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ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 
 
Після довгих років Організація Державного Відродження України (ОДВУ) як одна із найстарших 
Американсько-українських організацій заснована пол. Евгеном Коновальцем, котра буде 
святкувати свій 85-тий ювілей в 2014 р., бере активну участь не лише в українських громадах 
Америки й України, але й у по всьому світі. 
 
ОДВУ працює і має репрезентацію в українських організаціях, таких як: Українсько-Американська 
Координаційна Рада (УАКрада), Злучений Українсько-Американський Допомоговий Комітет 
(ЗУАДК), Т-ва Свята Софія, Українська Федерація. 
 
За останних кілька років відновлено співпрацю із братньою організацією Українське Національне 
Об’єднання (УНО) Канади.  Спільно обидві організації розпочали працю над відновленням ІСНО-
Ідеологічно Сполучених Національних Організацій. 
 
Орган ОДВУ "Самостійна Україна" (редактор Павло Дорожинський) вже 75 років видається не лише 
в Америці й Україні, але по цілому світу. 
 
У 2009 році організовано табори молоді ОДВУ. У 2011 році створено Стипендійний Фонд ОДВУ для 
студентів від 10-12 кляси Українських Рідних Шкіл в Америці на історичні та політичні теми в житті 
Української історії. 
 
Нарис З'їздів ОДВУ вшановано на 80-му З'їзді ОДВУ, котрий відбувся у вересні, 2010 р.  
Конференції ОДВУ відбуваються кожні два роки, а Конвенції щороку, на котрих вшановуються 
визначні особи та події в Українській історії. 81-ий З'їзд ОДВУ відбувся в грудні 2012 року. 
 
У лютому цього року організовано новий 7-ий відділ ОДВУ ім. Володимира Івасюка в МакАдо, ПА 
при Українській Греко Католицькій Церкві Св. Марії. 
 
ОДВУ разом із УНО-Канада 8-10 березня 2013 р. організували на оселі ОДВУ ім. О. Ольжича 
“Leadership Conference”,  котру було завершено Св. Літургією в церкві Св. Марії в Мак Адо, ПА і 
відправлено панахиду в 1-шу річницю смерті б.п. Миколи Плав'юка. Під час Конференції відбулася 
виставка Василя Авраменка в музеї Тараса Шевченка з Вінніпезі з доповіддю Ірини Балан. 
 
Такі свого роду конференції є в пляні на майбутнє з різними оранізаціями. 
 
28 травня 2013 р. ОДВУ організувало на терені Філядельфії, ПА вшанування 75-ої річниці смерті 
полковника Євгена Коновальця. 
 
ОДВУ пишається і гордиться своєю оселею ім. О. Ольжича в Лігайтоні, ПА, на котрій відбуваються 
різного роду табори, імпрези, весілля, майстерні писанок, герданів, і т.п. У літний сезон 
відправляється Св. Літургія в каплиці Св. Андрія. 
 
На терені оселі ОДВУ стоїть єдиний пам'ятник у світі великому синові України Олегу Ольжичу. 
 
З приїздом нової української еміграції є зацікавлення до ОДВУ і в тих містах будуть організовувати 
нові відділи, де ОДВУ далі буде працювати для добра і розвитку української громади в діяспорі. 

 
 
 
 




