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ЛІГА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ  
(2008 – 2013 РР.) 

 
Пояснення скорочень: 
 
ЛУК  – Ліга Українців Канади 
КУ-окК  – Ліга Українок Канади 
СУМ   – Спілка Української Молоді 
КУДОК             – Конференція Українських Державницьких Організацій Канади. Члени ЛУК, 

ЛУ-окК, СУМ, Товариство колишніх вояків УПА, газета “Гомін України”, 
Дослідний Інститут “Україніка”. 

СКУДО              – Світова Конференція Українських Державницьких Організацій 
 
СУСК  – Союз Українських Студентів Канади 
 
КУК  – Конґрес Українців Канади 
 
ООЧСУ  –       Організація оборони чотирьох свобід України (США) 
 
УККА  – Український Конґресовий Комітет Америки 
 
СКУ  – Світовий Конґрес Українців 
 
А. Внутрішньо-організаційний сектор  
 

 Число відділів ЛУК – 9, станиць – 9 (у провінціях: Британська Колумбія, Альберта, 
Саскачеван, Манітоба, Онтаріо, Квебек). 

 Число членів і прихильників – 2000.  

 Число громадських центрів, співвласником яких є ЛУК, і де проходить діяльність відділів – 
13. 

 Систематизовано і розгорнуто  співпрацю по спільних проектах з Головною Управою Ліги 
Українок Канади у визначених ділянках діяльності обох організацій, зокрема у 
зовнішньополітичній сфері. 

 Успішно функціонує веб-сторінка ЛУК. 
 
Б. Громадський сектор  
 

 ЛУК є активним, ініціативним членом і учасником діяльності українських громадських 
надбудов – Конференції Українських Державницьких Організацій Канади (КУДОК), Конґресу 
Українців Kaнади (КУК), Світової Конференції Українських Державницьких Організацій  
(СКУДО) і Світового Конґресу Українців (СКУ). Що стосується КУК, (і посередково СКУ) 
ЛУК/УДО-К на крайовому і місцевому рівнях (КУ-відділи) є ключовою складовою КУК. 

 ЛУК, ЛУ-ок К тісно співпрацюють з Центром Національного Відродження (Київ), Музеєм 
совєтської окупації (Київ), Товариством “Меморіал” (Київ),  Центром Досліджень 
Визвольного Руху (Львів), Благодійним фондом “Соборність” (Київ), Музеєм “Тюрма на 
Лонцького” (Львів). 

 
В. Сектор громадської і зовнішньої діяльності  
 
2008-2010 рр. 
 
Ліга Українців Канади була ініціативно заанґажована разом з партнерами КУДОК у наступних 
проектах: 
 

 Сприяння презентаціям виставки “Правда про УПА” авторства Центру досліджень 
визвольного руху (Львів). 

 Завершення першого етапу проекту ”Жива історія ОУН-УПА”(запис на відеострічку свідчень 
учасників боротьби ОУН-УПА). 

 Проекти, пов’язані з Голодомором в Україні 1932-33 рр.:  
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 розповсюдження у світовому масштабі англомовної виставки, створеної засобами 
ЛУК “Holodomor: Genocide by Famine”; 

 прийняття в парламенті Онтаріо закону про визнання Голодомору Геноцидом 
українського народу; 

 залучення до програми навчання в школах провінції Онтаріо теми про Голодомор; 
 успішне впровадження щорічного проекту Навчальний Тиждень про Голодомор у 

рамках програми КУК “Holodomor Awareness Week”, і показ названої виставки у 
канадських урядових і освітніх установах. 

