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ЗВІТ  

МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД «ЧЕТВЕРТА ХВИЛЯ»  
(серпень 2008 р. - липень 2013 р.) 

 
«Четверта хвиля» є добровільною неприбутковою культурно-освітньою неурядовою громадською 
організацією, що представляє інтереси новоприбулих та складається з представників нової хвилі 
еміграції українців. Офіційно створена та зареєстрована 6 лютого 2004 року. 
 
У серпні 2008 р., на IX Світовому Конгресі українців у Києві, було прийнято рішення прийняти нашу 
організацію до складу Світового Конґресу Українців (СКУ) - найвищої організаційної надбудови 
українців діаспори.  

 
Організація ставить собі за мету: 
 

 підтримувати єдність української громади в Канаді та сприяти її зміцненню і 
розбудові; 

 розвивати та популяризувати українські національні надбання, у тому числі й 
культуру та мову, як складові елементи канадського багатокультурного 
середовища; 

 сприяти утвердженню України як незалежної демократичної держави; 

 підтримувати зв’язок з українцями в Україні та сприяти взаємообміну досягненнями 
українців Канади і України в площині культури, науки, освіти, бізнесу тощо; 

 надавати соціальну підтримку потребуючим категоріям українців в Україні; 

 допомагати та надавати інформаційно-координаційну підтримку членам організації 
по їх адаптації в Канаді; 

 діяти згідно з принципами “Свій, до свого, по своє” або “Добробут усіх через участь 
кожного”. 

 
«Четверта хвиля» активно співпрацює з громадськими організаціями, урядовими структурами, 
освітніми закладами в Канаді, Україні та інших країнах світу. Наша організація постійно 
долучається до суспільно-політичних акцій разом з Конгресом Українців Канади - це і вшанування 
жертв Голодомору, й вшанування героїв УПА, і святкування Дня незалежності України, і багато 
інших подій, що відбуваються в українській громаді.  
 
Щорічно, у вересні, починаючи з 2008 року, ми беремо участь у параді українських організацій під 
час святкування щорічного українського фестивалю на Bloor West Village у Торонто. Керівник 
комітету по роботі з волонтерами та розвитку членства Оксана Гірка докладає чималих зусиль до 
того, щоб організація була представлена на такому грандіозному заході гідно – як кількісно, так і 
якісно. 
 
З 17 січня по 7 лютого 2010 р. члени «Четвертої хвилі» допомагали в організації виборчого процесу 
на 41-й дільниці у приміщенні Генерального Консульства України в Торонто під час виборів 
Президента України, а 28 жовтня 2012 року - під час виборів до Верховної Ради України. Член 
дирекції Роман Галущак докладає чималих зусиль до того, щоб українська громада у Торонто 
могла брати повноцінну участь у виборчому процесі шляхом вільного волевиявлення. Інший член 
організації – Ігор Бокій - працював у складі Місії міжнародних спостерігачів на парламентських 
виборах в Україні 2012 р. як представник канадської організації CANADEM. 
 
Члени організації беруть активну участь в політичному житті Канади, намагаючись забезпечити 
представництво українців на різних рівнях влади – як на провінційному, так і на федеральному. 
Так, волонтери з «Четвертої хвилі» працювали у виборчих кампаніях таких відомих представників 
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Ліберальної партії українського походження як Борис Вжесневський, Маркіян Швець, Іван Бейкер. 
Організація вміло мотивує членів організації бути активними учасниками суспільного життя 
громади.  
 
Уже традиційними в нашій організації стали зустрічі з цікавими людьми – представниками різних 
сфер діяльності.  
 
У серпні 2008 року у ресторані «Золотий лев» відбулась зустріч з представником Всеукраїнського 
Об’єднання “Свобода” Іриною Фаріон.  
 
24-27 листопада 2008 року, на запрошення організації, у Торонто прибула відома українська 
письменниця Оксана Забужко, зустріч з якою була сповнена філософських роздумів та цікавих 
запитань.  
 
31 травня 2010 року разом з Генеральним консульством України в Торонто ми провели зустріч 
української громади та засобів масової інформації з мером міста Львів Андрієм Садовим.  
 
