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ПРОТОКОЛ 
ІХ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ 

20-22 серпня 2008 р.,  
Київ, Україна 

 
СЕРЕДА, 20 СЕРПНЯ 2008 РОКУ 

 
ПЕРША ПЛЕНАРНА СЕСІЯ 

1) ВІДКРИТТЯ І ПРИВІТАННЯ ДЕЛЕГАТІВ І ГОСТЕЙ ІХ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ 

Першу пленарну сесію IX Світового Конґресу Українців привітав канадський танцювальний 
колектив “Барвінок” вокально-хореографічною композицією “Щоб не зів’яли ніжні квіти, щоб не 
вмирали наші діти”, а затим у виконанні хору Видубицького монастиря прозвучала молитва “Боже 
великий, єдиний” в пам’ять про жертви українського Голодомору 1932-1933 рр. 
 
Марія Шкамбара, голова Організаційного комітету ІХ Світового Конґресу Українців, привітала 209 
делегатів із 23 країн світу, які проживають за межами України, та гостей з України й різних держав 
світу: святійшого Патріарха Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) 
Філаретa, Президента України Віктора Ющенка, Прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, віце-
прем’єр-міністра України Івана Васюника, міністра закордонних справ України Володимира 
Огризкa, міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, міністра у справах сім’ї, молоді і 
спорту України Юрія Павленка, начальник Управління з питань закордонного Українства МЗС 
Василя Боєчкa, голову Служби безпеки України Валентина Наливайченка та представників 
українських церков різних конфесій, державних інституцій і громадських організацій.  

Голова організаційного комітету СКУ Марія Шкамбара запросила до молитви святійшого Патріарха 
УПЦ КП Філарета.  

Виступив Аскольд Лозинський, президент Світового Конґресу Українців, та офіційно відкрив ІХ 
Світовий Конґрес Українців.  

Після цього прозвучали привітання від: 

 Президента України Віктора Ющенка; 
Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко;  

 Директора Українського інституту національної пам’яті Ігоря Юхновського; 
Голови Української всесвітньої координаційної ради (УВКР) Дмитра Павличка та 
Голови Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) Марії Шкамбари. 

Було зачитано письмові вітання від Голови Верховної Ради України Арсенія Яценюка, міністра 
внутрішніх справ України Юрія Луценка, міністра освіти і науки України Івана Вакарчука та голови 
Народного руху України Бориса Тарасюка. 
 
2) ВРУЧЕННЯ МЕДАЛЕЙ СВ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО 

Медаль св. Володимира Великого вручено таким особам: Аскольд Лозинський (США), Іван Буртик 
(США), Марія Шкамбара (Канада), Божена Іванусів (Канада), Осип Гавалешка (Канада), Надія 
Луців (Канада), Олег Романишин (Канада), Ярослав Соколик (Канада), Орися Сушко (Канада), Іван 
Яремко (Канада), Віктор Чернишук (Литва), Наталія Драгоманова (Угорщина), Ярослава Хортяні 
(Угорщина), Юрій Кравченко (Угорщина), Володимир Мельник (Іспанія), Михайло Петруняк 
(Іспанія), Іван Пазун (Португалія), Ірена Петрульонєнє (Литва), Наталія Шертвітєнє (Литва), Роман 
Варивода (Португалія), Віра Жушман (Російська Федерація) та Марія Митрович (Франція).  
 
Медаллю св. Володимира Великого було нагороджено і не українців: Луїша Мігеля де Матуш 
Рубейру (Португалія) за визначну працю у поширенні інформації про український Голодомор 1932-
33 рр. у Португалії та Пауля Гаккенеса (Нідерланди) за популяризацію української музики й пісні в 
світі.  
 
Візантійський хор (Нідерланди), що виконує українські духовні, класичні та народні твори, 
відзначено Почесною грамотою СКУ.  
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3) МОЛИТВА І ЗАКРИТТЯ 

Святійший Патріарх УПЦ КП Філарет провів молитву на закриття першого дня IX Світового 
Конґресу Українців. 

ЧЕТВЕР, 21 СЕРПНЯ 2008 РОКУ 

ДРУГА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ 

4) ВИБІР ДІЛОВОЇ ПРЕЗИДІЇ 

Діловa Президія: 

Голова: Стефан Романів. 
Заступники: Михайло Савків; 

Юрій Чопик;  
Ігор Ґавдяк; 
Ярослава Хортяні; 
Юрій Кононенко; 
Павло Ґрод. 