 

 Відзначення національних і організаційних річниць УДО з наголосом на їхню нинішню 

актуальність: 60-ліття пресового органу «Гомін України» (2008); 70-ліття з дня загибелі 

полковника Євгена Коновальця (2008); 60-ліття Ліґи Визволення України – Ліги Українців 

Канади (2009); 80-ліття ОУН, Року Бандери і 65-ліття від дня створення УГВР (2009); 300-

ліття Мазепинства (2009); 60-ліття з дня загибелі генерала Романа Шухевича (2010), 70-

ліття державотворчого Акту 30 червня 1941 р. у Львові (2011), 70-ліття від створення УПА і 

100-ліття від дня народження голови Українського Державного Правління (Львів, 1941) і 

голови ОУН(Б) Ярослава Стецька. 

 Посилення зовнішньополітичної діяльності відбувалось за рахунок ініціативного сприяння і 
участі ЛУК у міжнародних конференціях по інтеграції України в євроатлантичні структури 
(НАТО): Харків (2009), Брюссель (2009), Вашингтон (2010); затіснення результативних 
політичних зв’язків з канадськими посадовцями на федеральному, провінційному і міському 
рівнях; внесок ЛУК в успіх візиту Прем’єр-міністра Канади до України (жовтень 2010, 
представники УДОК були  членами делегації). Встановлено зв’язки з дотичними 
американськими структурами у Вашингтоні (Міжнародний республіканський інститут, 
Національний фонд демократії, Вашингтонська група та інші). Тут необхідно наголосити, 
що зовнішньополітична діяльність ЛУК/КУДОК вповні узгоджуються з КУКом. Створено 
низку базових документів КУДОК з питань зв’язків Канада – Україна, які передано 
посадовцям. 

 11 травня 2010 р. представники Конференції Українських Державницьких Організацій 
Канади (КУДОК) зустрілися з послом України в Канаді Ігорем Осташем і вручили йому свою 
заяву “До народу України”. Вона підтримує національні демократичні організації в Україні, 
які чинять опір напрямові, котрим іде нова влада в Києві. Також відбулася зустріч з 
Генеральним консулом України в Торонто Олександром Данилейком, якому було вручено 
заяву де, зокрема, говориться: "... …“Найбільш тривожним є те, що рішення, яке дозволяє 
збройним силам Росії залишатися на українській землі тепер є частиною поведінки 
негідної уряду України.” (ідеться про т.зв. Харківську угоду). 

 30 травня 2010 р. за ініціативою КУДОК громада зійшлась на демонстрацію перед 
Генеральним Консульством Росії у Торонто на захист України і проти втручання російського 
уряду у внутрішні справи України. До Консульства направлено меморандум, в якому 
закликано Росію зупинити підривання суверенітету й незалежності України. 

 2 червня 2010 р. КУДОК видала спеціальний відеодиск про Мітинг на Захист України. 

 5 червня 2010 р. Ліга Українців Канади (ЛУК) і Ліга Українок Канади (ЛУ-окК) вислали 
Президентові України петицію, яку підписали українські канадці безпосередньо на вебсайті 
ЛУК. В ній була висловлена стурбованість рішенням дозволити російським військовим 
базам залишатися на українській землі. 

 15 червня 2010 р. ЛУК вислала зібрані від українських канадців листи, адресовані Прем’єр-
міністру Канади Стівенові Гарперові. В цих листах висловлено підтримку для українського 
національно-демократичного руху в його змаганні зберегти і вдосконалити універсальні 
принципи і вартості, такі цінні для нас у Канаді. 

 3 липня 2010 р. КУДОК опублікувала брошуру, “Наша Канада-Наша Українська Спадщина-
Наша Батьківщина Україна“ щоб краще поінформувати наших канадських співгромадян про 
наші організації, їхню місію і візію Канади, про українську канадську громаду та Україну. 

 

 28 липня 2010 р. відбулася зустріч КУДОК з Міністром Міжнародної Торгівлі, дост. Пітером 
Ван Лоан. Йому вручено меморандум КУДОК щодо канадсько-українських справ під 
назвою: “Канадські програмні моделі для України: аналіз і рекомендації Міністерству 
Закордонних Справ і Міністерству Міжнародної Торгівлі”. Рекомендації передбачають, що 
відносини Канади з Україною мають ґрунтуватися на Канадських  цінностях, встановлених у 
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двосторонній угоді між Канадою та Україною: "Пріоритети Канадсько-Українських відносин 
(Дорожня карта)." громади до співпраці з Україною. 