З 1 по 8 квітня 2012 р. у Торонто перебував заслужений журналіст України, автор книги про 
діаспору «Від моря до моря» Олександр Карпенко. Олександр відвідав багато країн, а цього разу 
уже вивчав історію української діаспори в Канаді. Я допомогла йому організувати зустрічі із 
різноманітними українськими організаціями в Канаді для підтримки виходу у світ його нової книги.   
 
Турбуючись про здоров’я членів громади, у квітні 2012 року ми організували семінар лікаря Наталі 
Давидович на актуальну для багатьох тему: «Як запобігти цукровому діабету, інфаркту та 
інсульту». 
 
Одним із найбільших за 2008-2013 рр. проектів організації став благодійний проект “Щаслива 
родина”, що має на меті  допомагати багатодітним сім’ям в Україні.   
 
У рамках цього проекту діє акція “Подаруймо дітям радість на Різдво”. Протягом 2008-2013 рр. ми 
висилали Україну від 2 до 4 тонн вантажу з новим та вживаним одягом, шкільним і канцелярським 
приладдям, іграшками та необхідними речами домашнього вжитку.  
 
Пакунки до Різдва зокрема було відправлено українській організації “Щаслива родина”, відділу у 
справах сім’ї, молоді та спорту Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської 
області, Новогалещинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Службі у справах 
дітей Бережанської районної адміністрації, а також - цільово за конкретними адресами - 
багатодітним родинам у Тернопільській, Львівській та інших областях України.  
 
Звичайно ж, ні окремі члени організації, ні навіть сама організація в цілому, не змогли б самотужки 
втілити в життя такий грандіозний і масовий проект. Тому ми закликали на допомогу українську 
громаду Торонто, всіх небайдужих людей із добрими та чуйними серцями. І ми отримали її – 
відгукнулося чимало громадських організацій та окремих спонсорів, без допомоги котрих нічого б 
не відбулося.  
 
Ми отримали багато листів-відгуків і подяк з теплими та щирими словами від самих дітей та їх 
опікунів. Коли читаєш їх - розумієш, що не даремно ми все це робили. Стає тепло на душі від того, 
що діти повірять в добро та радість. Основну роботу в цьому напрямку здійснює голова комітету 
духовності, здоров’я та суспільної опіки Галина Машталір. 

 

Наша організація постійно підтримує різні українські освітні заходи. У 2008 р. наша організація 
стала співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції "Українська діаспора - 
джерело утвердження позитивного образу України у світі". А в 2012 та 2013 рр. ми надали 
фінансову підтримку: травень 2012 р. - Всеканадській учительській конференції «Українське 
шкільництво в Канаді: бути канадійцем і залишатися українцем», лютий 2013 р. – учительській 
конференції у Монреалі та червень 2013 р. - вчительській конференції “Вчимося разом” в Торонто. 
 
Наша організація також надає увагу розвитку спорту. Щорічно «Четверта хвиля» організовує 
футбольний і волейбольний турніри у рамках відзначення Дня незалежності у Сентенніал парку в 
Торонто, який влаштовує КУК. З кожним роком на захід реєструється близько 17-20 команд – 
представників різних етнічних груп Канади, що підтверджує, що організація сприяє зміцненню 
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інтеграції української діаспори в багатокультурне середовище країни через дух змагань та 
спілкування.  
 
2011 рік проходив під знаком Євро в багатьох країнах світу. Ми також вирішили підтримати цей 
спортивний дух, організувавши та успішно провівши футбольний турнір «Початок Євро-2012» 28-
30 квітня 2011 р. Ця подія відбулась за сприяння Посольств України та Польщі у Канаді, 
Генеральних консульств України та Польщі в Торонто, складових структур КУК, відділ Торонто, 
спортивних клубів «Карпати», «Україна», «Діаспора» та «Ukraine United». Головною метою 
проведеного футбольного турніру в Торонто була не лише популяризація в Канаді Чемпіонату 
Європи з футболу 2012 року та в цілому українського та польського футболу, але і заохочення 
канадських вболівальників і туристів до відвідання України та Польщі в період проведення 
Чемпіонату, надання підтримки розвитку українських та польських футбольних клубів у Канаді. На 
захід були запрошені гості з України: Юрій Пільчевський, директор і головний редактор 
Інформаційного центру “Україна 2012”, Анатолій Цебрій, колишній гравець футбольного клубу 
“Карпати”, м. Львів, а також – Ігор Яворський – гравець і тренер футбольного клубу “Нива”, 
м.Тернопіль. Після турніру було організовано “Спортивний Гала Бенкет”.  
 
