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ВЕЛИКОДНЄ ВІТАННЯ 
 

        Христос Воскрес!         Воістину Воскрес! 
       

 
Вже понад тисячу років наш народ святкує Світле Христове Воскресіння як найбільше та 

найвеличніше свято. Воскресіння Христа – це великий дарунок Господньої любові до людей, 
символ торжества перемоги добра над злом. Воно дає нам змогу на вічне життя та спонукає 
замислитися над християнськими цінностями, а також зміцнює нас духовно та вселяє в наші 
душі почуття надії на щасливе майбутнє.  
 

У свідомості кожного українця день Христового Воскресіння поєднує чудові релігійні 
обряди зі своєрідними національними традиціями та звичаями. У цей день усі українці світу – і 
на рідній землі, і в діаспорі – прийдуть на Пасхальну Службу Божу, щоб разом возвеличити ім’я 
Спасителя, помолитися за своїх рідних і за матір-Україну.  
 

У день світлого Воскресіння Христового ми дякуємо Всевишньому за те, що вислухав 
наші молитви і дарував Україні свободу та можливість вільно розвиватись у колі незалежих 
держав світу. Уже 18-ий рік український народ радісно і відкрито святкує Христове 
Воскресіння у своїй незалежній Українській державі. Ми віримо, що з Божою допомогою 
Україна зможе перебороти всі труднощі сучасного життя та буде впевнено йти вперед до 
відновлення української нації та утвердження демократії. 
 

Світовий Конґрес Українців щиро вітає Ієрархів і душпастирів українських Церков у 
всьому світі, Президента, Прем’єр-міністра, Голову Верховної Ради України, членів складових 
організацій Світового Конґресу Українців та громадських провідників, а також усіх українців в 
Україні та в діаспорі зі святом Христового Воскресіння та зичить міцного здоров’я, щастя, 
радості, миру та злагоди на довгі літа.  
  

Нехай же Господь скріпляє нашу віру та згуртовує всіх нас у спільній справі задля 
майбутнього України та українського народу!  
 
 

 
Світовий Конґрес Українців 

 
 

             
 
 
Евген Чолій               Стефан Романів  
Президент              Генеральний секретар 
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ТРАВНЕВА АКЦІЯ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ 

Підтримайте свою міжнародну надбудову! 

Вже більше 40 років травень є місяцем підтримки Світового Конґресу Українців (СКУ). 
Щороку в цей час СКУ проводить “Травневу акцію”, яка дає можливість поповнити бюджет для 
продовження праці в ім’я світового українства.  

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, яка на 
сьогодні нараховує понад двадцять (20) мільйонів українців. До складу СКУ входять українські 
організації з більше ніж тридцяти (30) країн світу. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний 
неурядовою організацією у Економічній та Соціальній Раді Організації Об’єднаних Націй у 
2003 р.  

Протягом своєї діяльності СКУ безперестанно і наполегливо відстоює інтереси українців усього 
світу, докладає великих зусиль до розбудови та зміцнення українського громадського життя, а 
також дбає за утвердження незалежності України та встановлення з нею тісних зв’язків.  
Відзначення 75-ої річниці Голодомору 1932-33 рр., проведене Україною та СКУ у співпраці з 
українськими громадами у 32–ох країнах світу, стало яскравим доказом того, що разом можна 
досягнути великого успіху.  

Сьогодні перед нами стоять значні завдання, результат виконання яких буде залежати як від 
Вашої участі, так і від Вашої фінансової підтримки. 

• Під час IX Світового Конґресу Українців, що пройшов у Києві в серпні 2008 р., було 
обговорено основні напрямки діяльності СКУ на п’ять подальших років та наголошено, що 
наступним етапом нашої діяльності є партнерство між українськими громадами світу та між 
Україною і діаспорою.  

• У виконання поставлених конґресом завдань, від початку каденції було покликано до праці 
тринадцять (13) рад і комісій, які всебічно охоплюють українське громадське життя, а 
зокрема у питаннях захисту людських і громадянських прав, координації виховно-освітньої 
праці, суспільної служби, участі в ООН, визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом, 
українських молодечих організацій, допомоги українцям за кордоном, науки, культури, 
боротьби проти торгівлі людьми, засобів масової інформації, спорту та кооперативних рад. 