Секретарі:  Мирослав Гочак;   
  Наталія Ярова;  
  Люба Часто. 
На скріплений внесок було одноголосно прийнято вищеподаний склад Ділової президії. 
 
5) ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ І ПРАВИЛЬНИКА IX СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ  

С. Романів, голова Президії, прочитав Програму та Правильник IX Світового Конґресу Українців.  

На скріплений внесок було одноголосно прийнято Програму ІХ Світового Конґресу 
Українців. 

На скріплений внесок було одноголосно прийнято Правильник IX Світового Конґресу 
Українців.  
  
6) ПРИЙНЯТТЯ ПРОТОКОЛУ VIII КОНҐРЕСУ  

Стефан Романів представив до прийняття протокол VIII Світового Конґресу Українців.  

На скріплений внесок було одноголосно прийнято протокол VIII Світового Конґресу 
Українців. 
 
7) ПОКЛИКАННЯ КОНҐРЕСОВИХ КОМІСІЙ 

Верифікаційна: 
Голова: Александер Непрель. 
Член: Іван Підкович. 

Статутова: 
Голова: Оксана Соколик. 
Члени: Евген Чолій; 

Павло Ґрод; 
Маруся Яроцька; 
Богдан Футей; 
Романія Явір; 
Славко Бурда; 
Рома Дигдало. 

Номінаційна: 
Голова: Надія Луців. 
Члени: Ірина Куровицька; 

Стефан Романів; 
Віторіо Соротюк; 
Оля Даниляк; 
Валерій Семененко; 
Леся Хичій; 
Михайло Савків; 
Зенон Ластовецький. 
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Фінансова: 
Голова: Богдан Федорак.  
Члени:  Оля Заверуха; 

 Тарас Підзамецький; 
 Анна Кісіль; 
 Евген Романчукевич; 
 Богдан Кекіш. 

 
Резолюційна: 
Голова: Михайло Моравський. 
Члени:  Юрій Менцінський; 

 Віктор Педенко; 
 Любов Часто. 

  
На скріплений внесок було одноголосно прийнято вищеподаний склад комісій. 
 
8) ЗВІТИ ЕКЗЕКУТИВНОГО КОМІТЕТУ СКУ (повні звіти подано в Конґресовій книзі) 

1. Аскольд Лозинський – президент, звернув увагу на українські громади в колишніх 
країнах СРСР, створення українських громад та прийняття нових організацій з Західної 
Європи до складу СКУ, підтримку зв’язкiв з провідниками в Україні, одержання акредитації 
СКУ в ООН, координацію громадської діяльності між організаціями діаспори (стор. 19-71). 
 
2. Віктор Педенко – генеральний секретар, розповів про роботу канцелярії, відновлення 
веб-сайту СКУ, поширення інформаційної мережі та про зв’язки між українцями усього світу, 
свої поїздки та зустрічі і контакти СКУ з Україною  (стор. 92-108). 

 
3. Евген Чолій – 1-ий заступник президента, розповів про рішення арбітражного суду в 
справі втрати веб-сайту СКУ та його відновлення, проекти змін статутів і правильників СКУ, 
участь у Інвестиційному комітеті та у всіх заходах СКУ (стор. 72-84). 
 
4. Марія Шкамбара – 2-ий заступник президента, розказала про роботу СФУЖО, свою 
участь у підготовці відзначення 40-ліття СКУ та про організацію урочистих прийомів на 
вищому рівні гостей з України, про IV Всесвітній форум українців у Києві та зв’язки з УВКР. 
Вона звітувала про річні наради СФУЖО, проведення конференції у Римі, зовнішні зв’язки в 
ООН, а також внутрішню діяльність СФУЖО, яка була направлена на співпрацю зі 
складовими українськими жіночими організаціями. Вона також розказала про контакти з 
жіночими організаціями світу та благодійну діяльність СФУЖО (стор. 85-91 і стор. 225-234). 

 
5. Оля Даниляк – скарбник, представила фінансовий звіт. Загальні видатки за 2003-2007 рр. 
становили $220.579 (кан.), прибутки $273,415 (кан.), що створило надвишок в сумі $52,836 
(кан.) (стор.109-110). 

