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ЗВІТ КОНГРЕСУ УКРАЇНЦІВ ЕСТОНІЇ 
(ЛИПЕНЬ 2008 – ЧЕРВЕНЬ 2013 рр.) 

Згідно з переписом 2012 року, в Естонії проживає 22 570 українців; за переписом населення      
2000 року українців було 29030 осіб, тобто чисельність української діаспори зменшилася майже на 
7 тисяч, або на чверть. За звітний період до Конгресу українців Естонії вступило ще 3 товариства – 
«Українські подруги» (Раквере), «Перехрестя культур» (Вільянді) та «Промінь» (Тарту). 

Станом на 2013 рік Конгрес українців Естонії нараховує 13 організацій, які діють по всій Естонії: 
Українське земляцтво Естонії, 1988 р., Таллінн, голова – Віра Коник 
Союз українок Естонії, 1998 р., Таллінн, голова – Лілія Чикальська  
Центр української культури, 2002 р., Таллінн, керівник – Анатолій Лютюк 
Українське земляцтво м.Нарва, 1996 р., голова – Галина Малярова 
Українське земляцтво Іда-Вірумаа, 2000 р., Йихві, голова – Ніна Дяченко,   
Українське культурно-просвітнє товариство “Стожари”, 2000 р., м. Маарду, голова – Анна 
Смірнова 
Українське земляцтво “Барвінок” м.Раквере, 2004 р., голова – Марія Гаврилюк 
Товариство «Українські подруги» м. Раквере, 2012, голова – Тетяна Стоянова 
Українське товариство “Смерічка”, 2003 р, м.Ойзу, голова – Анна Лоовілі  
Українське товариство «Промінь», 2004 р., м.Тарту, голова – Микола Стасюк 
Товариство «Перехрестя культур», 2008, Вільянді, голова – Руслан Трочинський 
Скаутська організація “Пласт”, 2002 р., Таллінн, керівник – Богдан Лютюк 
Спортивний клуб “Дніпро”, 2003 р., Таллінн, керівник – Сергій Іщенко. 

Українська греко-католицька церква Естонії: заснована у 1991 році, будівля церкви в Таллінні 
освячена у 2000 році, священик – отець Володимир Палієнко. Є також парохії в містах Пильва та 
Йихві. 

Колективи: жіноча вокальна група “Відлуння” (1989 р., Таллінн, керівник – Олеся Літневські), хор 
“Провесінь” (1998 р., Таллінн, керівник Рейн Талі), вокальний ансамбль „Барвінок” (2005 р., 
Раквере), фольклорні ансамблі „Галичани” (Маарду), „Смерічка” (Ойзу), дівочий дует „Світанна” 
(2008 р., Таллінн), ансамбль авторської пісні «Надвечір’я» (2005 р., Таллінн, керівник Алла 
Олійник), дует «Українські подруги» (2012, Раквере), театр українського обряду «Вертеп» (2000 р, 
Маарду), українсько-естонський фолк-рок гурт «Свята ватра» (кер. Руслан Трочинський). 

Недільні школи: У 2009 році були офіційно зареєстровані і отримали ліцензію недільні школи  в 
Нарві і Маарду; талліннська школа Лабора (яка діє і як школа монастирських та українських 
народних ремесел) отримала офіційний статус ще раніше. Без реєстрації діє недільна школа в 
Ойзу. 

Культурологічна діяльність 
За п’ятирічний період українські колективи взяли участь і організували до 500 концертів по всій 
Естонії; пройшли виставки, тематичні вечори, відзначалися традиційні українські свята, 
організовувалися фестивалі. Відбулося 5 благодійних концертів, організованих Українським 
земляцтвом Естонії та українським товариством «Смерічка». Товариства КУЕ брали активну участь 
у культурному та суспільному житті Естонії та України.  