• Важливою ланкою у діяльності СКУ є вивчення стану українських громад світу та 
налагодження з ними глибших зв’язків. З цією метою було започатковано використання 
нових, сучасних способів комунікації та інформування. Разом з тим члени Екзекутивного 
комітету особисто відвідують українські громади в різних країнах світу. 

• Представляючи інтереси світового українства, СКУ постійно стежить за подіями, що 
стосуються життя українців у світі і в Україні та реагує на них своїми заявами, зверненнями 
та пресовими повідомленнями.  
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• У листопаді 2008 р. делегація СКУ мала ділові зустрічі з Президентом, Прем’єр-міністром 
та Mіністром закордонних справ України, під час яких було обговорено важливі для 
України і СКУ питання. Окрім того, було вирішено, що майбутнє співробітництво з цих 
питань буде відбуватись на основі відповідних Меморандумів співраці. Під час зустрічей 
також було узгоджено найбільш ефективні шляхи подальшої комунікації.  

• СКУ проаналізував та виробив свою візію щодо питань про захист українських 
національних меншин; збереження і розвиток української мови в Україні та в діаспорі; 
вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 рр. та його визнання у світі актом геноциду; 
забезпечення недоторканності кордонів України та її вступу до Євросоюзу і НАТО; та 
формування позитивного іміджу України.  

Усе вищесказане є лише частиною постійної праці СКУ, про яку Ви можете дізнатись з наших 
бюлетенів, щомісячних обіжників, веб-сайту www.ukrainianworldcongress.org та засобів масової 
інформації. 

На сьогодні перед СКУ стоять великі завдання, які і далі потребують Вашої відданої жертовної 
праці та значних фінансових затрат. Ми щиро вдячні усім, хто цікавиться нашою працею та 
підтримує діяльність СКУ. Особливо відзначаємо довголітніх спонсорів, у тому числі й 
українські кредитові спілки США та Канади.  

Свої пожертви просимо надсилати на адресу СКУ:   
Ukrainian World Congress, 145 Evans Ave., #207, Toronto, Ontario M8Z 5X8 Canada. 

 
Світовий Конґрес Українців 

 
Евген Чолій                   Стефан Романів 
Президент               Генеральний секретар 
 

 

Культурний захід у резиденції Генерал-губернатора Канади 
 

15 квітня 2009 р. президент Світового Конґресу 
Українців Евген Чолій узяв участь у культурному заході 
в резиденції Генерал-губернатора Канади Мікаель Жан з 
нагоди її державного візиту 23-26 квітня 2009 р. в 
Україну. 

У промові до гостей Генерал-губернатор Канади 
зазначила, що цей візит є доказом міцної дружби між 
двома країнами.  

У свою чергу Посол України в Канаді Ігор Осташ 
підкреслив активний розвиток двостороннього 
політичного діалогу, а також висловив переконання в 
успішному проведенні візиту Генерал-губернатора. 

Під час розмови з Генерал-губернатором Канади 
Мікаель Жан президент СКУ побажав успішних відвідин України та наголосив на їх важливості 
для продовження партнерських відносин з Канадою.  

На фото (зліва направo): президент Конґресу 
Українців Канади Павло Ґрод, Генерал-губернатор 
Канади Мікаель Жан та президент Світового 

Конґресу Українців Евген Чолій 
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ПОДОРОЖ ПРЕЗИДЕНТА СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ 
ДО ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

Від 30 січня до 8 лютого 2009 р. президент 
Світового Конґресу Українців (СКУ) Евген 
Чолій, на запрошення Українсько-Бразилійської 
Центральної Репрезентації (УБЦР), здійснив 
візит до Південної Америки, де у супроводі 
голови УБЦР Віторіо Соротюка зустрівся з 
представниками південноамериканської 
української громади та відвідав українські 
інституції Бразилії та Парагваю.  

VII КОНҐРЕС УКРАЇНСЬКО-
БРАЗИЛІЙСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА IV ЗУСТРІЧ 

УКРАЇНЦІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

31 січня і 1 лютого президент СКУ взяв участь у 
VII Конґресі Українсько-Бразилійської 
Центральної Репрезентації та у IV Зустрічі 
українців   Південної   Америки,  що  пройшли в  
м. Куритиба, штат Парана (Бразилія). Крім 
делегатів, на цих заходах були присутні владики 
українськиих церков, представники 
федерального, провінційного і місцевого урядів 
та українські дипломати.  