 10 серпня 2010 р. видано додатковий аналітичний документ (Policy Paper) КУДОК для 
канадських депутатів і чинників канадського МЗС під назвою: В ОБОРОНІ  КАНАДСЬКИХ 
ЦІННОСТЕЙ – В ОБОРОНІ УКРАЇНИ, у якому наголошено: .......”Українські канадці, члени 
КУДОК, дуже стурбовані ситуацією в Україні та аґресивним і загрозливим втручанням 
російського уряду у внутрішні справи України.... Всеохопним елементом запропонованого 
політичного курсу є двостороння угода між Канадою і Україною: “Пріоритети канадсько-
українських відносин (Дорожня карта)”, Двосторонні угоди – політичні й оборонні, 
реґіональна і двостороння безпека, обмін між людьми й культурні обміни, як теж 
економіка і торгівля, включно з договором про вільну торгівлю – мусять запевнити, що 
вони відповідають “Дорожній карті” і що канадці й українці будуть головними 
безпосередніми користувачами.... Особливо важливими були б вплив Канади на провідних 
членів Европейського Союзу, НАТО, як теж Британської Співдружности. Метою цих 
зусиль є одночасно згромадити ресурси всіх тих країн та організацій для допомоги 
Україні.... Канадський уряд повинен направити до російського уряду повідомлення на 
найвищому  рівні про свою підтримку суверенности України, її національної єдности, 
територіяльної цілісности і незалежности…та інтеграцію в євроатлантичні 
структури.  

 22 вересня 2010 р. КУДОК влаштувала маніфестацію перед Посольством України в 
канадській столиці Оттаві й оприлюднила заяву на захист директора музею “Тюрма на 
Лонцького” Руслана Забілого. У ній сказано: Міжнародне обурення відноситься і до 
рішення СБУ встановити кримінальну відповідальність за оприлюднення розсекречених 
архівних документів 70-річної давності уряду держави, яка припинила своє існування 
майже 20 років тому (СРСР).  

 8 жовтня, 2010, КУДОК видала спеціальне Звернення-Інформацію для прем’єр-міністра 
Стівена Гарпера, у якому наголошено: “Основна проблема, що стоїть перед українською 
нацією в просуванні до демократії, громадянського суспільства, дотримання прав 
людини, національного суверенітету і незалежності, є питання утвердження справжньої 
і не спотвореної історії України та відновлення її національної пам'яті... 
Для нас є дуже важливим, щоб Прем'єр-Міністр Канади Стівен Гарпер явно 
продемонстрував свою підтримку зусиллям, які здійснюють незалежні вчені та 
дослідники  по відновленню справжньої історії України.  

24-26 жовтня 2010 р. Прем'єр-Міністр Гарпер відвідав Україну. В делегації було 8 членів 
української громади з яких 5 являються членами КУДОК  Прем'єр-Міністр Гарпер відвідав 
Національний Меморіалі "Тюрма на Лонцького"  у Львові і зустрівся з директором Русланом 
Забілим. 

 30 листопада 2010 р. представники КУДОК відбули наради в парламенті Канади з лідерами 
Консервативної і Ліберальної партій. Це перші зустрічі після відвідин Прем'єр-Міністра 
Гарпера України. Представники КУДОК закликали до дальшої підтримки з боку Канади 
України та національних демократичних громадських організацій в Україні, які відстоюють 
збереження з трудом здобутих демократичних свобод. 

 Заангажованість в діяльності КУК з метою справедливого вирішення питання Голодомору 
як складової Канадського музею людських прав. 