 Відзначення українських традиційних свят  
Збереженню українських традицій та ознайомленню з ними естонського населення надається 
особлива увага. У всіх осередках КУЕ кожний рік проводилися Різдвяні вечорниці та концерти 
колядок, виступи вертепу. Зокрема, прихожан Української церкви щороку вітає вертеп, 
організований товариством «Стожари». У 2011 році вертеп виступив перед учнями естонської 
гімназії. Гаївками, виставками писанок та концертами відзначався Великдень. Найбільше свято 
відбувалося у дворі талліннської Української греко-католицької церкви, де після Богослужіння 
влаштовувалися традиційні гаївки. Перед Великоднем Центр української культури організовував  
для дітей, учнів естонських шкіл та всіх бажаючих майстер-класи з розписування писанок. Зокрема, 
у 2010-2013 роках майстер-класи були проведені для дружин акредитованих в Естонії послів. 
Товариство «Смерічка» традиційно відзначало свято обжинків; більшість організацій щорічно 
організовувало свято Івана Купала за українськими та естонськими традиціями. Зокрема, у червні 
2013 року у селищі Ойзу відбулося велике свято «Між естонським та українським святом Івана» за 
участю товариств КУЕ.  

Традиційним є також щорічне відзначення у всіх осередках Дня Матері; найбільш масштабне свято 
влаштовує щороку у Таллінні Союз українок Естонії. Всі товариства кожного року організовували  
концерти та вечори на відзначення річниць незалежності України та Естонії, зокрема, 2011 і       
2013 року відбулися великі концерти у Таллінні та Нарві.  
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 Виставки, семінари, конференції 
У березні 2008 року у талліннському Соціальному центрі була влаштована виставка народної 
художниці Ніни Винник на тему шевченківських творів.  
У листопаді 2008 року у Таллінні відбулася виставка плакатів про Голодомор, така ж виставка 
була експонована у соціальному будинку м. Раквере та Народному домі в Ойзу.  
У жовтні 2009 р. у лютеранській церкві м. Нарва місцеве товариство влаштовувало фотовиставку 
про історію УПА «Шлях нескорених».  
У листопаді 2008 року у Таллінні Українське земляцтво Естонії організувало конференцію 
«Українці Естонії – вчора, сьогодні, завтра».  
У квітні 2010 року у приміщенні Талліннської мерії відбулася виставка робіт художника 
українського походження Нестора Лютюка.  
У жовтні 2010 р. Центр української культури в Таллінні провів семінар «Народна ікона».  
У березні 2013 р. Українське земляцтво м. Нарва організувало виставку «Шевченко-художник».  
В Центрі української культури (ЦУК) постійно діє виставка писанок, народних іграшок, вишивок, 
колекція робіт народної художниці Ніни Винник. ЦУК орендує середньовічну вежу, де виставлені 
експонати проекту «Ноїв ковчег», а також колиски різних народів та предмети українського побуту 

 Цикл «Видатні діячі України» 
Для вшанування пам’яті українських діячів та ознайомлення з їхньою творчістю та діяльністю 
широкого загалу Конгрес українців Естонії за підтримки Міністерства культури Естонії організовує 
тематичні вечори в рамках циклу «Видатні діячі України»: 
2008 р . –  вечір, присвячений 200-річчю Миколи Гоголя, за участю артиста Національної 
філармонії України Андрія Бурлуцького; 
2009 р – 160-річчю Олени Пчілки (2009, Союз українок Естонії), музично-поетичний вечір «Та доба 
була неповторна», присвячена 100-річчю Богдана Антонича та творчості поетів Празької школи (за 
участю Андрія Бурлуцького); 
2010 р. – Організація візиту письменника Юрія Андруховича: творчі вечори у Тарту і Таллінні, 
зустріч з естонськими літераторами, інтерв’ю; 
2011 р. – літературно-музичні вечори, присвячені 140-річчю Лесі Українки, 155-річчю Івана Франка 
(за участю А.Бурлуцького); 
2012 р. – музичний вечір до 170-річчя Миколи Лисенка (у Таллінні і Нарві), музичний вечір за 
підтримки Львівської Облради до 140-річчя Соломії Крушельницької (у Таллінні і Нарві) за участю 
естонської співачки Яніки Сілламаа -  потомка С.Крушельницької; 
2013 р. – музично-поетичний вечір до 150-річчя пам’яті І. Котляревського (за участю А. 
Бурлуцького), 200-річчя С.Гулака-Артемовського (концертне виконання опери «Запорожець за 
Дунаєм»). 
Щороку у всіх товариствах відзначаються Шевченківські дні: покладання квітів до Шевченківського 
дуба у Таллінні, концерти, виставки, зокрема, регулярно відбуваються виставки у бібліотеці м. 
Маарду, 2013 р. відбулася виставка «Шевченко – художник» у Нарві. 2009 року відбулися великі 
концерти у Таллінні і Нарві за участю дуету бандуристів «Роксолана». 

