
Mарія

Kупріянова

 Виконавчий
директор

Світового Конґресу
Українців

Добіг кінця листопад, сповнений подіями – на
міжнародній арені, в громадах, в житті кожного з
нас.
Ділимося найважливішим:

В рамках Ukrainian Reform Conferences Президент
СКУ дискутував про впровадження реформ в Україні
разом із Віце-прем’єр-міністеркою з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України
Ольгою Стефанішиною, заступницею генерального
директора Генерального директорату з питань
політики сусідства та переговорів з розширення
Єврокомісії Катариною Матерновою та іншими.
Дивитися відео

Представництво СКУ

долучилося

до відзначення річниці

Революції гідності 

Президент СКУ

обговорив співпрацю з

Міністром закордонних

справ України. 

Продовжують працю

Міжнародні місії СКУ

та УККА зі

спостереження за

виборами. Звіти вже є

на новому вебсайті СКУ

Знаковим цього року стало оголошення
нового проєкту Світового Конґресу СКУ
– Міжнародної мережі нащадків жертв
Голодомору спрямованої на те, щоб
передати цю історію майбутнім
поколінням та об’єднати тих кровних
родичів тих, хто вижив під час
Голодомору.  Дізнатися більше

Співчуття продовжують надходити з усіх
куточків світу – від усіх, кого торкнулася
щедра душа пані Анни. Її мудрий провід,
щире серце, любов до України та
жертовна волонтерська посвята були й
будуть натхненням для всіх нас. Вічная
пам’ять! Детальніше

Світовий Конґрес Українців вдячний
довголітньому партнеру, Українській
Кредитовій Спілці, за постійну підтримку. 

Дякуємо за вашу щиру підтримку в
#ЩедрийВівторок. Ще не пізно підтримати
СКУ пожертвою із податковою посвідкою. 

5 грудня

Міжнародний день
Волонтерів. З

вдячністю пригадуємо
волонтерів. 

10 грудня

Відзначаємо
Міжнародний день 

захисту прав людини

25 грудня 

Святкуємо
Різдво Христове 

за григоріанським
календарем 

Для всіх українських громад СКУ

провіввіртуальну майстерню щодо
співпраці з посольствами за участі Андрія
Шевченка, Посла України в Канаді, Ігора
Осташа, Посла України в Лівані і Тараса
Багрія, Голови Конґресу Українців Канади,
відділ Торонто (2014 жовтень-2020),
керівника Менторської програми СКУ.
Модерувала розмову Виконавчий
директор Світового Конґресу Українців
Марія Купріянова.  Більше

Конґрес Українців Канади

відсвяткував 80-ту річницю з часу
заснування. Президент СКУ Павло Ґрод
віддав велику шану всім будівничим
КУК, а зокрема Олександрі Хичій, її
нинішньому Президенту, а також щиро
подякував за плідну співпрацю з СКУ.
Більше

Канада. Союз Українських Студентів
Канади створює онлайн-базу даних, що
з’єднає українських канадських
студентів та спеціалістів з багатьох
галузей. Це допоможе студентам
дослідити кар’єрні шляхи у своїх сферах
інтересів та збудувати професійну
мережу. Більше

Угорщина. Ярослава Хортяні, Віце-
президент Європейського Конґресу
Українців, Голова Товариства
української культури в Угорщині
поділилася історією «Русалки
Дністрової», першого
західноукраїнського альманаха,
виданого у м. Буда у 1837
році.Дивитися

ОАЕ.  Українська

громада організувала
акцію "Народжені у вишиванках".
За словами Євгена Семенова,
кожному новонародженому тут, в
ОАЕ, українцю чи україночці
тепер даруватимуть першу в житті
вишиту сорочку. Читатибільше 

Українська асоціаціє в ПАР спільно з МІОК
провели унікальне опитування українців
Південно-Африканської Республіки,
результати якого представили на
віртуальній події. Щоб дізнатися, якими є
українці ПАР, як вони інтегруються у нове
суспільство, як зберігають свою
ідентичність, як підтримують зв’язки з
Україною та яким бачать своє майбутнє
дивіться відео

CША
УККА. Вашингтон 

Товариство Українців
Великобританії

CША. Illinois
Holocaust Museum &
Education Center

Угорщина Канада 
Конґрес Україців Канади

Туреччина
"Українська Родина"

Український культурний
центр «Полісся»
Казахстану

Португалія
Український КОЦ
"Дивосвіт" м.Лісабон

Українська громада в
Російській Федерації 

Австралія. CУМ
Мельбурн 

Українська громада
Азербайджану

Українська громада в
Об'єднаних Арабських
Еміратах

Авторська колонка Віцепрезидента СКУ
Стефана Романіва присвячена
темі  Голодомору вийшла у головному
англомовному виданні України.
 Читати

Всеукраїнська Газета "День" відзначила
роботу СКУ у справі визнання
Голодомору геноцидом.  Більше

English version

Шановні друзі!

