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ЗВІТ ДРУГОГО ЗАСТУПНИКА ПРЕЗИДЕНТА СКУ 

 
Звіт Марії Шкамбари,  

другого заступника Голови Світового Конґресу Українців від 2008 до 2012 року 

Як Голова СФУЖО я є 2-им заступником Голови Світового Конґресу Українців і у звітньому періоді 
з приємністю брала участь у наступних заходах: 

2008 рік 
3 лютого – як Голова СФУЖО брала участь у зустрічі членів оргкомітету ІХ Конґресу СКУ, де 
обговорено справи фінансів Рад і Комісій, програму, лого Конґресу та інші питання. Зустріч з 
адвокатом Ботюком про передання заповіту пана Кузьми для Української Світової Фундації при 
СКУ. 
19 лютого – виголосила доповідь на Святі Героїнь про жінок під час Голоду в Україні. 
20 лютого – брала участь у засіданні Комітету відзначення Голодомору в Торонто під час світових 
відзначень. 
28 лютого – була на засіданні оргкомітету з підготовки ІХ Конґресу СКУ. 
1 березня – брала участь у засіданні Екзекутиви СКУ в Торонто. 
20 березня – переглянула проект Меморандуму СКУ про кількість жертв Голодомору-геноциду до 
Комітету ООН. 
18 травня – відвідала відкриття виставки, підготовленої Ліґою Українців Канади у міській ратуші 
міста Торонто. Виставка була підготовлена на високому рівні та мала великий успіх. З цієї нагоди 
до Торонто прибула Незгасима свічка. У міській ратуші відбулася передача свічки від свідка 
Голодомору представникам молодого покоління. Прийняла чек на суму 25,000 кан. дол. від пана 
Івана Яремка, колишнього Міністра юстиції в Уряді Онтаріо. Гроші призначені на Українську 
Світову Фундацію при СКУ. 
20 травня – виступила на засіданні Міжнародного Комітету СКУ в Торонто по відзначенню 75-ї 
річниці українського Голодомору-геноциду 1932-1933 років. Брала участь у телеконференції 
Екзекутивного Комітету СКУ. Переглянула проект Меморандуму СКУ до президента України           
В. Ющенка. 
31 травня – взяла участь у концерті-реквіємі англійського хору, присвяченому Голодомору        
1932-1933 років. Від СКУ була запрошена на зустріч з міністром багатокультурності та імміграції 
для побудови пам’ятника жертвам комунізму. Канадський уряд дуже позитивно відгукнувся до цієї 
справи і подарував у столиці Канади престижне місце на пам’ятник. Кошти на побудову пам’ятника 
мають покрити організації. На зустрічі були присутні представники крайових організацій литовців, 
естонців, латвійців, поляків, словаків, китайців, в’єтнамців, бірманців, тібетців, чехів та інші. Щоб 
почати працю, потрібно внести $50,000 завдатку від кожної крайової організації. 
23 червня – була на зустрічі з Олею Вієру, заступником директора Українського дому, у справі 
підготовки приміщення на час ІХ Конґресу. Вирішували питання кошторису, приміщення та сервісу. 
Обговорено з іншими фірмами питання цін на харчування делeгатів під час ІХ Конґресу СКУ. 
24 червня – була на зустрічі в Василем Боєчком у Міністерстві закордонних справ України – в 
управлінні з питань закордонного українства у справі ІХ Світового Конґресу Українців. Передано 
запрошення для міністерства та формат проведення жалібного походу, присвяченого 75-й річниці 
Голодомору 1932-1933 років, під час Конґресу. 
25 червня – зустрілася з Галиною Юсипюк з Міністерства закордонних справ України для передачі 
запрошення для секретаріату Президента України. 
Зустріч з Максимом Макарем у справі друку програмної книги ІХ Конґресу та приготування 
кошторису. 
Зустріч з Сергієм Ярославовичем Рудиком, заступником мера Києва, у справі ІХ Конґресу та 
жалібного походу 21 серпня від українського дому до Михайлівскої площі та підготовка плакатів з 
привітаннями від мера міста. Зустріч відбувалася у присутності засобів масової інформації            
м. Києва. 
Відповіла на питання журналістів під час годинної прес-конференції на 5TV-канал, Київ. 
Інтерв’ю з Тамарою Шаповал із Всесвітньої служби радіо Україна, де були обговорені справи         
ІХ Конґресу СКУ, а саме – жалобний похід вулицями Києва. 
Передано запрошення на ІХ Конґрес СКУ для Святійшого Патріарха України Філарета та 
Блаженнішого Гузара Української Католицької Церкви. 
Зустріч з Дмитром Павличком з метою обговорення справ Конґресу. 
26 червня – зустріч з Юрієм Чопиком із Мадриду з метою обміну думками про проведення 
Конґресу. 
Зустріч з Інною Гайдай для розміщення обладнання, необхідного для Рад і Комісій на 
пресконференції. Оглянула приміщення для виступу художнього колективу „Барвінок”. 
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27 червня – мала зустріч з Оксаною Горбуновою і запросила її до участі у Круглому столі на тему 