 
На скріплений внесок було одноголосно прийнято фінансовий звіт.  

На скріплений внесок було одноголосно прийнято звіти Екзекутивного комітету СКУ. 
 
9) ЗВІТИ ГОЛІВ РАД І КОМІСІЙ СКУ (повні звіти подано в Конґресовій книзі 2008 р.) 

1. Світова координаційна виховно-освітня рада  
Голова Н. Луців розповіла про видання журналу “Відгукніться”, листок зв’язку СКВОР, розробку 
навчальних матеріалів для освітян, Інститут професійного розвитку вчителів в Україні, зв’язок зі 
школами Східної діаспори та школи українознавства у світі (стор. 111-120). 

2. Світова рада суспільної служби  
Голова Оля Даниляк представила звіт про надану допомогу діаспорним організаціям за 5 років, 
вказала на потребу допомоги Суспільній службі України у розбудові нових осередків та поширенні 
програм і збільшення членства, допомогу в організації суспільних служб поза межами України, 
зокрема в країнах, де проживають іммігранти з України, а також поширення збіркової акції 
Однодоларового фонду (стор. 121-127). 

3. Комісія людських і громадянських прав  
Звіт голови Комісії прочитав Олександр Басмат. Він поінформував, що завданням Комісії є стежити 
за людськими та громадянськими правами українців у всіх країнах їхнього поселення та реагувати 
на порушення прав українців. 5 комітетів, які було скликано за спеціальними призначеннями, 
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підтримували постійний контакт з міжнародними правозахисними організаціями та брали участь у 
з’їздах та конференціях (стор. 128-196).  

4. Світова наукова рада  
Голова професор Любомир Винар подав у звіті, що Рада співпрацює з науковими установами та 
університетами в діаспорі та Україні, організовує конференції та конгреси, а також займається 
науково-видавничою діяльністю (стор. 197-202).  

5. Міжнародний координаційний комітет СКУ в справі Голодомору  
Голова Стефан Романів розповів про хід Міжнародної акції “Незгасима свічка”, метою якої є 
поширення інформації про Голодомор в Україні 1932-1933 рр. та визнання його геноцидом 
українського народу якомога ширшим колом держав світу. Він також розповів про поширення 
тематичних матеріалів, виставок, прийняття резолюцій про Голодомор у парламентах світу (стор. 
203-217).  

6. Українська кооперативна рада Канади  
Голова Богдан Лещишин представив у звіті про досягнення результати українських кредитних 
спілок Канади. Середній зріст активів за останні 5 років становив 6.5%. Загалом якість активів у 
Канаді досить сильна, відбувся також зріст членства на 1800 осіб (стор. 218-222). 

7.   Комісія допомоги українцям за кордоном  
Голова Юрій Чопик доповів, що Комісію було створено на Річних загальних зборах Ради директорів 
СКУ з метою координації українських громадських організацій у зв’язку з імміграцією українців у 90-
х роках до європейських країн. За звітний період було проведено ряд зустрічей з Президентом 
України, члени Комісії брали участь у конференціях, у створенні освітніх закладів за кордоном, у 
проведенні заходів по відзначенню історичних дат українського народу та вшануванню пам’яті 
жертв Голодомору в Україні (стор. 223-224). 

 
На скріплений внесок було одноголосно прийнято звіти рад і комісій СКУ. 
 

10) СЕСІЯ: 75-ЛІТТЯ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ  

Модератор: Стефан Романів.  

На сесії було обговорено результати співпраці Міжнародного координаційного комітету СКУ в 
справі Голодомору з Секретаріатом Президента України і Українським інститутом національної 
пам`яті щодо проведення в світі Міжнародної акції “Незгасима свічка”, накреслено плани діяльності 
на майбутнє. По закінченні сесії відбувся численний жалібний похід, присвячений 75-ій річниці 
українського Голодомору. Він розпочався від Українського дому та пройшов по Хрещатику і вул. 
Михайлівській до пам’ятного знака Голодомору, де святійший Патріарх УПЦ КП Філарет у 
супроводі Владик УПЦ КП і Української греко-католицької церкви (УГКЦ) відправив панахиду в 
пам’ять про жертви геноциду українського народу. 

П’ЯТНИЦЯ, 22 СЕРПНЯ 2008 РОКУ 

 
ТРЕТЯ ПЛЕНАРНА СЕСІЯ 

11) ЗВІТИ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ КРАЙОВИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ 
(повнізвіти подано в Конґресовій книзі 2008 р.) 