Українці та друзі України в усьому світі вшанували пам’ять жертв Голодомору, на
віртуальних подіях, у молебнах, під час церемоній, конференцій та зустрічей.
Україна пам’ятає. Світ визнає.

Напередодні 87 роковин Голодомору вперше в Україні відкрилася всесвітньо відома
виставка "МАРІЯ". Виставка експонуватиметься в Києві, в Музеї Голодомору-
геноциду з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року за підтримки Світового
Конґресу Українців. 

У листопаді наша світова громада понесла важку втрату – передчасно відійшла у
вічність Друга Віцепрезидент СКУ – Голова Світової Федерації Українських Жіночих
Організацій Анна Кісіль. 

Пані Анна надихнула численні ініціативи й проєкти Світового Конґресу

Українців, які ми матимемо честь продовжити та підсилити.

Звичайно, це стає можливим тільки завдяки підтримці наших жертводавців
та волонтерів.

Ще не пізно підтримати СКУ пожертвою із податковою посвідкою

Підтримати СКУ

Перед нами грудень – час подяки, надії, передчуття свята. Долучайтеся!

Головне в грудні

Новини з Громад

Вшанування пам'яті жертв Голодомору 
в українських громадах

СКУ в пресі

Чи ви вже мали нагоду відвідати новий сайт СКУ? Наш новий сайт став
можливим завдяки щедрій підтримці Української Кредитової Спілки 

Дякуємо!

Цей вісник, як і інша щоденна діяльність Світового Конґресу Українців, став
можливим завдяки щедрій підтримці наших жертводавців. СКУ не отримує

державного фінансування, спираючись виключно на ваші добровільні
пожертви. Ми дякуємо кожному з наших друзів, волонтерів та жертводавців

за довіру та підтримку.

ПІДТРИМАЙТЕ СКУ

https://www.facebook.com/UWCongress/
https://twitter.com/UWCongress
https://www.youtube.com/user/UkrWorldCongress
https://fb.watch/27IpU2SfsB/
https://youtu.be/7XMdyATRPjE
https://www.facebook.com/UWCongress/posts/3721774297885051
https://www.ukrainianworldcongress.org/novini/prezident-sku-obgovoriv-spivpraczyu-z-ministrom-zakordonnih-sprav-ukra%d1%97ni/?lang=uk
https://www.ukrainianworldcongress.org/programs/elections-missions/?lang=uk
https://youtu.be/oBE_WAMa69Q
https://www.ukrainianworldcongress.org/novini/sku-vidznachiv-87-rokovini-golodomoru-genoczidu-ta-ogolosiv-pro-merezhu-nashhadkiv/?lang=uk
https://youtu.be/qf8YpXD4UWE
https://www.ukrainianworldcongress.org/novini/21248/?lang=uk
https://youtu.be/7IJ5sv0Px80
https://www.ukrainianworldcongress.org/novini/yak-gromadam-spivpraczyuvati-z-posolstvami-ukra%d1%97ni-pidsumki-onlajn-majsterni/?lang=uk
https://www.facebook.com/watch/?v=3519354504768171
https://youtu.be/rBm17SNFjso
https://connect.susk.ca/?fbclid=IwAR31_sfubv7WI0sYWcsaeO0CQX37E_HWxn4QJqwCYZa2Hrs4npxsAx5iwAA
https://fb.watch/26koU7Wk-b/
https://www.facebook.com/groups/UkrainianAbuDhabi/permalink/2465356463768517/
https://fb.watch/26lqJmlMUz/
https://www.facebook.com/watch/?v=449098136491514
https://www.facebook.com/watch/?v=766566600563574
https://vimeo.com/483565742/d03f6fa534
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1026427074502204&id=100014047623854
https://fb.watch/26kGVkHsQ5/
https://www.facebook.com/vita.mykhaylova/posts/10159001501866543
https://www.facebook.com/groups/150689999018898/permalink/876309856456905/
https://www.facebook.com/CYMMelb/posts/3636460869747137
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UkraineAE&set=a.1903239749831848
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/stefan-romaniw-the-flame-burns-brightly-on-the-87th-anniversary-of-the-holodomor.html
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/stefan-romaniw-the-flame-burns-brightly-on-the-87th-anniversary-of-the-holodomor.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/261120-u-sku-pracyuyut-nad-tym-aby-golodomor-vyznaly-genocydom-ukrayinciv-u-vsih-krayinah-oon
https://viewstripo.email/
https://www.ukrainianworldcongress.org/support/?lang=uk
https://www.ukrainianworldcongress.org/?lang=uk
https://www.ukrainianworldcongress.org/support/?lang=uk