„Боротьба проти торгівлі людьми”. Вона радо прийняла запрошення взяти участь у дискусії. 
26 серпня – зустрілася з Богданом Куцем, директором хору Видубицького монастиря, щоб 
обговорити виступ хору на Конґресі та панахиді. 
Зустріч з фірмами у Києві, які друкують плакати для ІХ Конґресу. 
Обговорення з директоркою Українського Дому питань організації конференції у вівторок, 19 липня. 
17 жовтня – відбулася телеконференція Екзекутиви СКУ. Була проведена дискусія про підготовку 
до Річних нарад СКУ в 2009 році. Постановили: доручити Ярославі Хортяні, Степану Романіву, 
Марії Шкамбарі представити Екзекутиві СКУ пропозиції щодо приміщення, де можливо буде 
провести Річні наради СКУ 2009 року. 
18 жовтня – зложила привітання від СКУ для Братства Колишніх Вояків Першої Української Дивізії 
“Галичина” з нагоди їхнього 65-ліття. 
29 жовтня – привітала від СКУ журналістів з України, які приїхали познайомитися з українською 
пресою діаспори та відвідати англомовні установи в Канаді. 
1 листопада– зложила привітання від СКУ для Української Стрілецької Громади Канади з нагоди 
80-ліття їхнього заснування. 
6 листопада – брала участь у семінарі, який проводив професор Олександр Гінтон в Університеті 
Торонто на тему: “Чи голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом? “ 
9 листопада – поклала вінок до пам’ятника „Невідомого воїна” у Торонто та привітала офіцерів 
України, які удосконалюють англійську мову в м. Бері, Канада. 
21 листопада – на запрошення канадського посла в Україні дост. Даніеля Карона як Голова 
СФУЖО, разом з Евгеном Чолієм, Павлом Ґродом та Міністром громадянства Канади Джейсоном 
Кені зложили квіти перед пам’ятником в Биківні, біля Києва. 
21 листопада – із делегацією СКУ була присутня на прем’єрі фільму про Голодомор в 
Українському Домі, Київ. 
22 листопада – на запрошення Міністра закордонних справ дост. Володимира Огризка приймала 
участь в урочистому відкритті Міжнародного Форуму, присвяченого 75-річниці Голодомору       
1932-1933 років в Україні. Прослухала виступи Президента України дост. Віктора Ющенка та 
Президентів Грузії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви та СКУ – Евгена Чолія. Після урочистого 
відкриття Форуму делегати та гості були запрошені до участі в посвяченні пам’ятника Голодомору. 
Представники делегації СКУ поставили свічку перед пам’ятником Голодомору та були присутні на 
відкритті Музею Голодомору. 
23 листопада – разом із Президентом СКУ Евгеном Чолієм, Президентом КУК Павлом Ґродом, 
послом Канади до України Даніелем Кароном були присутні на Богослуженні у церкві Божої Матері 
у Києві. Після Літургії відбулася зустріч із Блаженішим Любомиром Гузарем. 
24 листопада – делегація СКУ мала зустріч із Прем’єр-міністром України Юлею Тимошенко, де 
було обговорено ряд питань у справах українців діаспори, сучасна економічна ситуація України, 
НАТО та вступ України до Евросоюзу. 
Також відбулася зустріч з Міністром закордонних справ дост. Володимиром Огризком, де було 
порушено ряд питань щодо України та українців, які проживають поза межами України. 
26 листопада – відбулася зустріч у парламенті Онтаріо з представниками провінційного уряду, у 
справі визнання урядом Онтаріо Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду українського 
народу та призначення в провінції Онтаріо четвертої суботи місяця листопада – Днем пам’яті 
жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. 
27 листопада – був проведений Ґала-бенкет з нагоди відкриття виставки „Трипілля – стародавня 
історія України”. Виставка прибула з України до музею Онтаріо. Як заступниця президента СКУ 
була представником від СКУ.  
30 листопада – привітала колектив газети „Гомін України” на бенкеті з нагоди іхньої 60-літньої 
видавницької праці в Канаді. 
13 грудня – приймала участь в телеконференції Екзекутивного Комітету СКУ. 
14 грудня – вручила привітання Йосифу Терлецькому – режисеру театру „Заграва” з нагоди        
60-ліття театру та вручила грамоти Й.Терлецькому і Л. Баюс за їхню працю у театрі „Заграва”. 
14 грудня – вручила Василю Самцю медаль та грамоту св. Володимира Великого від СКУ. 
Привітала його з нагоди отримання медалі. Подякувала йому за його великий вклад праці для 
Світового Конґресу Українців та для Української громади у Торонто. 
14 грудня – привітала дос. Івана Яремка, вручила грамоту та медаль св. Володимира Великого від 
СКУ. Подякувала дост. Іванові Яремку за його щирий дар для Світового Конґресу Українців та за 
його великий вклад в розбудову нашої громади у провінції Онтаріо. 

