Карабіновича, Євангелини Бут, Івана Шміло та 
заслуженого актора Йосифа Миколяша.

Фотографії Володимира Голуба, Чикаго

Спільний проєкт українських шкіл в  
Абу-Дабі та в Монреалі: «Україна – всюди» 

На початку березня українська громадська рідна школа 
в Абу-Дабі та Українська школа ім. Митрополита 
Андрея Шептицького в Монреалі презентували 
спільний проєкт «Україна всюди». Це віртуальний 
міжшкільний проєкт з метою допомогти українським 
дітям з різних куточків світу знайомитися та показати 
на відео життя в своїх школах та країнах. До проєкту 
вже виявили бажання долучитися українські школи з 
ПАР, Нової Зеландії, Японії та з України.  

«Українці всюди і кожен з нас може робити щось для 
того, щоб прославляти Україну закордоном», – 
коментує проєкт один із засновників, член проводу 
української громади Абу-Дабі, Євген Семенов у 
інтерв'ю UA: Українське радіо. 
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НОВИНИ З ГРОМАД

Спілка Української Молоді (СУМ) нагородила Президента СКУ Павла Ґрода  
ІV ступенем Суспільника «Дорадника»

29 лютого Спілка Української Молоді (СУМ), заснована у 
Києві в 1925 році, урочисто відзначала своє 95-річчя.  
За виняткову суспільну працю на крайовому і світовому 
рівнях, за понад 20-літню жертовну діяльність на чолі 
Конґресу Українців Канади та Світового Конґресу Українців, 
Павло Ґрод був відзначений організацією високим званням 
Дружинника-Суспільника СУМ IV ступеня «Дорадник».  

Святкування проходило в поєднанні з щорічними Загальними 
зборами Спілки Української Молоді Канади в Українському 
Культурному Центрі ім. Тараса Шевченка в Етобіко. 

Президент СКУ виступив зі святковою промовою, в якій 
підкреслив роль української молоді в розвитку української 
світової спільноти та підтримці демократичної, незалежної, 
суверенної України.

70-ліття відсвяткувала Ліґа Українців Канади, 
65-ліття – Ліґа Українок Канади і тижневик 
«Гомін України» 

22 лютого в Торонто відбувся банкет присвячений 
святкуванню ювілеїв цих поважних українських 
інституцій діаспори. 

Почесним гостем заходу став 22-й Прем’єр-міністр 
Канади Стівен Гарпер. Привітали ювілярів і особисто 
були присутні на урочистій вечері Надзвичайний і 
Повноважний Посол України в Канаді Андрій 
Шевченко та експосол Канади в Україні Роман Ващук. 

Світовий Конґрес Українців долучився до привітань і 
наголосив, що завдяки невпинній праці Ліґи Українців 
та Ліґи Українок Канади, а також багаторічним 
публікаціям тижневика «Гомін України», кожен 
українець, який проживає в Канаді може відчувати 
духовний зв’язок зі своєю історичною батьківщиною.  

Перший монумент Тарасу Шевченку в Анталії 
(Туреччина) встановили під патронатом СКУ 

До відзначення 206-ї річниці з дня народження Кобзаря 
українська громада в Туреччині, під патронатом СКУ, 
встановила перший барельєф Тарасу Шевченку в 
Анталії. Урочисте відкриття барельєфу відтерміноване 
до закінчення карантину в Турецькій Республіці. 

Монумент знаходиться в парку української культури 
«Ukrayna kültür parkı». Ініціатором проєкту виступила 
громадська організація «Українська родина» за 
підтримки адміністрації району Муратпаша міста 
Анталія. Автором перекладу фрагменту вірша з 
української мови на турецьку стала пані Тудора Арнаут. 

Ключову роль у фінансуванні взяли на себе Голова 
української громади Віта Михайлова та представник 
місцевого бізнесу Тарик Юксель.
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Міжнародна організація українських громад 
«Четверта хвиля» відсвяткувала 15-річчя 

Святкування ювілейної річниці МОУГ «Четверта 
Хвиля» у Торонто об’єднало членів, друзів та гостей 
організації. Ділилися планами на майбутнє та 
обговорювали визначні досягнення.  