Проте, найграндіознішим зі спортивних проектів «Четвертої хвилі» можна по праву вважати 
Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд, який відбувся 31 травня - 3 
червня 2012 року в Тернополі, Україна. Захід організовано спільно з Тернопільською міською 
радою під патронатом міського голови Сергія Надала та Українською Всесвітньою Координаційною 
Радою (УВКР) за підтримки голови УВКР Михайла Ратушного. Участь у змаганнях взяли команди з 
Канади, Чехії, Придністров’я та Естонії. Це неабияке дійство відбулося напередодні Євро-2012 і 
стало додатковою нагодою висвітлити життя закордонного українця. У запеклій, але дружній 
боротьбі, перемогу дістали українці Придністров’я. Планується, що проведення цього заходу стане 
традиційним. У 2013 році Чемпіонат знову проходитиме у Тернополі та прикрасить святкування 
Дня незалежності та Дня міста у серпні поточного року. Головним спортивним натхненником нашої 
організації є Ігор Бокій – керівник спортивного комітету. Адміністративну та організаційну допомогу 
йому надають керівник інформаційного комітету Таміла Карпик, Володимир Пех та художник-
фотограф Богдан Вандяк. 
 
Хоча й доля занесла нас у далеку країну, ми намагаємося не забувати українські традиції та 
звичаї. Отож, щороку ми організовуємо Різдвяну коляду та заходимо в домівки українців. Це дає 
можливість не лише привітати людей з чудовим святом Різдва Христового колядками, але й дає 
нагоду зібрати кошти на майбутні проекти. 
 
Популярними стали зустрічі земляків, які ми проводимо під гаслом “Свій до свого по своє”.  
 
Час показав, що такі зустрічі збирають багато людей певних регіонів, дають можливість їм 
поспілкуватися, інформувати їх про мережу різних українських структур у Торонто, в тому числі й 
бізнесів, а з іншого боку - фінансово зміцнити організацію. 
 
За звітний період наша організація провела наступні зустрічі:  
 
22 лютого 2008 р. - зустріч львів’ян, де гостем став заслужений артист України Ігор Богдан; 
 
14 березня 2008 р. - зустріч івано-франківчан, де присутні мали змогу насолоджуватися чарівною 
грою заслуженого артиста України, скрипаля Василя Попадюка;  
 
16 травня 2008 р. - зустріч тернополян, де виступали музичний гурт “Збруч” і скрипаль Віктор Гука;  
 
16 січня 2009 року знову відбулася зустріч тернополян, на якій виступив дитячий гурт «7 сходинок» 
під керівництвом Ігоря Рудого;  
 
7 лютого 2009 року - зустріч львів’ян – під звуки гри джаз-бенду “Орфей”; 
 
20 лютого 2009 року - зустріч івано-франківчан, де присутніх розважав гурт “Золота ліра”;  
 
18 вересня 2009 року – зустріч стриян - спільно з Українсько-Канадською торгівельною палатою із 
делегацією бізнесменів та державних урядовців, а також мера міста Стрий Романа Шрамов’ята 
(дохід від цієї зустрічі у сумі $1,500 було передано на підтримку щорічного фортепіанного конкурсу 
ім. Нижанківського, що проходить у місті Стрий); 
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у січні 2010 р. - зустріч буковинців з музичним гуртом “Карпати” з Наягра Фолз;  
 
23 квітня 2010 р. - зустріч івано-франківчан, де гостем вечора став заслужений артист України 
Володимир Вермінський;  
 
30 квітня 2010 р. – зустріч львів’ян, де виступав народний артист України Михайло Мацялко;  
 
24 лютого 2012 р. - зустріч івано – франківчан, на якій гості мали змогу послухати народного 
артиста України Богдана Сташківа та заслуженого артиста України Миколи Савчука. Вечір 
пройшов з неябияким успіхом, тому ми вирішили запросити цих митців на наступну зустріч краян 
уже у вересні 2013 року.  
 