 Вручення меморандуму КУДОК президентові Віктору Януковичу, у якому висвітлено наше 
становище щодо ситуації в Україні і захисту національних  і державних інтересів 
українського народу (Нью-Йорк, вересень 2010). У меморандумі наголошено: “. Ми 
запевняємо Вас, що усі Ваші дії, як і кожної української влади, які будуть направлені на 
благо Української держави і її народу, на закріплення її незалежності, суверенітету, 
територіальної цілісності, потужності, внутрішньої і зовнішньої безпеки, 
обороноспроможності, національного відродження, демократичної системи правління, 
економічно-соціального процвітання, матимуть нашу підтримку і сприяння. Бо за ті 
національні цінності і право жити вільним і незалежним життям на своїй землі загинули з 
рук червоних і коричневих окупантів мільйони наших співвітчизників з усіх регіонів 
України. Однак, будемо протистояти, разом з усіма патріотами України, всяким 
намаганням недругів знову відбирати в українців право на вільне життя у своїй державі 
як повноцінна нація. У цій нашій настанові далі підтримуватимемо через демократичний 
процес зміну будь-якої влади в Україні доти, поки ця влада не стане вповні українською, 
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яка в першу чергу дбатиме про національні і державні інтереси українського народу і 
української політичної нації.” 

 Продовження діяльності і конструктивних зв’язків з українськими дипломатами в Канаді. 

 З нагоди «Навчального тижня про Голодомор» ЛУК/ЛУ-окК успішно приймали в Торонто 
передового іноземного дослідника Голодомору італійця Андреа Ґраціозі (2009); делегацію 
Інституту Національної пам’яті з Польщі (2010), який видав разом з українськими 
партнерами у 2008-2009 рр. збірник нових документів про Голодомор окремо українською і 
англійською мовами, які зберігаються в польських архівах. 

 ЛУК і ЛУ-окК приймали на громадських заходах діячів з України: Віктора Рога (2009), 
Володимира В’ятровича (2010) та генерального секретаря СКУ Степана Романіва (2010). 

 Ініціативна участь в організуванні акцій на захист ОУН-УПА і їхніх провідників проти 
засилля міжнародних провокацій, які розгорнули недруги з метою компроментувати 
визвольну боротьбу, українців і Україну. 

 Сприяння у створенні Товариством «Меморіал» (Київ) виставки «Народна війна» про 
масштабну боротьбу повстанського руху на Великій Україні 1921-1924 і 1928-1932 р.р. і яка 
була остаточно подавлена Голодомором 1933 року. Виставка буде за нашими стараннями 
видана англійською мовою. 

 Кожного року восени КУ ЛУК приймала групу українських студентів, які мають стажування з 
канадськими депутатами в рамках парламентської програми між Канадою і Україною. 

 Організування офіційного піднесення українського прапора на території парламентів деяких 
провінцій, де поселилися українці, з нагоди Дня незалежності України за участю канадських 
політиків, дипломатів, громади. 

 Сприяння у створенні документального фільму “Між Гітлером і Сталіном: Україна у Другій 
Світовій війні” на різних мовах.  

 Сприяння у створенні і розповсюдженні, зокрема в Україні, документального фільму “УПА 
на Закерзонні”. 

 Сприяння установі “Український Архів” (Варшава) у дослідженні архівів ОУН-УПА у Польщі 
(Керівник проекту Євген Місило). 

 Ліга Українців Канади брала участь у всіх всегромадських проектах, ініційованих чи під 
егідою Конґресу Українців Канади. 

 
2011 р. 
 

 11 січня 2011р Відкритий лист голів КУДОК “Засуджуємо закриття Музею Української 
Народної Республіки” в Києві. 

 

 17 лютого 2011 р. видано англомовний документ (Policy Paper) КУДОК для канадських 
депутатів: Відносини між Канадою і Україною та справи українсько-канадської спадщини. 