1. Союз українських організацій в Австралії  
Голова Стефан Романів розповів про 60-ліття організації, подав загальну картину про її структуру, 
управу, громади Австралії, молодіжні організації, науковий сектор, пресу та комунікацію, перепис 
населення Австралії 2006 року, зовнішню та внутрішню політику Австралії, відзначення 75-ої 
різниці Голодомору та новостворену громаду в Новій Зеландії (стор. 235-246). 

2. Українсько-бразилійська центральна репрезентація 
Голова Віторіо Соротюк представив звіт про культурно-освітній договір між Бразилією та Україною, 
участь у культурних заходах, видання книжок українською мовою та українсько-бразильського 
словника, побудову нового приміщення для музею, постановку фільму про Голодомор в Україні 
1932-1933 рр., проведення Міжнародної акції “Незгасима свічка“ (стор. 248). 

3. Федерація українців Вірменії “Україна”  
Голова Романія Явір розповіла про традиційні свята та заходи, які відзначаються українцями; 
візити урядових та видатних осіб з України до Вірменії: участь у форумах, з’їздах, конференціях; 
освіту та виховання дітей діаспори (стор. 249-252). 
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4. Товариство української діаспори в Греції  
Голова Галина Маслюк доповіла про проблеми соціального захисту іммігрантів з України у Греції, 
українську школу для дітей, випуск брошури про Голодомор в Україні англійською та грецькою 
мовами, ІІІ Форум української діаспори у Греції (стор. 253-256). 

5. Асоціація “Українці Казахстану”  
Голова Михайло Парипса описав у звіті структуру Асоціації та її інформаційно-пропагандистську 
діяльність, шкільництво, культурологічні заходи, зв’язок з громадами та допомогу їм, зв’язок з 
Україною та діаспорою та деякі проблемні питання (стор. 257-260). 

6. Конґрес українців Канади  
Голова Павло Ґрод доповів про офіційне відкриття нового офісу Конґресу українців Канади (КУК) в 
Оттаві, співпрацю з СКУ, урядом Канади, відзначення 75-річчя Голодомору, програму стажування 
українських студентів у канадському Парламенті, діяльність КУК на виборах в Україні, визнання 
Канадою інтернування українців у 1914-1920-х роках несправедливим, участь КУК у підготовці 
державного візиту президента України Віктора Ющенка до Канади у 2008 році (стор. 261-266). 

7. Українське національне об’єднання Канади  
Голова Тарас Підзамецький розповів про історію організації, завдання та діяльність УНО, розробку 
нових програм, спрямованих на навчання і виховання в організації національно-свідомої молоді, 
участь молоді у конференціях, поїздки молоді до найбільшого екологічно музею в світі біля 
Едмонтону (стор. 267-268). 

8. Ліґа українок Канади  
Голова Христина Бідяк повідомила, що організація нараховує 15 відділів, 379 членів. Крайова 
управа ЛУК підтримує ділові контакти з жіночими організаціями в Канаді та в Україні, організувала 
цікаві зустрічі з сином Василя Стуса, правнучкою Івана Франка, депутатом Верховної Ради Лілією 
Григорович та ін. ЛУК надала грошову допомогу на літні табори, ветеранам ОУН-УПА в Україні, 
спонсорувала проекти про Голодомор в Україні 1932-1933 рр. та проект про історію ОУН-УПА 
(стор. 269-273). 

9. Спілка української молоді (СУМ)  
Голова Мирослава Підгірна звітувала про відзначення 75-ої річниці Голодомору 1932-1933 рр., 
видання сумівського журналу “Крилаті”, виховну працю з молоддю, відновлення праці дружинників 
СУМ, виконання “Юнацької програми”, проведення таборів для молоді у різних країнах світу, 
семінари для залучення молоді до СУМ та пошиття нових форм (стор. 274-275). 

10. Суспільна служба українців Канади (ССУК)  
Голова Божена Іванусів доповіла, що метою організації є допомога особам та родинам 
українського походження. ССУК об’єднує 8 філій у Ванкувері, Едмонтоні, Саскатуні, Вінніпезі, 
Гамільтоні, Ст. Кетеринс, Торонто та Монтреалі. Суспільна служба також надає допомогу поза 
Канадою. Загальна сума допомоги, наданої українцям від 2003 до 2007 років, – $1,521,182 (стор. 
276).  