Регулярно у Центрі української культури  відбуваються «Літературні вечори з Марією Розенбліт», 
на які запрошуються українські літератори. 

У 2013 році напередодні 200-річчя Тараса Шевченка за ініціативи Посольства України в 
Естонії у співпраці з українськими організаціями розпочалася кампанія щодо спорудження 
пам’ятника Кобзарю у Таллінні 

 Фестивалі та Дні української культури 
Товариства Конгресу українців Естонії самі організовують міжнародні фестивалі та Дні української 
культури, а також беруть участь фестивалях як всередині країни, так і за кордоном. Зокрема, в 
Україні. 
Традиційний фестиваль української обрядової пісні «Обереги» проводить Українське земляцтво м. 
Нарва; фестивалі відбулися у 2008, 2010, 2012 роках.  
Міжнародний фестиваль української культури «Балтійська трембіта» відбувається з 1998 року по 
черзі у одній з країн Балтії;  
у 2011 році Конгрес українців Естонії організовував цей фестиваль у Таллінні – він пройшов у 
рамках програми «Таллінн – культурна столиця Європи» і Талліннських Днів моря.  
У 2008-2013 роках товариство «Смерічка» проводило Дні української культури у м. Ойзу.  
У 2008-2012 роках Центр української культури був співорганізатором міжнародного фестивалю 
«Тріалогос» (відбувається щороку).  
2010 року ансамблі «Галичани» та «Барвінок» взяли участь у фестивалі «Нарвська весна». 
Товариство «Смерічка» щороку організовує Дні української культури у селищі Ойзу. 
Колективи КУЕ брали участь у таких фестивалях:  
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2009 р. – фестиваль естонсько-української дружби у м. Тапа, «Вентспілський вінок» у Латвії, Дні 
української культури у Тарту;  
2010 р. – презентація української діаспори Естонії у Львові, фестиваль «Обереги» у Івано-
Франківську;  
2008-2012 р. – фестиваль національних культур у Йихві (Естонія),  
2012-2013 р. – фестиваль авторської пісні у С-Петербурзі «Українська ліра», на якому колективи 
«Українські подруги» та «Калина» посіли перші місця.  
У жовтні 2012 року молоді виконавці КУЕ брали участь у молодіжному фестивалі у Ризі,  
у квітні 2013 ансамбль «Галичани» брав участь у фестивалі, який відбувався у Ризі та поромі Рига-
Стокгольм. 
Значною подією є щорічний «Сорочинський ярмарок в Естонії», який відбувається у містечку 
Маарду поблизу Таллінна за підтримки місцевої влади. У заході беруть участь всі українські 
колективи Естонії. 

 Відзначення ювілейних дат  
У лютому 2008 року було відзначено 5-річчя Українського земляцтва «Барвінок». 
У  квітні 2008 року було відзначено 10-річчя українського хору „Мрія” (Таллінн). 
У липні 2008 року на відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі в Римо-католицькій церкві 
Таллінна був організований  концерт української духовної музики, у якому взяв участь дитячий хор 
„Херувими” (Львів).  