13 травня 2008 року було проведено концерт-реквієм до 30 річниці смерті В.Івасюка у підтримку 
травневої акції СКУ. Зібрані кошти на суму $1000 передано на Травневу акцію СКУ. Цей внесок 
дозволив нашій організації увійти до Клубу президента СКУ, за що нас нагороджено почесною 
грамотою СКУ. В 2010 та в 2011 рр. наша організація також відгукнулася на Травневу акцію СКУ і 
виділила кошти у сумі по $1000 на підтримку цієї світової надбудови.  
 
10 липня 2008 року спільними зусиллями організації і Посольства України в Канаді було 
організовано фотовиставку “Монументальна Шевченкіана”. Фотограф-монументаліст, 
шевченкознавець Руслан Теліпський представив понад 100 авторських фото пам’ятників великому 
Кобзареві, розповівши унікальні історії створення кожного з них. 
 
5 грудня 2009 року знов ж таки у співпраці з Посольством України в Канаді ми провели Вечір 
української дипломатії з нагоди відзначення Дня дипломатичного працівника України. На заході 
було нагороджено представників української громадськості. Президент “Четвертої хвилі” Анна 
Кісіль отримала Орден «За заслуги III ступеня» згідно з Указом Президента №623 від 18 серпня 
2009 року. 
 
11 квітня 2009 року з надзвичайним успіхом відбулося Свято пісні Січових Стрільців. Захід був 
організований спільно із Посольством України в Канаді на виконання Указу Президента України 
№5\2010 від 06.01.2010 «Про заходи з відзначення, всебічного вивчення та об’єктивного 
висвітлення діяльності українських січових стрільців» та Українською Стрілецькою громадою 
Канади під керівництвом Івана Андрусяка. Концерт відвідало понад 300 вдячних гостей, серед яких 
були духовні ієрархи, керівники українських громадських організацій, військовослужбовці Збройних 
Сил України, а також численні представники української громади міста Торонто. 
 
28 листопада 2010 року відбувся спільний проект із Посольсвом України в Канаді “Моя Україна – 
єдина”. Було презентовано славні міста України: Батурин, Бердичів, Бережани, Хортиця, Рогатин, 
Стрий, Дрогобич, Суботів, Острог, Святогірськ та Київ. В рамках даного проекту готувалася 
презентація міста – його коротка історія, відомі люди, котрі народилися та працювали там, 
фотографії, відео, пісні та поезія.      
 
17 квітня 2011 року «Четверта хвиля» разом із театрально-музичною студією імені Л.А. Олійника, 
канадським фондом «Дітям Чорнобиля» та Посольством України в Канаді, організувала і провела 
вечір пам’яті до 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи – І мертвим, і живим, і ненародженим 
присвячується. Відбулося театральне дійство: “Політ журавлів над нетолоченими травами”, за 
мотивами оповідання Катерини Мотрич. Вистава зворушила до сліз десятки присутніх, які прийшли 
на захід. 
 
28 червня 2011 р. «Четверта хвиля» у співпраці з Посольством України в Канаді, Генеральним 
Консульством України в Канаді та Конгресом Українців Канади (КУК), відділ Торонто організували 
грандіозний святковий концерт за участю українських виконавців з України та Канади, присвячений 
120-річчю поселення українців в Канаді. З метою відзначення цієї події, Посольство за підтримки 
Канадсько-української парламентської групи дружби та Конгресу українців Канади реалізувало 
масштабний культурно-іміджевий проект “Історичний Потяг українських піонерів”. Метою даного 
проекту було здійснення символічної подорожі шляхом, яким проходили перші українські емігранти 
в Канаді, представити найкращі зразки української культури в найбільших містах Канади, 
символічно об’єднати українські громади Канади в різних містах через культурні акції, а також 
привернути увагу загально канадської громадськості, українських та канадських політиків, медіа і 
громадськості до внеску, який зробила українська громада у розбудову Канадської держави. У 
концерті виступили Люба Гой, Ярослав Джусь, д-р Ігор Осташ та інші. Такий унікальний захід 
відбувався вперше та пройшов дуже цікаво та насичено. 
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23 липня 2011 року нами було організовано концерт півфіналіста конкурсу “Україна має талант” 
Ярослава Джуся. На концерті були представлені українські народні пісні у власному виконанні, 
сучасні інструментальні твори, власні твори для бандури та фортепіано, пісні з традиційного 
репертуару співців-музик XVII – XX ст. Метою даного заходу стала популяризація традицій 
української музики та привертання уваги молодого покоління до музичних та народних традицій 
українського народу.  