2009 рік: 
14 січня – в залі церкви св. Покрови в Торонто від СКУ привітала Владику Української Католицької 
Церкви Східної Канади Кир Стефана Хміляра з нагоди Різдва Христового та Нового 2009 року. 
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15 січня – від СКУ в залі церкви св. Володимира Великого привітала Архиєпископа Української 
Православної Церкви Східної Єпархії Канади, Високопреосвященнішoго Юрія з нагоди Різдва 
Христового та Нового 2009 року. 
8 лютого – на запрошення Комітету Українок Канади приймала участь у Святі Героїнь. 
5 березня – в Законодавчій Асамблеї Онтаріо відбулося друге читання законопроекту “Bell 47” 
щодо відзначення в провінції Онтаріо „Дня пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 
років “. Проект був одноголосно прийнятий усіма партіями Онтарійського парламенту. 
5 березня – в галереї КУМФ відбулася зустріч української громади Торонто з Даніелом Кароном – 
новим Повноважним послом Канади до України. Під час приватної зустрічі мала нагоду від СКУ 
привітати достойного посла. 
6 і 18 березня – приймала участь в телеконференції Екзекутиви СКУ. 
8 травня – була присутня на урочистому концерті Українського Камерного хору, присвяченого 
церковній та українській народній музиці.  
15 травня – була присутня на святковому концерті з нагоди 40-ліття Школи українського танцю 
„Барвінок”, Міссіссага, Канада. Привітала колектив школи з 40-річчям та вручила Грамоту від СКУ. 
24 травня – була присутня на концерті-реквіємі в пам’ять видатного українського композитора 
Володимира Івасюка. Мала нагоду висловити подяку організації „Четверта хвиля”, голові Анні 
Кісіль за проведення цього заходу та за переданий дар для СКУ від доходу цього концерту в 
підтримку Травневої акції СКУ. 
5 червня – від імені СКУ зложила співчуття Ірині Вжесневській – колишній представниці від 
СФУЖО до СКУ та усій родині Вжесневських з приводу смерті чоловіка, батька, дідуся                  
бл. п. Романа Вжесневського. 
7 червня – на запрошення Братства Дивізійників брала участь у соборній панахиді пам’яті 
полеглих воїнів, що була відслужена над могилами на цвинтарі св. Володимира в Оквіл,  Онтаріо. 
13 червня – виступила із привітанням від СКУ на бенкеті з нагоди 60-ліття Ліґи Українців  Канади. 
16 червня – була присутня на вечорі відзначення урядом Канади достойного Івана Яремка. Пан 
Яремко першим був нагороджений „Нагородою Багатокультурності ім. Сенатора Павла Юзика”. 
18 травня – приймала участь у засіданні Екзекутивного комітету, на якому обговорено наміри 
щодо співпраці СКУ з владними структурами України, підготовка до річних загальних зборів СКУ та 
результати поїздок Генерального секретаря СКУ до Канади й України. 
20 червня – організувала і провела вечір зустрічі голови СКУ Евгена Чолія з українською громадою 
Торонто. 
25 червня – на запрошення Генерального Консула України д-ра Олександра Данилейка та голови 
Торговельної палати Зенона Потічного була присутня на вечорі відзначення Дня Конституції 
України та Дня Канади. 

Як 2-ий заступник Голови СКУ: 
– заступала президента СКУ на громадських вічах та складала привітання від СКУ. 
– брала участь у засіданнях Екзекутиви СКУ. Цього року було проведено дві телеконференції 

Екзекутиви СКУ та п’ять телеконференцій Ради директорів. 
– була представником до Української Світової Фундації. 