Листопад 2008 р. Відзначення 20-річчя Українського земляцтва Естонії 
Українське земляцтво – перша організація, із заснування якої 1988 року почався процес 
формування української діаспори в Естонії. В рамках ювілейних заходів була організована 
міжнародна конференція „Українці Естонії – вчора, сьогодні, завтра”, презентація друкованих 
видань і CD, які вийшли за сприяння УЗЕ (поетичні збірки М. Бучко, М. Розенбліт, О. Горянської, 
диск групи „Відлуння”), а також відбувся концерт українських виконавців Естонії та гостей з України. 
У конференції, організованій УЗЕ та Інститутом дослідження діаспор (Київ), взяли участь науковці 
України і Естонії, посол України в Естонії Павло Кір’яков, українські громадські діячі із Естонії, 
Латвії, Фінляндії. Почесним гостем ювілейних заходів був Іван Драч. До 20-річчя УЗЕ була 
приурочена церемонія передачі Центру української культури української частини бібліотеки 
естонського поета Харальда Раяметса, який перекладав твори українських класиків естонською 
мовою. 
У листопаді 2009 р. було відзначено 20-річчя вокального ансамблю «Відлуння» – першого 
українського колективу, створеного в Естонії (керівник Раїса Демчук). До цієї дати був здійснений 
запис диску пісень у виконанні «Відлуння»; Міністерство культури України присвоїло ансамблю 
звання «Народний аматорський колектив». 
У січні 2010 року Українське культурно-просвітнє товариство «Стожари відзначило 10-річчя свого 
заснування.  
У квітні 2010 р. було відзначено 5-річчя ансамблю авторської пісні «Надвечір’я» (керівник Алла 
Олійник). Колектив є унікальним – він виконує пісні, авторами музики або текстів є самі учасниці 
ансамблю та члени української громади Естонії.  
У травні 2012 р. було відзначено 5-річчя вокального ансамблю «Калина» (Нарва). 
У грудні 2012 р. у рамках відзначення 20-річчя реєстрації Української греко-католицької церкви в 
Естонії відбулася 2-денна конференція «Церква і культура» за участю митців, мистецтвознавців, 
теологів, духовенства з Естонії та України і концерт української духовної музики. 
У червні 2013 року у Естонському етнографічному музеї під відкритим небом було відзначено     
15-річчя Союзу українок Естонії – відбулася виставка вишивки та народного одягу, концерти 
українських колективів.  
У березні 2013 року відбувся поетичний вечір, присвячений Лесі Українці, у якому взяли участь 
українські літератори Естонії.  
У березні 2013 року відбувся творчий вечір письменниці та поетки українського походження Марії 
Розенбліт. 

Робота з дітьми і молоддю та спортивна діяльність 
Як уже зазначалося, при чотирьох товариствах КУЕ (в Нарві, Маарду, Таллінні, Ойзу) 
функціонують недільні школи, які відвідує в загальній кількості до 50 дітей. Діяльність офіційно 
зареєстрованих недільних шкіл фінансується із державного кошторису і контролюється 
Інтеграційним фондом. В школах навчаються діти різного віку, що створює певні труднощі у 
процесі навчання. Увага, передусім, надається вивченню етнографії українців – обрядів, традицій і 
т. п. Учні недільних шкіл беруть участь у святкування традиційних українських свят – Різдва, 
Великодня та інших. Зокрема, вчителі школи товариства «Стожари» (Маарду) і Лабора (Таллінн) 
організовують традиційні вертепи, з якими виступають як перед українцями, так і серед естонської 
громадськості. Зокрема, традиційно виступи відбуваються в Посольстві України в Естонії, в 
Українській греко-католицькій церкві, в естонських школах. Для дітей з українських родин в усіх 
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українських осередках КУЕ влаштовується традиційне свято Святого Миколая. З 2009 року різдвяні 
свята для дітей організовує Посольство України в Естонії. У 2011 році Центр української культури 
проводив захід для дітей «Принцеса вежі Грузбеке». 
При КУЕ діє молодіжна скаутська організація Пласт (керівник Богдан Лютюк). Члени Пласту 
регулярно проводять зібрання. Починаючи з 2009 року, наприкінці грудня в Таллінні Українській 
церкві відбувається церемонія передачі українськими пластунами Вифлеємського вогню членам 
Пласту в Естонії.  

У червні 2009 року Конгресом українців Естонії і українською молодіжною організацією „Пласт” був 
проведений І Форум „Українська молодь Естонії”. У Форумі взяло участь понад 80 молодих людей – 
українців Естонії, Латвії, Фінляндії, України, були також представники естонських молодіжних 
організацій. У рамках Форуму пройшов круглий стіл на тему збереження національної ідентичності 
в умовах іншої культури, у Центрі української культури відбулися майстер-класи українських 
народних ремесел, а також концерт естонсько-української фолк-рок групи „Свята ватра” і молодих 
українських виконавців Естонії.  
У липні 2010 року Пласт провів ІІ Міжнародний молодіжний форум під назвою «Життя без 
електрики». З 2009 року члени Пласту беруть участь у проектах Конференції української молоді 
Європи в Чехії, Болгарії, Україні та інших європейських країнах.  

Табори 
Щороку Конгрес українців Естонії відправляє групу дітей та молоді в українознавчі табори на 
Львівщину, які організовує відділ освіти Львівської обласної адміністрації. У серпні 2009 року діти 
були учасниками шевченкознавчого табору у Черкасах. Члени Пласту беруть участь у молодіжних 
таборах в Україні. У серпні 2009 року  представники Пласту брали участь у пластовому вишколі у 
Львові. 
В Естонії в місцевості Котасема табори для дітей прихожан організовує Українська греко-
католицька церква. 
Останнім часом до Естонії прибувають молодь з України, яка активно включається в життя 
української громади, зокрема, співаки Роман Балакін та Роман Червінко. Колишній учасник гурту 
«Гайдамаки» Руслан Трочинський організував українсько-естонський гурт «Свята ватра», який 
здобув велику популярність у естонської молоді. 