 
5 серпня 2011 р. ми організували прощальний вечір з нагоди завершення каденції Посла України в 
Канаді Ігоря Осташа у ресторані «Золотий лев». «Четверта хвиля» здійснила багато цікавих 
спільних проектів з Посольством України під час каденції п. Осташа, тому цей захід пройшов у 
дружній та святковій атмосфері. 
 
3 лютого 2012 року, разом із Конґресу Українців Канади, відділ Торонто, та Українсько-Канадською 
Торгівельною Палатою, організація провела культурно-масовий захід під назвою “Bon Voyage 
Друже” -  прощальний вечір для Генерального консула України в Торонто Олександра Данилейка. 
На подію зібралося понад 300 охочих. У програмі вечора були виступи мистецьких колективів, 
побажання, промови із теплими словами, а також - сюрпризи від самого пана Данилейка.   
 
23 березня 2012 року відбувся святковий концерт з нагоди 40-ліття виходу на екрани телебачення і 
кіно музичної стрічки «Червона рута». Участь у концерті взяли заслужений артист України Ігор 
Богдан, заслужений артист України Віктор Мішалов, гурт “Золота Ліра”, Наталія Кулинич-Колач. 
Дохід від заходу був відправлений на підтримку проекту «З українською піснею через світ» для 
популяризації української пісні у світі.  
 
Такою багатою різноманітністю та насиченістю культурно-мистецьких проектів наша організація 
завдячує таким творчим членам «Четвертої хвилі» як Лариса Баюс, Ігор Бокій, Тарас Пуняк, Таміла 
Карпик та багатьом іншим. Президент організації Анна Кісіль завжди люб’язно надає зали 
ресторану «Золотий лев» та банкет-холу «King”s Garden» для проведення різноманітних заходів.  

 
Ми намагаємось підтримувати культурні ініціативи та розвиток української пісні.  
За нашої підтримки, у 2011 році заслужений артист України Ігор Богдан здійснив турне “З 
українською піснею в серці ” по різних містах України, доносивши ідею єднання сходу та заходу 
України через народну пісню до мешканців усіх куточків держави. Два концерти було проведено у 
Львові. Один - до Дня матері - 13 травня в Шевченківському гаю, який зібрав понад 5 тисяч людей. 
27 травня в центрі міста Львів, біля пам’ятника Тарасу Шевченку, відбувся другий концерт - до 
свята Героїв – весь центр був заповнений людьми. Виїзні концерти відбулися також у Львівській 
області – м. Стрий, м. Пустомир, м. Мостиська, м. Рясна – Руська, а також 17 травня - великий 
концерт в м. Тернополі в залі філармонії. Найбільш успішні концерти пройшли у м. Харків та м. 
Донецьк. Люди приймали артистів просто чудово. Незважаючи на те, що більшість людей були 
російськомовними, після концертів вони підходили та дякували їм. Артисти пообіцяли повернутися 
туди на Різдво з українськими колядками.   

 
Члени організації беруть активну участь у заходах як на національному, так і на міжнародному 
рівні, гідно представляючи останню хвилю української імміграції.  
Так, 20-21 вересня 2008 президент «Четвертої хвилі» я виступила  із доповіддю на тему “Інвестиції 
в економіку України та державна політика сприяння. Напрямки співпраці між діаспорою та 
Україною” під час американсько-канадської науково-практичної конференції “Українська діаспора – 
джерело утвердження позитивного образу України у світі”, яка відбулася в м. Стенфорд, США. 
 
4 жовтня 2008 р. виступила з доповіддю “Діаспора: протягнім руку один одному” на 65-му З’їзді 
Союзу самостійників.  
 