СФУЖО активно включається та підтримує всі акції, пропоновані СКУ та президентом Евгеном 
Чолієм у справі листувань до урядових чинників світу та України. 
Представницями від СФУЖО до СКУ є: Марія Шкамбара, Оля Даниляк, Маріянна Заяць і до 
Контрольної комісії СКУ – Христина Бідяк. 
Після Річних Нарад СФУЖО 2010 року в м. Перемишль, проведено зустріч із мером Перемишля і 
обговорено питання офіційної передачі „Українського дому” в Перемишлі українській спільноті 
Польщі. 

Річні загальні збори Ради Директорів СКУ 
Після закінчення нарад СФУЖО багато наших делегаток були делегатами на Річних загальних 
зборах Ради директорів Світового Конґресу Українців. Як голова СФУЖО я є другим заступником 
голови Світового Конґресу Українців, отож продовжила працю на зборах Ради директорів Світового 
Конґресу Українців (СКУ), які проходили в цьому ж приміщенні 20-21 серпня 2009 року. Під час 
зборів Ради директорів СКУ, делегації від СФУЖО та від СКУ вшанували пам’ять та поклали вінки 
до пам’ятників світил Українського народу: Тарасові Шевченку, Степанові Бандері та Іванові 
Франку. 
Після другого дня нарад СКУ делегати СФУЖО та СКУ були запрошені Прем’єр-міністром України 
Юлією Тимошенко на спільну вечерю до ресторану на Високому Замку у Львові. Вечір відбувся у 
теплій і дружній атмосфері. Делегати мали нагоду поставити запитання до Юлії Тимошенко і 
отримали ділові відповіді. 
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Засідання Ради Директорів СКУ 
Як другий заступник президента СКУ, я щомісяця беру участь у засіданнях Екзекутивного Комітету 
та Ради Директорів СКУ. 
20-21 серпня 2009 р. відбулися Річні загальні збори Ради Директорів СКУ у Львові. Я як другий 
заступник президента СКУ у співпраці із першим заступником президента СКУ Ярославою Хортяні 
та Екзекутивним директором СКУ Лесею Шубеляк, підготували та організували проведення цих 
Річних загальних зборів Ради Директорів СКУ. 
Було вислухано звіти: Президента СКУ – Евгена Чолія, членів Екзекутивного комітету, голів Рад і 
Комісій та голів складових організацій. В цей час було прийнято до членства СКУ Українське 
Товариство „Просвіта” з Республіки Парагвай. Нагороджено медаллю св. Володимира Великого 
колишнього секретаря СКУ Віктора Педенка. Після другого дня нарад делегати СФУЖО та СКУ 
були запрошені Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко на спільну вечерю в ресторані на 
Високому Замку у Львові. Вечір відбувся у теплій і дружній атмосфері. Делегати мали нагоду 
поставити запитання до пані Юлії Тимошенко і отримати ділові відповіді. 
5 грудня 2009 р. проведено телеконференцію Ради Директорів СКУ, у якій взяли участь 
представники 20 організацій-членів СКУ із 9 країн світу. Розглянули питання президентських 
виборів в Україні, намітили, які визначні дати українська спільнота світу буде відзначати в 2010 р. 
та пропозиції гасла СКУ на 2010 р. 
10 квітня 2010 р. Проведено телеконференцію Ради Директорів, були присутні 19 членів 
представників із 5 країн світу. Обговорено звіти Рад і Комісій СКУ, вирішено провести Річні загальні 
збори Ради Директорів СКУ в Перемишлі, Польща. 

Засідання Екзекутивного Комітету СКУ 
18 вересня 2009 р. Було проведено телеконференцію, де були порушені наступні питання: 

– Проект Меморандуму у справі спорту 
– Участь Президента СКУ в парламентських слуханнях. 

28 вересня 2009 р. Телеконференція. Обговорено такі справи: 
– Участь Президента СКУ Евгена Чолія в VI З’їзді Об’єднання Українців Польщі, 10-11 жовтня 

2009 року. 
– Інтернет-сторінка СКУ 
– Адміністративні справи. 

26 жовтня 2009 р. Телеконференція: 
– Обговорено питання встановлення у Вашингтоні пам’ятника „Голодомору 1932-33 років в 

Україні” 
– Адміністративні справи. 

6 січня 2010 р. На телеконференції обговорено питання президенських виборів в Україні та участь 
у них міжнародних спостерігачів від української діаспори. 
9 січня 2010 р. Проведено телеконференцію, де піднімалися питання: 

– Про міжнародних спостерігачів від СКУ на президенські вибори в Україні 
– Питання, пов’язані із веб-сторінкою СКУ. 