Спортивна діяльність 
Вагомим фактором єднання українців, особливо молоді, є спорт. При КУЕ діє спортивний клуб 
«Дніпро»  під керівництвом Сергія Іщенка; він же очолює футбольну команду «Дніпро». Команда 
бере участь у різних футбольних заходах. За ініціативою клубу щороку відбувається футбольний 
турнір на кубок Асоціації народів Естонії. 2013 року ця команда виступає і на футбольному 
чемпіонаті Естонії. У червні 2012 року ФК «Дніпро» взяла участь у футбольному турнірі команд 
української діаспори, який відбувся у Тернополі.  

Відзначення пам’ятних історичних дат 
Традиційно  в осередках КУЕ відбуваються заходи на відзначення пам’ятних дат в історії 
українського та естонського народів. Зокрема, в Українській церкві щороку проходять панахиди в 
пам’ять про жертви Голодоморів в Україні, Чорнобильської катастрофи, депортацій естонців, 
Героїв Крут. 2008 року КУЕ взяв участь у всесвітній акції «Запали свічку» 
У квітні 2011 року відбулася масштабна акція «Чорнобильська молитва» на вшанування 25-річчя 
трагедії: у Талліннській Ратуші було організовано концерт і прийняття, на яких «чорнобильцям» 
були вручені грамоти Посольства України в Естонії.  
У листопаді 2008 року у церкві-музеї Нігулісте відбувся концерт української духовної музики на 
вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні за участю ужгородського хору 
„Кантус”.  
У листопаді 2012 року у співпраці з Львівською облрадою відбувся меморіальний вечір на 
відзначення 80-роковин початку за участю представників естонської влади, дипломатичного 
корпусу, Посольства України, депутатів естонського та європейського парламентів. На вечорі 
виступив львівський ансамбль «Фенікс» та співачка Софія Федина. 
Щороку відбуваються заходи на відзначення Дня злуки, зокрема, у 2013 року КУЕ і Пласт 
приєдналися до акції «Живий ланцюг» 

Крім названих заходів, регулярно  відбуваються:  
1. засідання Союзу українок (1 раз в місяць);  
2. заняття у недільних школах Таллінна, Маарду, Нарви, Ойзу;  
3. екскурсії, які проводяться в Центрі української культури – для туристів, для школярів (за 

проектами Міністерства освіти Естонії), для пенсіонерів та інших категорій населення; 
4. майстер-класи українських народних ремесел для всіх бажаючих у Центрі української 

культури  
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За звітний період були придбані костюми для ансамблів «Надвечір’я», обновлені костюми 
учасників колективів «Відлуння» та «Галичани». КУЕ був також придбаний проектор для 
демонстрації відеоматеріалів.  

Проекти 
„Поетична Червона книга країн світу” 
За ініціативи Центру української культури започаткований та реалізовується мистецько-екологічний 
проект „Поетична Червона книга країн світу”, яка художніми методами знайомить із 
представниками зникаючої флори і фауни. 2007 року була представлена Поетична Червона книга 
Естонії, патроном якої виступила дружина екс-президента Арнольда Рюйтеля. За підтримки “Фонду 
3000” вийшла також Поетична Червона книга України українською мовою, презентація якої 
відбулась у Києві у березні 2009 р.; патроном видання книги була Катерина Ющенко. 2013 року ця 
книга була видана естонською мовою і розіслана до естонських бібліотек.  Проект продовжується у 
співпраці з посольствами, державними структурами та громадськими організаціями інших країн. 
 «Колиска»  
Центр української культури за підтримки Естонського інтеграційного фонду «Наші люди» протягом 
2009-2011 років реалізував проект «Колиска», в рамках якого відбувалося ознайомлення з 
культурою виготовлення колисок у різних народів, зокрема, українського. Проектом зацікавилася 
значна кількість людей різних національностей. 
«Ноїв ковчег» 
Метою проекту є збереження народного мистецтва, яке є незаслужено забутим у сучасному 
суспільстві. Зокрема, це виготовлення дерев’яних та керамічних народних іграшок. У стародавній 
вежі «Ґрузбеке-таґуне», яку талліннські власті надали в оренду ЦУК, виставлена експозиція 
української народної іграшки. 
“Фонд 3000” – За допомогою проекту цього фонду КУЕ придбав сценічні костюми. 
Союз українок Естонії (СУЕ) у співпраці ще з двома іншими жіночими організаціями Естонії брав 
участь у проекті менторства.  
У рамках проекту з березня по червень 2010 р. відбулося 3 семінари. 
У 2011-2012 роках Конгрес українців Естонії на замовлення Міністерства освіти Естонії у співпраці 
з Міжнародним інститутом культури, освіти та зв’язків з діаспорою реалізовував проект щодо 
видання книги «Народи Естонії. Українці», призначеної для бібліотек естонських шкіл. У листопаді 
2012 року відбулася презентація книги. 