Делегати та учасники VII Конґресу УБЦР та 
 IV Зустрічі українців Південної Америки 

Під час зібрання президент СКУ виступив з 
доповіддю, у якій розповів про діяльність СКУ 
та плани на майбутнє, а також закликав 
українські громади Бразилії, Аргентини та 
Парагваю до активної співпраці. Присутні також 
заслухали звіт голови УБЦР Віторіо Соротюка, 
схвалили напрямні майбутньої діяльності та 
взяли участь у круглих столах на такі теми, як 
відносини діаспори з Україною, посилення 
організованого громадського життя в Південній 
Америці, розвиток культурного життя та стан 
української мови. 

Відгукнувшись на пропозицію президента СКУ, 
делегати прийняли рішення провести в Буенос-
Айресі (Аргентина) в липні 2010 р. I Конґрес 
українців Південної Америки з метою 
покращити координацію діяльності українських 
громад на південноамериканському терені.  

Затим було обрано провід УБЦР (голова Віторіо 
Соротюк,      I-й   з аступник     Жорже      Рибка,  
II-й заступник Філіпе Лукас, III-й заступник 
Олександр Швець, IV-й заступник Вільсон Хосе 
Котвіцький,     I-й     секретар    Даніела    Іванікі,  
II-й секретар Володимир Ґалат, I-й фінансовий 
референт Маркос Ноґас, II-й фінансовий 
референт Ліцея Пашко-Майданчен). 

На фото (зліва направо): IV заступник голови Вільсон Хосе 
Котвіцький, І-й заступник голови Жорже Рибка, голова 
УБЦР Віторіо Соротюк, президент СКУ Евген Чолій, 

 І-й фінансовий референт Маркос Ноґас та ІІ-й секретар 
Володимир Ґалат 

 
Під час нарад президент СКУ мав нагоду 
обговорити ряд важливих тем з різними 
офіційними представниками. У розмові з 
головою УБЦР Віторіо Соротюком президент 
СКУ поцікавився життям українців Бразилії і 
заторкнув питання організаційного характеру, у 
тому числі й про налагодження більш 
ефективного зв’язку з СКУ і призначення 
контактної особи, про веб-сайт УБЦР та про 
видання пресових повідомлень, заяв і обіжників 
СКУ португальською мовою. Бразилійського 
сенатора Альваро Діаза закликав і далі 
продовжувати працю для визнання 
Національним Конґресом Бразилії Голодомору 
1932-33 рр. геноцидом українського народу. З  
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дипломатичними представниками України в 
Бразилії, послом Володимиром Лакомовим та 
консулом Ларисою Мироненко, обмінявся 
думками про перспективи відкриття при 
Південно-Західному університеті Парани 
відділення для підготовки учителів української 
мови й літератури. У розмові з секретарем 
Товариства “Просвіта” в Республіці Парагвай 
Марком Худиком звернув увагу на перспективу 
входу товариства до складу СКУ як крайової 
організації. З єпископами Української 
Католицької Церкви Володимиром Ковбичем та 
Даниїлом Козлинським обговорив окремі 
питання про XXXVI Конґрес української молоді 
Бразилії. Також привітав архієпископа 
Української Автокефальної Православної 
Церкви  Єремію Ференца. У рамках з’їзду 
президент СКУ дав інтерв’ю телебаченню 
Бразилії, радіо Аргентини та газеті “Сільські 
вісті” з України.  

ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ УКРАЇНЦІВ 
АРГЕНТИНИ 

1 лютого президент СКУ зустрівся з делегацією 
Української Центральної Репрезентації в 
Аргентинській Республіці (УЦРАР), до складу 
якої увійшли голова УЦРАР Євген Юзва, голова 
Головної ради УЦРАР Марія Зінько, заступник 
голови УЦРАР Марта Костюк, секретар УЦРАР 
та заступник голови Товариства “Просвіта” 
Юрій Данилишин, колишній голова Товариства 
“Просвіта” Петро Маслюк та секретар  Това-
риства “Просвіта” Емільо П’єсцьоровський.  