Ювілярів прийшли привітати провідники різних 
місцевих, крайових і світових організацій. Від імені 
Світового Конґресу Українців побажала успіху в 
проектах, спрямованих на підтримку українців в 
усьому світі, Друга Віцепрезидент СКУ Анна Кісіль. 

На урочистому вечорі виступили: заслужений артист 
України, співак, диригент, аранжувальник, 
громадський діяч Володимир Вермінський, сімейний 
дует Ігоря та Андріани Артем’як, дует «Кольори», 
Наталя Кулинич-Колач та Дейдрі Франсуа.

130-ліття поселення українців у Боснії та 
Герцеґовині 

22 лютого Спілка українців «Верховина» у місті 
Градишка провела урочисті заходи з нагоди 130-ліття 
поселення українців у Боснії та Герцеґовині. 

Світовий Конґрес Українців привітав та висловив 
шану всім, хто протягом 130-ти років згуртовував 
українців у Боснії та Герцеґовині навколо наших 
національних цінностей.  

Особлива роль у цій праці належить Координаційній 
раді українських товариств та об’єднань – одній зі 
складових організацій СКУ.

 
ЖЕРТВОДАВЦІ СКУ –  2019 р.

Щиро дякуємо всім жертводавцям, які фінансово підтримали СКУ  
в 2019 р. та в такий спосіб долучились до його успіхів у просуванні 
інтересів України та українського народу на міжнародному рівні. 

Кабінет Президента СКУ – $25,000+  
Caisse populaire Desjardins Ukrainienne de Montréal 

Grod, Pavlo &Adrianna 
Ihnatowycz Family Foundation 

Temerty Family Foundation 
Ukrainian Credit Union Limited 

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

BCU Foundation 
Czolij, Eugene 

Huculak, George 
Krzywucki, Piotr 
Merena, Stefan 

SelfReliance (NY) Federal Credit Union 
SUMA (Yonkers) Federal Credit Union 

The Heritage Foundation of First Security Federal Savings Bank 
The Huculak Foundation 

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

Bundza, Natalia 
Chartchenko, Borys 

Cleveland Selfreliance Federal Credit Union 
Cybulsky, Andrey 

Dymytryshyn, Omelan & Melanie 
Fecycz, Taras 

Holowka, Helen 
Iwanchyshyn, George 

Jaciw, George & Martha 
Kisil, Anna 

Kuzyshyn, Pawlo 
Lewko, Michael 

Meest Corporation Inc. 
Nexal Aluminium Inc.  

Nova UA Federal Credit Union 
Ochrym, George 
Potoczny, Zenon 
Romsa, Gerald 

Rosowsky Law, Estate of A. Dracejko 
Shykula-Clarke, Natalie 

Slawych, William 
Ukrainian Federal Credit Union 

Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union 
Walkiw,Veronika & Bohdan 

 
Друзі СКУ – $500 - $999  

Boychuk, Lesia 
Buchynsky, Bohdan 

Dzioba, George 
Dzulynsky, T. O. 

Fedorciw, Judy & Borys 
Hunka, Yaroslaw & Martin 

Hwozdulych, Boris 
Kochenash, Lidia 

Kolos, Roman 
Kudla, Helen 

Lebed, Andre & Lidia 

Mayer, Martha 
Melnychuk, Marika 
Mikolynskkyj, Vasil 

Nowoshytsky, Dmytro 
Oberyszyn, Jaroslaw 

Pedenko, Halina 
Semotiuk, Andriy & Ann 

Slywynskyj, Roksolana & Alex 
Stebelsky, Andrew 

Stebelsky, Ihor 
Zhuravel, Volodymyr 

Повний іменний список жертводавців дивіться на вебсайті 
www.ukrainianworldcongress.org

https://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/236
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Цей бюлетень вийшов завдяки щедрій підтримці наших 
жертводавців. 

 
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.