Візити, зустрічі 
У вересні і грудні 2009 р. Центр української культури і Українську греко-католицьку церкву в 
Таллінні відвідала міністр культури Естонії Лайне Янес. Вона ознайомилася з комплексом і 
зустрілася з представниками КУЕ. У травні 2010 р. Центр української культури відвідав депутат 
естонського парламенту, колишній прем’єр-міністр Естонії Март Лаар.  

Візит президента Світового конгресу українців Євгена Чолія 
Візит проходив 24-26 серпня 2010 року. Є.Чолій взяв участь у відзначенні річниці Дня 
незалежності України, у рамках якого відбувся молебень та концерт, виступив із промовою перед 
громадою. Відбулися також зустрічі у парламенті Естонії, у Посольстві України в Естонії, а також 
круглий стіл із представниками естонських властей та керівниками українських організацій. Є.Чолій 
відвідав українські громади Маарду і Нарви, зустрівся також з муніципальною владою цих міст.  
У грудні 2010 року новопризначений посол України в Естонії Віктор Крижанівський зустрівся в ЦУК 
з представниками КУЕ. У червні 2012 року Центр української культури відвідав тодішній спікер 
Верховної Ради Володимир Литвин; він зустрівся з представниками української громади. 

Участь у громадсько-політичному житті Естонії та України  
Українська громада є однією з найактивніших у естонському суспільстві і користується авторитетом 
і підтримкою естонської влади.  
Голова КУЕ є членом Ради нацменшин при Міністерстві культури Естонії, представники української 
громади одні з небагатьох етнічних громад запрошуються на президентські прийняття з нагоди Дня 
незалежності Естонії та інші імпрези державного значення.  
У листопаді 2008 р. голова КУЕ у складі делегації від талліннської мерії була учасником 
навчальної поїздки по Швеції. У березні 2009 р. голова КУЕ була запрошена на зустріч з 
представниками Ради Європи, які перебували з візитом у Естонії. Вчителі недільних шкіл 
проходили кваліфікаційні курси, організовані Талліннським університетом, а також брали участь у 
навчальних поїздках до міста Пярну та до Литви.  
У 2009 році представник КУЕ взяли участь у парламентських слуханнях у Верховній Раді України 
У травні 2009 р. представники КУЕ взяли участь у відкритті пам’ятної дошки в’язням концтаборів у 
м. Нарва (організатор – Естонське товариство охорони пам’яток старовини) 
У 2010 р. голова КУЕ у складі делегації від національних меншин Естонії була присутня на зустрічі 
з президентом Естонії Томасом Хендриком Ільвесом. Вчителі недільних шкіл проходили 
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кваліфікаційні курси, організовані Талліннським університетом, а також брали участь у навчальній 
поїздці до міста Нарви. 
У травні 2010 р. КУЕ долучився до всеєвропейського віче «За Конституцію України» і організував 
акцію протесту проти дій чинного керівництва України у Таллінні.   
В Естонії у вересні відзначається День народів Естонії, у зв’язку з чим щороку проходить Форум 
народів Естонії, в якому беруть участь делегати КУЕ.  