11. Братство колишніх вояків І УД УНА  

Голова Мирон Головатий подав у звіті, що управа організації займається питаннями, які 
стосуються Дивізії, видає журнал “Вісті комбатанта” і підтримує зв’язки з Центральним 
державним історичним архівом України, де зберігаються архіви Дивізії, допомагає хворим-
інвалідам-побратимам у Галицькому братстві (стор. 277-279). 

12. Центральна спілка українців Німеччини  
Голова Людмила Млош представила звіт, у якому описала участь у всіх заходах, які з урахуванням 
традиційних свят українців у Німеччині, участь у громадському житті Німеччини, вшанування жертв 
Голодомору, зв’язки з Україною та з посольством України у Німеччині (стор. 280-283). 

13. Спілка українців у Португалії  
Голова Марія Дець написала у звіті про допомогову інформаційно-соціальну діяльність, підтримку 
нових іммігрантів, просвітницьку діяльність, українські недільні школи “Берегиня”, школу міста 
Лагуш та їх навчальну та культурно-масову діяльність, газету “Українці в Португалії” та двомовну 
веб-сторінку Спілки (стор. 283-286). 

14. Асоціація українців у Португалії “Собор”  
Голова Олег Гуцько подав у звіті про управу організації, яка продовжує акцію під назвою “Вперед, 
іммігранте!” з метою возз’єднання сімей та захисту прав українських іммігрантів, визначні дати, які 
були відзначені українцями у Португалії, організацію суботньої школи, ознайомлення португальців 
з українськими обрядами та традиціями, роботу по створенню веб-сайту www.sobor.pt (стор. 287-
289).  

http://www.sobor.pt/
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15. Об’єднання українців Росії  
Співголова Валерій Семененко доповів, що у РФ діють 107 українських організацій у 58 
республіках, краях, областях та автономних округах, у тому числі й 18 регіональних та місцевих 
національно-культурних автономій. Діє Бібліотека української літератури у Москві, створюється 
пластовий рух, продовжується робота по вшануванню жертв Голодомору. Однак відсутність 
української церкви та українських шкіл в Росії прискорює асиміляцію українців (стор. 290-293). 

16. Український конґресовий комітет Америки (УККА)  
Голова Михайло Савків доповів про відзначення роковин Голодомору, 40-ліття побудови 
пам’ятника Т. Шевченку у Вашингтоні, видавничу діяльність УККА, спонсорство та участь у 
конференціях, участь у президентських виборах в Україні, у прийомі Президента України Віктора 
Ющенка у Вашингтоні, візит Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та міністра закордонних 
справ України до США (стор. 294-305). 

17. Союз українок Америки (СУА)  
Голова Ірина Куровицька розповіла, що СУА має 9 округів, які об’єднують 12 відділів. Організація 
щороку проводить річні з’їзди та конвенцію раз у три роки. Члени СУА створили Український музей 
у Нью-Йорку, відзначили 60-ліття створення єдиного журналу СУА “Наше життя” та 100-ліття від 
дня заснування церкви св. Юра у Нью-Йорку, проводили культурні заходи організації та зібрали 
кошти на дитячу лікарню Києва (стор. 306-309).  

18. Об’єднання жінок оборони чотирьох свобід України   
Голова Люба Сілецька написала у своєму звіті про культурні заходи, які провела організація: 
вшанування жертв Голодомору та експозицію Київського товариства “Меморіал” у США, 
організацію бенкету –  зустрічі Президента України Віктора Ющенка з громадою Нью-Йорка, 
видавничі справи та суспільну опіку (стор. 306-309). 

19. Братство охорони воєнних могил “Броди – Лев”  
У звіті подано, що Братство опікується воєнними могилами в Україні, Австралії, Німеччині, Польщі 
та Італії. За ініціативи Братства було перенесено останки з Берліна українських державних мужів 
на Личаківський цвинтар у Львові. Братство допомагає споруджувати пам’ятники видатним людям 
в Україні та надає допомогу вдовам покійних дивізійників та стипендії їх внукам на навчання в 
Україні (стор. 314-315). 