На фото (зліва направо): Юрій Данилишин, Марія Зінько,  
Марта Костюк, Евген Чолій, Євген Юзва, Петро Маслюк 

та Емільо П'єсцьоровський 

У бесіді з представниками української громади 
Аргентини, яка налічує близько 250 тис., було 
обговорено питання про громадське життя 
українців Аргентини, про налагодження більш 
ефективного зв’язку з СКУ та             
призначення контактної особи, про електронну 
сторінку УЦРАР, про видання пресових 
повідомлень, заяв і обіжників СКУ іспанською 
мовою та про I Конґрес українців Південної 
Америки, що відбудеться в Буенос-Айресі.  

ЗУСТРІЧІ В ПАРАГВАЇ 

4 лютого президент СКУ здійснив поїздку до 
Парагваю, де проживає близько 12 тис. українців. 
Перебуваючи в м. Енкарнасіон, він схилив голову 
перед пам’ятниками Тарасу Шевченку і жертвам 
Голодомору, завітав до Української Католицької 
Церкви Введення в Храм Святої Богородиці і до 
Української Православної Церкви Київського 
Патріархату Святого Юрія, у якій привітав пароха 
Анатолія Яремка, та мав зустрічі з провідниками 
української громади Парагваю – головою 
Товариства “Просвіта” Григорієм Савчуком, 
суддею Михайлом Худиком і секретарем 
Товариства “Просвіта” Марком Худиком, під час 
яких ознайомився з життям української громади в 
Парагваї та обговорив питання про покращення 
зв’язку з СКУ. 

 
Суддя Михайло Худик зачитує заяву Товариства 

“Просвіта” в Республіці Парагвай з проханням про вступ 
до складу СКУ в присутності голови  Т-ва Просвіта” 
Григорія Савчука та президента СКУ Евгена Чолія. 

Відтак у Домі Товариства “Просвіта” відбулась 
громадська зустріч президента СКУ з 
українцями Парагваю, де також виступив 
молодіжний          танцювальний            колектив  
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“Вітерець”. Президент СКУ представив 
присутнім інформацію про діяльність і напрямні 
СКУ на майбутнє, розповів про стосунки СКУ з 
владними структурами України, звернув увагу 
на важливість консолідації світового українства 
і знання української мови та відповів на 
поставлені запитання. На завершення Григорій 
Савчук і Михайло Худик офіційно передали 
заяву Товариства “Просвіта” в Республіці 
Парагвай з проханням прийняти його до складу 
СКУ як крайову організацію. Після цього 
президент СКУ разом з провідними членами 
Товариства “Просвіта” відвідав почесного 
консула України в Республіці Парагвай Андреса 
Тросюка, де висловив признання від СКУ за те, 
що Парагвай першим у Південній Америці 
визнав Голодомор 1932-33 рр. геноцидом 
українського народу. 

XXXVI КОНҐРЕС УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
БРАЗИЛІЇ 

7 лютого президент СКУ завітав на XXXVI 
Конґрес української молоді Бразилії, який 
проходив у  м. Уніао-да-Віторіа, штат Парана 
(Бразилія). Виступаючи  з  промовою  перед  
більш ніж 400 представниками молодого 
покоління, президент СКУ розповів про обсяг 
праці СКУ та закликав молодь долучатись до 
активного життя української громади в Бразилії 
та покращувати знання української мови для 
спілкування з українською молоддю усього 
світу.  

 
Президент СКУ Евген Чолій виступає на XXXVI Конґресі 

української молоді Бразилії 

У цей же день президент СКУ порушив питання 
духовного та національного виховання 

української молоді в Бразилії з Владиками 
Української Католицької Церкви Бразилії – 
єпископами Володимиром Ковбичем, Даниїлом 
Козлинським, Мироном Мазуром, Єфремом 
Кривим – і з Владикою Кеном Новаківським 
(Бритійська Колумбія, Канада). Також 
переговорив з головою Асоціації українсько-
бразилійської молоді Луїзом Різо про підтримку 
зв’язку з СКУ.  