Участь у міжнародних заходах  

У червні 2008 року голова КУЕ була учасником Міжнародного конгресу української діаспори, яку 
проводив Міжнародний  Інститут зв’язків із закордонними українцями у Львові.  
У листопаді 2008 р. дівочий дует „Світанна” і поет Олександр Міщук (Нарва) були учасниками Днів 
діаспори у Києві.  
У жовтні 2008 р. голова Союзу українок Естонії Лілія Чикальська брала участь у конференції в 
Стокгольмі, яку проводив Союз українок Швеції.  
У грудні 2008 року представники КУЕ взяли участь у міжнародній конференції в Ризі, 
організованій українською громадою Латвії. 
У серпні 2009 р. голова КУЕ взяла участь у нараді директорів СКУ, а голова Союзу українок 
Естонії –  у засіданні СФУЖО, які проходили у Львові.  
У березні 2009 року Анатолій Лютюк брав участь у презентації Поетичної Червоної книги України, 
яка під патронатом Фонду 3000 відбулася у Києві.  
У червні 2010 р. делегація КУЕ взяла участь у ІІІ Міжнародному конгресі «Українська діаспора як 
чинник утвердження держави Україна», який організовував Міжнародний інститут освіти, культури 
та зв’язків із діаспорою у Львові. Три представники КУЕ мали виступи на пленарному та секційних 
засіданнях, вокальний ансамбль «Відлуння» виступив на відкритті Конгресу та концерті  
«У родинному колі».  
У травні 2010 року керівники КУЕ та СУЕ у складі делегації від Естонії відвідали Європарламент. 
У грудні 2010 року голова КУЕ у складі делегації національних меншин Естонії брала участь у 
організованому Єврокомісією семінарі, який відбувся в Німеччині.  
У березні 2011 року голова КУЕ брала участь у конференції, присвяченій 100-річчю українських 
організацій Латвії і виступила з доповіддю «Перспективи існування української діаспори у країнах 
Балтії».  
У червні 2011 року голова КУЕ була учасником присвяченій Є.Коновальцю конференції «Патріот 
України. Громадянин Литви», яка відбулася у Вільнюсі у литовському парламенті.  
У жовтні 2012 року голова СУЕ брала участь у конгресі СФУЖО у Торонто. 

Медіа 
В Естонії на громадському Радіо-4 продовжує виходити україномовна передача „Червона калина”. 
Діяльність КУЕ часто висвітлювалась як у цій передачі, так і в інших засобах масової інформації 
Естонії, України та інших країн. Представники КУЕ також часто запрошувались для інтерв’ю. З 
естонських ЗМІ можна назвати газети „Постімеес” і „Столиця”, Радіо-4, Естонське телебачення, 
радіо «Свобода», Національне радіо України. 

Нагороди та відзнаки 
2008 року з нагоди 20-річчя Українського земляцтва Естонії 14 діячів українського руху Естонії 
(Мирослава Бучко, Анатолій Лютюк, Лілія Чикальська, Володимир Литвин, Володимир Лейбюк, 
Ольга Політухіна, Раїса Демчук, Тамара Працун, Ігор Свирида, Ольга Горянська, Борислав Кулик) 
отримали грамоти Міністерства культури і туризму України; низка активістів КУЕ була відзначена 
грамотами Посольства України в Естонії. Конгрес українців Естонії був також відзначений грамотою 
Бюро міністра народонаселення Естонії. 2009 року вокальний ансамбль «Відлуння» (керівник Раїса 
Демчук+) отримав від Міністерства культури України звання Народного аматорського колективу. 
2010 року голова УЗЕ була відзначена нагородою Міжнародного інституту освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою  «Зірка патріота України». 2011 року таке звання було присвоєно Мирославі 
Бучко; 2012 року М. Бучко була відзначена грамотою МЗС України. 2011 р. колишній голова 
товариства м. Нарва Юрій Міхальов був відзначений нагородою Президента Естонії орден Білої 
Зірки. Марія Розенбліт здобула кілька призових нагород у літературних конкурсах європейського 
рівня та відзначена Подякою міністерства культури Естонії. 2011 року Руслан Трочинський отримав 
першу премію за кращу музику до театральної вистави.  
Євген Цибуленко за особливі заслуги перед Естонією отримав естонське громадянство.   
Ансамблі «Відлуння» та «Надвечір’я» з нагоди ювілеїв були відзначені Подяками Міністерства 
культури Естонії. Активісти товариства «Стожари» відзначені Подякою Інтеграційного фонду 
Естонії. Голова КУЕ була відзначена нагородою Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків 
із діаспорою «Зірка патріота України». 
 
Віра Коник, голова Конгресу українців Естонії                                                 червень 2013 р., Таллін 