 

 24 лютого 2011р. Пресове повідомлення КУДОК про відбуті зустрічі речників КУДОК з 10 
канадськими дупутатами в Оттаві та у виборчих округах в лютому 2011 р.  Представники 
КУДОК передали документ щодо свого бачення  Відносини між Канадою і Україною та 
справи Українсько-канадської спадщини” та закликали скликання слухання про Україну в 
парламенті Канади. Місцеві осередки складових організацій КУДОК та СУСК, особливо 
студенти і молоді професіонали ЛУК, Лу-окК і СУМ, відіграють передову роль в нав’язуванні 
контактів із членами Парламенту в їхніх громадах.  

 

 23 квітня 2011р. Пресове повідомлення КУДОК про рішення канадського парламенту 
відбути слухання про Україну. 

 

 29-30 квітня 2011 р. відбулися Крайові З’їзди Ліги Українців Канади і Ліги Українок Канади, 
які включали обговорення зовнішних справ разом з Круглим столом: Акції Конференції 
Українських Державницьких Організацій Канади (КУДОК) на захист національних і 
людських прав України і українців і співпраця з КУК. 

 

 24 травня 2011 р. КУДОК  оприлюднила Звернення до канадського уряду  у захист голови 
київського Товариства “Меморіал” Романа Круцика від провокацій. У зверненні наголошено: 
“Ми домагаємось клопотань Канадької держави у справі Р. Круцика... Візит Посла Карона 
до Товариства «Меморіал» та його зустріч з Романом Круциком підкреслять тверду 
настанову канадського уряду залишитися вірним своїй обіцянці”. 
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 16 червня 2011 р. КУДОК  оприлюднила заяву ”Переслідування українських істориків не 
вщухає” …”КУДОК закликає як канадський уряд, так і неурядові організації, продовжувати 
слідкувати за становищем в Україні і виступати проти зловживань”.  

 

 20 червня 2011 р. відбулося засідання  Канадсько-Українського Дорадчого Комітету в 
Міністерстві Закордонних справ в Оттаві за участю провідників українсько-канадської 
громади, включно з речником КУДОК. 

 

 23 червня 2011 р. Петиція КУДОК до уряду України, представників України за кордоном та 
усіх зацікавлених громадян в якій закликають уряд України, Верховну Раду України, 
міжнародне співтовариство спільно вимагати від українських чиновників гарантій: 
припинити вибіркове використання кримінального права як інструменту тиску на опозицію.  

 

 7 листопада 2011 р. на запрошення ЛУК/КУДОК Роман Круцик – відвідав Північно-
Американський континент та представив громадам, головним університетам і державним 
чинникам Канади і США нову виставку «Народна Війна». У супроводі голів членських 
організацій КУДОК відбулася зустріч в кабінеті Прем’єр-Міністра Канади Стівена Гарпера.  
В парламенті Канади пана Круцика прийняли депутати члени “Парламетської Групи Дружби 
між Канадою і Україною”. Р. Круцик виступив на офіційних відзначеннях річниці Голодомору 
в провіційних парламентах  Манітоби та Альберти.  

 

 23 листопада 2011 р. пресове повідомлення КУДОК про рішення парламенту Канади 22 
листопада 2011 р. скликати слухання щодо ситуації в Україні. На підставі ініціативи 
ЛУК/КУДОК парламент Канади повторно вирішив відбути слухання щодо ситуації в Україні. 
Повторне рішення було викликане парламентськими виборами в травні 2011 р. 

 
2012 р. 
 

 У лютому 2012 року – бенкет на користь пам’ятника жертвам комунізму, який відбувся в 
домівці КУДОК в Етобіко. На бенкеті виступили 3 депутати  канадського парламенту. 

 

  Парламентські слухання – про події в Україні, які відбулися 5 і 7 березня 2012 р.,  були 
організовані Комісією міжнародних справ та міжнародного розвитку Парламенту Канади за 
ініціативою ЛУК з партнерами  КУДОК та у співпраці з КУК. 