19-21 серпня 2008 року заступник голови організації Євгенія Петрова як делегат від “Четвертої 
хвилі” взяла участь у V Всесвітньому форумі українців, що відбувся у м. Київ.  
 
21-23 серпня 2008 року я та Євгенія Петрова взяли участь у Річних загальних зборах СКУ в 
приміщенні Києво-Могилянської Академії в Києві.  
 
24 жовтня 2011 року відвідала захід, присвячений 120-річниці із дня поселення українців в Канаді, 
який відбувся в Центрі Урядових Конференцій в Оттаві. На зустрічі були присутні поважний 
Джейсон Кенні, Міністр з питань громадянства, імміграції та багатокультурності Канади, Михайло 
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Кулиняк, Міністр культури і туризму України, інші політики, урядовці, представники різноманітних 
канадських та українських організацій та громад. Цю щорічну зустріч під назвою “Ukrainian Day on 
the Hill” («День України на Канадському Пагорбі») організовує КУК.  
 
17 лютого 2011 року підтримала мистецьке дійство “Пролог Любові” Богдана Вандяка, на якому 
поезію читала Лариса Баюс. Подія проводилася в галереї Канадсько-Української мистецької 
фундації (КУМФУ) та Науковим товариством ім. Шевченка в Канаді. 
 
11 травня 2011 року відвідала та від імені організації фінансово підтримала презентацію 
документального фільму – “Music of Survival – The Story of the Ukrainian Bandurist Chorus” – “Живі 
струни” – історію бандуристів ім. Т.Шевченка в Торонто, Канада. Продюсером проекту став Орест 
Сушко (музикант і звукорежисер, двічі нагороджений престижною телевізійною премією «Еммі», 
працює в Голлівуді).   
 
Також надала підтримку створенню фільму, присвяченого 120-річчю поселення українців в Канаді. 
19 травня 2012 року відбулася презентація фільму, в основу якого покладено враження від 
подорожі з Галіфаксу до Едмонтону “Історичним потягом українських піонерів” у 2011 році. Над 
фільмом працювали: автор сценарію – Ігор Осташ, режисер – Юрій Стадниченко, оператор – 
Олександр Черенков. 
 
23 квітня 2013 року представила доповідь про діяльність організації у Пластовій Домівці Гуцуляків 
на запрошення організації української молоді «Пласт», чим викликала неабиякий інтерес та багато 
запитань про роботу «Четвертої хвилі». 
 
Інформацію про організацію можна знайти на веб-сторінці «Четвертої хвилі» www.4thwave.org, 
Статті про нашу діяльність неодноразово з’являлися на сторінках тижневика “Міст” – одного з 
найпопулярніших україномовних діаспорних видань, а також в засобах масової інформації в 
Канаді, Україні та світових інтернет-ресурсах та соціальних мережах. Над висвітленням нашої 
діяльності працюють Анна Кісіль, Євгенія Петрова, Інна Кручек, Діана Мережко, Ігор Бокій, Таміла 
Карпик, а також Богдан Вандяк – незмінний фотограф і оператор, який працює над створенням 
архіву організації. 
 
За 9 років існування “Четверта хвиля” зросла чисельно, зміцніла фінансово, а також завоювала 
авторитет серед представників української громади Канади. У цьому велика заслуга 
координаційно-виконавчої ради дирекції і голів комітетів, які правильно визначили стратегію роботи 
і систематично, планово об’єднували зусилля задля досягнення бажаного результату.  
 
З кожним роком діяльність «Четвертої хвилі» набирає обертів. У наших планах багато цікавих і 
потрібних українській громаді заходів, ми готові до співпраці і відкриті для всіх, хто має цікаві 
задуми і бажання працювати. Ми і надалі будемо продовжувати зміцнення іміджу організації через 
співпрацю з різними організаціями у відповідних проектах. Продовжиться робота по залученню до 
організації бізнесменів з новоприбулих (і не тільки) для створення сильного бізнесового сектора. 
Ми працюємо над розбудовою осередків організації по Канаді та отриманням статусу харитативної 
організації (charity number). Організація і надалі веде пошук молодих енергійних людей, здібних 
працювати над вище зазначеними проектами.  
 
30 червня 2013 р. 

Анна Кісіль 
Президент 
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