20. Український культурний центр «Батьківщина» в Узбекистані  
Голова Валентина Такаєва розповіла про відзначення видатних дат, виховання та освіту 
українських дітей у недільних школах, організацію виставок дитячих малюнків, фольклорних 
ансамблів, участь дитячих колективів на фестивалях-конкурсах, співпрацю з Союзом Українок 
Америки та Стипендійним фондом СУА (стор. 316-319). 
 
На скріплений внесок було одноголосно прийнято звіти Українських крайових центральних 
репрезентацій. 
 
ЧЕТВЕРТА ПЛЕНАРНА СЕСІЯ 
 
12) ЗВІТ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

За Контрольну комісію звітував Александер Непрель. Контрольна комісія слідкувала за діяльністю 
Ради директорів, перевіряла фінансові книги та звіти книговодів. Контрольна комісія стверджує, що 
уся праця СКУ була ведена взірцево та складає признання проводові та працівникам канцелярії. 

На скріплений внесок було одноголосно прийнято звіт Контрольної комісії. 
 
13) НАДАННЯ АБСОЛЮТОРІЇ УСТУПАЮЧИМ КЕРІВНИМ ОРГАНАМ СКУ 

Звітував Александер Непрель, який склав подяку керівним органам СКУ та працівникам бюро за 
їхню працю, та дав внесок (підтриманий Ярославом Соколиком) на надання абсолюторії 
уступаючим органам СКУ.  
 
На скріплений внесок було одноголосно прийнято внесок на надання абсолюторії 
уступаючим органам СКУ.  
 
14) ЗВІТ ВЕРИФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

За Верифікаційну комісію звітував А. Непрель, який ствердив, що на Kонґресі зареєстровано 209 
делегатів із 23 країн світу, які уповноважені голосувати. Він ствердив також, що Верифікаційна 
комісія перевірила протокол VIII Світового Конґресу Українців і пропонує його прийняти.  
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На скріплений внесок було одноголосно прийнято звіт Верифікаційної комісії разом з 
протоколом з VIII Світового Конґресу Українців. 
 
15) ЗВІТ СТАТУТОВОЇ КОМІСІЇ 

За Статутову комісію звітував Е. Чолій. Він представив зміни до Статутів СКУ в українській та 
англійській мовах. 

На скріплений внесок було одноголосно прийнято зміни до Статутів СКУ в українській та 
англійській мовах (Статути зі змінами в українській та англійській мовах у додатку). 
 
16) ЗВІТ ФІНАНСОВОЇ КОМІСІЇ 

За Фінансову комісію звітувала І. Мицак. 

На скріплений внесок було одноголосно прийнято звіт Фінансової комісії. 
 
17) ЗВІТ РЕЗОЛЮЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

За Резолюційну комісію звітував М. Моравський.  

На скріплений внесок були одноголосно прийняті резолюції ІХ Світового Конґресу Українців 
(Резолюції ІХ Світового Конґресу Українців подано в Конґресовій книзі на стор. 14-18). 
 
18) ЗВІТ НОМІНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ І ВИБІР НОВИХ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СКУ 

За Номінаційну комісію звітувала Надія Луців.  

Вона подала, що є два кандидати на пост Президента СКУ. Евген Чолій та Віктор Педенко 
представили свою передвиборчу програму. Після цього відбулося таємне голосування.  

Після підрахування голосів було проголошено Евгена Чолія наступним президентом СКУ.  
 
Надія Луців зачитала пропонований склад Екзекутивного комітету СКУ: 

 Президент – Евген Чолій (Канада); 

 Перший заступник президента – Ярослава Хортяні (Угорщина); 

 Другий заступник президента – Марія Шкамбара (Канада); 

 Генеральний секретар – Стефан Романів (Австралія);  

 Фінансовий референт – Тамара Денисенко (США);  

 Скарбник – Богдан Пагута (Канада).  
 
На скріплений внесок було одноголосно прийнято вищеподаний склад Екзекутивного 
Комітету СКУ. 
 