  

 Міжнародна конференція "Україна на роздоріжжі", яка відбулася 7 і 8 березня 2012 року в 
Оттаві, під егідою КУК та спільно організована з  Університетом Оттави. ЛУК був членом 
організаційного комітету. 

 

 Поїздка в Україну федерального депутата Боба Декерта в кінці березня. Підчас його 
перебування в Києві,  ЛУК  допомагала організувати ряд офіційних зустрічей для п-на 
Декерта. 
 

 У квітні 2012 р. поїздка в Україну Достойної  Беверлі Ода, канадського Міністра 
Міжнародного Співробітництва.  Її супроводжували члени офіційної делегації, серед яких 
був і представник ЛУК. 

 

 Поїздка Комітету Закордонних Справ і Міжнародного Розвитку парламенту Канади на чолі з 
депутатом Бобом Декертом в Україну в травні 2012 року, з участю трьох представників 
української канадської громади,  серед яких був представник ЛУК. 

 Міжнародна конференція "Оцінка відносин між Україною і НАТО" напередодні Саміту НАТО 
у Чикаго, яка відбулася 19 травня 2012 року в Чикаго. Конференція була організована 
спільно громадськими організаціями, які входять в КУДОК: ЛУК, ЛУ-окК, СУМ, УПА, газета 
“Гомін України”, Дослідний Інститут “Україніка”, зі своїми американськими партнерами по 
СКУДО та проводилася під егідою зокрема СКУ, КУК і УККА. 

 

 У травні 2012 р. громадська зустріч з канадськими депутами в справі слухання в 
парламенті Канади і в Україні постійного комітету закордонних справ, яке відбулося в 
домівці КУДОК в Етобіко, Онтаріо. 

 

 Засідання  Канадсько-Українського Дорадчого Комітету, яке відбулося 31 травня 2012 року 
в Міністерстві Закордонних справ в Оттаві з участю провідників української канадської 
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громади, включно з речником КУДОК, та робочий обід з достойним Джоном Бердом, 
Міністром закордонних справ.  

 

 Червень- липень: Спільна петиція на захист української мови в Україні КУДОК і КУДО/США.  
 

 Акція на захист і підтримку української мови в Україні, яка відбулася біля Генерального 
консульства України в Торонто 18 липня 2012 року, організована КУДОК.  

 

 Серпень: зустрічi з Прем’єр-міністром Kанади Стівеном Гарпером,  міністром громадянства 
Джейсон Кенні, міністром фінансів Джеймсом Флагерті і міністром оборони Пітером 
МаКейем та іншими посадовцями.  

 

 Вересень: прес- конференція міністра Кенні, яка відбулася в КУДОК в Етобіко, Онтаріо. 
Було офіційно проголошено, що 500 спостерегачів з Канади поїдуть на вибори в Україні. 

 

 Жовтень: Турне директора музею “Тюрма на Лонцького” Руслана Забілого по громадах і 
університетах Північної Америки, організоване КУДОК і КУДО/США.  

 
2013 р.  
 

 Симпозіум в Торонто (квітень 2013),  на тему “Питання української історичної пам’яті”, 
організований ЛУК з партнерами КУДОК з участю істориків з України (Володимир 
В’ятрович, Геннадій Іванущенко) і Канади (Любомир Луцюк, Роман Сербин) і добродійний 
бенкет з метою зібрання коштів на видання англомовного збірника документів про ОУН-
УПА. 

 

 Міні-симпозіум в Торонто (червень 2013) на тему “Два геноциди: Голодомор і Голокост” з 
участю істориків Геннадія Іванущенка та Ігоря Щупака з України. 

 

 Підтримка видання польською мовою монографії історика Володимира В’ятровича “Друга 
українсько-польська війна” про українсько-польське протистояння 1942-1943 рр. 

 

 Підтримка діяльності музею “Тюрма на Лонцького”. 
 

 Підтримка Центру досліджень українського державотворення при Києво-Могилянській 
Академії. 

