ПАВЛО ҐРОД
Президент

(Канада)
Павло Ґрод є Президентом Cвітового Конґресу
Українців (СКУ). Упродовж 10 років перед обранням на
цю посаду в листопаді 2018 р. він був Віце-Президентом
СКУ. Протягом цього часу Павло Ґрод відповідав за
багато ключових ініціатив та очолював низку комітетів і
проектів, у тому числі кілька міжнародних місій СКУ зі
спостереження за виборами в Україні та
Координаційний комітет підтримки України.
За професією Павло Ґрод є юристом та бізнес-провідником. Він є Президентом
та Виконавчим директором “Rodan Energy Solutions”, провідної
північноамериканської енергетичної компанії. Перед заснуванням “Rodan
Energy Solutions” Павло Ґрод працював як банкір з питань корпоративного
інвестменту в “CIBC World Markets” та як юрист у “Gowling WLG” - провідній
міжнародній юридичній фірмі, де займався питаннями корпоративного
фінансування та злиття і поглинання компаній (M&A). Павло Ґрод є колишнім
Президентом Конґресу Українців Канади, який координує та представляє
інтереси однієї з найбільших етнокультурних громад Канади (1.4 млн).
Павло Ґрод удостоєний різних нагород та відзнак:
o
o

o
o

o

діамантової ювілейної медалі Королеви Єлизавети II за вагомий
особистий внесок та досягнення в служінні Канаді;
ювілейної медалі Президента України з нагоди “25-ліття
незалежності України” за вагомий особистий внесок у зміцнення
міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її
історичної спадщини і сучасних надбань, ордена князя Ярослава
Мудрого V ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення
міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного
співробітництва та плідну громадську діяльність;
Шевченківської медалі Конґресу Українців Канади за великий
внесок у розбудову українсько-канадської громади;
увійшов до списку 100 людей (#21), які впливають на глобальне
майбутнє Канади, за версією журналу “Embassy Magazine & Hill
Times. Power and Influence”;
став одним із 13 канадців (лише неурядових посадовців) у
санкційному списку Президента Владіміра Путіна, яким заборонено
в’їзд до Російської Федерації.
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Павло Ґрод є членом Юридичного товариства Онтаріо, має ступінь бакалавра
політичних наук, ступінь бакалавра права та ступінь магістра ділового
адміністрування. Одружений, виховує чотирьох дітей.