Надія Луців зачитала пропонований склад Ради директорів СКУ: 

 Президент – Евген Чолій (Канада), 

 Перший заступник президента – Ярослава Хортяні (Угорщина), 

 Другий заступник президента – Марія Шкамбара (Канада), 

 Генеральний секретар – Стефан Романів (Австралія),  

 Фінансовий референт – Тамара Денисенко (США),  

 Скарбник – Богдан Пагута (Канада), 

 Попередній президент – Аскольд Лозинський (США), 

 Заступник президента – Тамара Ґалло-Олексій (США), 

 Заступник президента – Ігор Ґавдяк (США), 

 Заступник президента – Павло Ґрод (Канада), 

 Заступник президента – Зенон Поточний (Канада), 

 Представник СФУЖО – Маріянна Заяць (США), 

 Представник – Михайло Моравський (Австралія), 

 Представник – Валерій Семененко ( Росія), 

 Голова Світової ради суспільної служби – Ірина Ващук (Канада), 

 Голова Світової координаційної виховно-освітньої ради – Оксана Винницька-Юсипович 
(Канада), 

 Голова Комісії людських і громадянських прав – Юрій Даревич (Канада), 

 Голова Світової ради культури – Анна Кісіль (Канада), 

 Голова Української світової кооперативної ради – Ігор Ляшок (США),  

http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=269&inner=true
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=270&inner=true
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=276&inner=true
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=272&inner=true
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php?id=274&inner=true
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 Голова Світової ради Організації Об’єднаних Націй – Аскольд Лозинський (США), 

 Голова Світової наукової ради – Любомир Винар (США), 

 Голова Конференції українських молодечих організацій – Мирослав Гочак (Сербія), 

 Голова Комісії спорту – Михайло Гамалій (Німеччина), 

 Голова Комісії допомоги українським громадянам за кордоном – Юрій Чопик (Іспанія), 

 Голова Комісії засобів масової інформації – Ірина Мицак (Канада), 

 Голова Міжнародного координаційного комітету в справі Голодомору – Стефан Романів 
(Австралія) , 

 Голова Комісії боротьби проти торгівлі людьми – Ірина Солтис (Канада). 
 
На скріплений внесок було одноголосно прийнято вищеподаний склад Ради директорів СКУ 
та було уповноважено складові організації СКУ доповнити склад Ради директорів, подавши 
до неї своїх членів.  

Надія Луців зачитала пропонований склад Контрольної комісії СКУ: 

 Александер Непрель (США), 

 Квітка Семанишин (США), 

 Галина Головка (Канада), 

 Дем’ян Гайворон (Канада), 

 Христина Бідяк (СФУЖО, Канада), 

 Віра Коник (ЕКУ, Естонія), 

 Михайло Волик (Росія), 

 Евген Юзва (Аргентина), 

 Михайло Моравський (Австралія). 

На скріплений внесок було одноголосно прийнято вищеподаний склад Контрольної комісії 
СКУ. 
 
Також було запропоновано, щоб осідок канцелярії СКУ залишився у Торонто, Канада. 

На скріплений внесок було одноголосно прийнято рішення залишити осідок канцелярії СКУ 
в Торонто, Канада. 
 
19) СЛОВО НОВООБРАНОГО ПРЕЗИДЕНТА СКУ 

Евген Чолій висловив щиру подяку попередньому президенту СКУ Аскольду Лозинському за його 
довголітню плідну працю для добра СКУ. Евген Чолій подякував усім членам Екзекутивного 
комітету, Ради директорів та всім комісіям СКУ за їхню віддану працю в минулій каденції, а також 
Віктору Педенку за його працю на посту генерального секретаря СКУ, в тому числі й за його 
поїздки до українських громад у різних країнах світу та репрезентацію СКУ. 

Він ще раз подякував управі Конґресу Українців Канади за висунення своєї кандидатури на пост 
президента СКУ, а делегатам –  за висловлене довір’я, яке він пообіцяв виправдати. 

Евген Чолій сказав про започаткування нового етапу світового українства – етапу партнерства між 
Україною і діаспорою. Він зазначив, що подальші успіхи СКУ до великої міри будуть залежати від 
єдності всього світового українства. Саме тому він закликав усіх до активної співпраці з СКУ. 

20) ЗАКРИТТЯ 

Головуючий Стефан Романів подав внесок закрити ІХ Світовий Конґрес Українців. 

На скріплений внесок було одноголосно прийнято внесок закрити IX Світовий Конґрес 
Українців. 

 
Голова Президії:СтефанРоманів_____________________________________ 
 
Секретарі: Мирослав Гочак___________________________________________ 
 

     Наталія Ярова_____________________________________________  
 

                 Люба Часто________________________________________________ 
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