 

 Підтримка створення електронного архіву документів і матеріалів, зв’язаних з визвольною 
боротьбою ОУН-УПА. 

 
Г. Гуманітарна діяльність 
 
 Комітет  гуманітарної допомоги займався: 

 висилкою (за призначенням) літератури в Україну; 
 матеріальною допомогою виховним таборам “Лисоня” (Україна) для української 

молоді з України та країн “близького зарубіжжя”; 
 допомогою періодичним і  книжковим виданням в Україні; 
 підтримкою досліджень визвольної боротьби; 
 допомогою ветеранам ОУН-УПА в Україні; 
 підтримкою проекту “Батурин”; 
 підтримкою діяльності українських патріотів в Україні; 
 підтримкою вебсайту “Кобза”.  
 

Ґ .Видавнича діяльність  
Ліhа Українців Канади послідовно підтримувала: видавничі проекти пресового органу УДО Канади 
“Гомін України”, такі як спеціальні видання до 100-ліття ген. Романа Шухевича і 65-ліття УПА 
(2007), 60-ліття “Гомону України” (2008), про провідника ОУН – Степана Бандеру (2009), про 
боротьбу ОУН проти нацистів “Хочу жити” (2010), до 120-ліття поселення українців Канади “До 
берегів волі” (2011), про голову Українського Державного Правління, 1941 р. Ярослава Стецька 
(2012). 
Ліhа Українців Канади сприяла таким виданням: масове тиражування в Україні спецвидання 
“Гомону України” про С. Бандеру (2009/2010), “Народна війна”. Путівник до експозиції” (2010-2011) 
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та інші. Створено в електронному форматі англійською мовою два нариси ‘Історія ОУН у датах” 
(т.зв. “Дейтлайн”) і окремо про Степана Бандеру (2010).  
 
Інтернет веб-сторінка ЛУК  
Інтернетна веб-сторінка ЛУК уже увiйшла в категорію т.зв. успішних веб-сторінок, досягаючи 
останнім часом в середньому 40 тис. відвідувачів кожного місяця з числом 35 країн. Особливістю 
веб-сторінок ЛУК є й те, що Крайова Управа користується цим засобом теж для проведення 
громадських і політичних акцій у підтримку, як в Канаді, так і в Україні даної справи: визнаня 
Голодомору Геноцидом, захист правди про ОУН-УПА, акції на захист України від внутрішніх і 
зовнішніх загроз, і т.п. Усі акції, які ЛУК проводить через свою інтернетну сторінку, названі в 
окремій брошурі із закликом до громадян включитися в ці акції. 
 
Заключне зауваження 
Основою успішності діяльності даної організації є “залізна засада” – поєднання людського ресурсу 
з матеріальним. КУДОК нераз уже підтверджувала цю тезу конкретними проектами та акціями. У 
відносному розумінні, ЛУК/СКУДО диспонують реально і потенційно потрібним для успішної 
діяльності людським ресурсом, щоб задовільно могли працювати. Пам’ятаймо, що у нинішньому 
світі лиш професіоналізм є запорукою успіху.  
Називаючи ці різні проекти з програми діяльності ЛУК, треба наголосити на головному факті, що 
знаменує нашу дійсність – боротьба за національні і державні інтереси спільнот і громад, на 
нинішньому етапі в основному відбувається в інформаційному просторі. 
 
Статті про майже кожну згадану подію ви знайдете на вебсайтax “Гомону України”(www.homin.ca )  
та Ліhи Українців Канади (www.lucorg.com ). 
 
Ліга Українців Канади висловлює щиру подяку своїм партнерам з КУДОК, СКУДО, партнерам в 
Україні, українській громаді, зокрема Фундації “Будучність” за підтримку нашої багатогранної 
діяльності в Канаді. 
 
 
 
Олег Романишин        Орест Стеців 
Голова КУ ЛУК         Голова КУ ЛУК 
2008-2010         2011-2013 
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