2 лютого 2010 р. На засіданнях обговорено питання: 
– Другий тур президентських виборів в Україні 
– Підписання контракту відкриття інтернетної сторінки СКУ. 

25 лютого 2010 р. На телеконференції були розглянуті питання: 
– Участь Президента СКУ в ІІІ Міжнародному конґресі діаспори 22-25 червня 2010 року, який 

проводить МІОК у Львові 
– IV Форум української діаспори в Греції. 

1 березня 2010 р. Проведена телеконференція, вирішено 22-23 серпня провести Річні наради 
Ради директорів СКУ в Перемишлі (Польща). 
1 травня 2010 р. На зустрічі з українською громадою міста Торонто представила голову СКУ 
Евгена Чолія та була ведучою сесії - звіту праці Президента СКУ. 
15 червня 2010 р. Телеконференція. Було обговорено питання бюджету та адміністративні справи 
СКУ. 
8 липня 2010 р. Телеконференція. Обговорено справи бюджету і адміністративні справи. 
9 липня 2010 р. Телеконференція. Засідання Ради директорів, обговорено теперішню ситуацію в 
Україні та повідомлення Президента СКУ Евгена Чолія у справі зустрічі з Президентом України 
Віктором Януковичем. Обговорено бюджет СКУ на 2011 рік та адміністративні справи. Заслухано 
повідомлення Ірини Мицак у справі веб-сайту СКУ. Заслухали звіти Рад і Комісій СКУ. 

За звітний період моя праця в СКУ була ще в таких напрямках: 
У грудні 2009 року висловила співчуття родині Педенка з приводу смерті бл.п. Віктора Педенка – 
довголітнього Генерального секретаря СКУ та активного члена української громади м. Торонто та 
м. Лондон, Онтаріо. 
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2010 рік: 
15 січня. Висловила привітання від імені Президента СКУ Евгена Чолія з нагоди Нового року 
Високопреосвященному Владиці Юрію Каліщуку – Архиєпископу УПЦ Канади в Онтаріо. 
15 січня. Зустріч із представниками фірми „Onyschuk Insurance” у справі страхування приміщення 
канцелярії СКУ. 
16 січня. Висловила привітання з нагоди Нового року Преосвященному Владиці Кир Степану 
Хміляру, Єпископу УКЦ Єпархії Торонто і Східної Канади. 
16 лютого. Зустріч із представником страхової компанії, яка представила кошторис страхування 
приміщення СКУ. Необхідно підготувати докладну інформацію. 
4 березня. Висловила співчуття Зенону Потічному – члену Ради Директорів СКУ – з приводу 
смерті його матері Антоніни Потічної. 
6 березня. Висловила співчуття від СКУ родині Самець на тризні св п. Василя Самця, 
довголітнього члена СКУ та голови Фундації Світового Конґресу. 
8 квітня. Телефонна розмова з представником страхової компанії, яка повідомила, що кошти 
страхування приміщення СКУ складуть $ 1600 на рік. 
5 травня. Переговори із страховим агентом від іншої компанії – Христиною Коваль з приводу 
страхування приміщення СКУ. 
22 червня. За дорученням Президента СКУ склала привітання на відкритті “Саду діаспори” під час 
ІІІ Міжнародного конґресу діаспори – 2010 р. у Львові. 
7 липня. Висловила співчуття родині бл.п. Стаха Габи, довголітнього члена та голови Спортивної 
комісії при СКУ. Замість квітів на свіжу могилу бл.п. Стаха Габи СКУ подали пожертву $100 на 
церкву Успення Пресвятої Богородиці в Міссіссаґа. 
19 липня. Вела переговори із Христиною Коваль відносно кошторису страхування приміщення 
СКУ. Кошторис страхування повинна представити пані Коваль Екзекутиві СКУ до кінця липня. 

ЗВІТ Орисі Сушко – другого заступника Голови Світового Конґресу Українців від жовтня 
2012 до червня 2013 року 

 Як другий заступник президента СКУ я щомісяця брала участь у засіданнях Екзекутивного 
Комітету та Ради Директорів СКУ, дe обговорювалися різні питання, а зокрeма питання, 
пров’язані із підготовкою до Х Конґрeсу СКУ 

 Висловила привітання з нагоди Нового 2013 Року Прeосвящeнному Владиці Aндрієві, 

Єпископу Східньої Єпархії УПЦК 

 Взяла участь в урочистому бeнкeті з нагоди 45-ліття Світового Конґрeсу Українців 

 Мала декілька розмов із Президентом  СКУ про майбутні відзначення в ООН. 

 Я є членом Комісії відзначення медаллю св. Володимира.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