ПОДОРОЖ ПО БРАЗИЛІЇ 
Під час перебування в Бразилії президент СКУ 
побував у багатьох пам’ятних місцях більше ніж        
450-тисячної української громади.  

У м. Прудентополіс, біля монумента Тарасу 
Шевченку, він вшанував великого українського 
пророка; відвідав Музей 1000-ліття Хрещення 
України, де під час зустрічі з його директором,              
Мирославою Кривою, обговорив питання 
висилки матеріалів СКУ до музею; побував у 
Українській Католицькій Церкві Св. Йосафата 
та привітав пароха Єфрема Крехера; відвідав 
Світський інститут катехиток Серця Ісуса і 
завдяки директору, Філомені Процик, 
ознайомився з його працею.  

 
Президент СКУ Евген Чолій біля Музею 1000-ліття 
Хрещення України з членами громади (перша зліва  

Мирослава Крива, директор музею, м. Прудентополіс) 

У околиці Малет, с. Дорізон, оглянув 
найстарішу в Бразилії, побудовану в 1903 р. 
Українську Католицьку Церкву Святого 
Архистратига Михаїла, де підписав книгу 
відвідувачів, а також Церкву Святого Івана 
Хрестителя.  

У м. Уніао-да-Віторіа завітав до церкви Святого 
Василія Великого, де привітав отця Маріо 
Лазоського, а також побував на площі України в 
честь перших українських поселенців у Бразилії. 
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У м. Куритиба зустрівся з єпископом-емеритом 
Української Католицької Церкви Єфремом 
Кривим, який розповів про українське 
поселення в Бразилії; відвідав пам’ятник Тарасу 
Шевченку, щоб вшанувати його пам’ять; завітав 
до Українського меморіалу, збудованого на 
честь 100-річчя української еміграції; побував у 
Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, де 
ознайомив отця Іллю Мариняка та парафіян з 
працею СКУ.  

“Поїздка до Південної Америки була 
надзвичайно цікава. Вона дала мені змогу краще 
познайомитись з представниками українських 
громад Бразилії, Аргентини і Парагваю та 
обговорити ряд питань, які посилять зв’язки зі 
Світовим Конґресом Українців. Щиро дякую їм 
за гостинність, а зокрема      Віторіо 
Соротюку, голові Українсько-Бразилійської 
Центральної Репрезентації, який 
супроводжував мене під час подорожі,” – 
заявив президент СКУ Евген Чолій. 

 
ЗВЕРНЕННЯ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ 

ДО ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Російський телеканал “Вісті” показав 
інтерв’ю 14 грудня 2008 р., під час якого 
Володимир Литвин як новообраний Голова 
Верховної Ради України так висловив своє 
ставлення до теми Голодомору: 

“Що стосується... наприклад, теми 
Голодомору, то я категорично проти того, 
щоб переводити цю тему в площину 
етноциду. Те, що робиться в Україні, 
призначене на експорт в цій темі. Думаю, 
політикам важливо було б послухати учених. 
Так як ця тема педалює, вона 
перетворюється на Україні у фарс” (переклад 
з російської). 

Як відомо, 28 листопада 2006 р. Верховна 
Рада прийняла Закон “Про Голодомор     
1932–1933 років в Україні”, у якому 
говориться, що: 

“Стаття 1. Голодомор 1932–1933 
років в Україні є геноцидом 
Українського народу. 

 Стаття 2. Публічне заперечення 
Голодомору 1932–1933 років в Україні  
визнається наругою над пам'яттю 
мільйонів жертв Голодомору, 
приниженням гідності Українського 
народу і є протиправним”. 

Дуже прикро констатувати, що недавно 
обраний Голова Верховної Ради України, 
виступаючи на телеканалі чужої держави, 
починає свою діяльність з публічного 
заперечення Голодомору 1932-1933 рр. 
етноцидом українського народу та заяви, що 
ця тема “перетворюється на Україні у фарс”.                 
Світовий Конґрес Українців закликає  
Володимира Литвина, Голову Верховної Ради 
України, шанувати пам’ять мільйонів жертв 
Голодомору, не принижувати гідності  
українського народу, дотримуватися Закону 
інституції, яку він очолює, та публічно  
заявити, що Голодомор 1932–1933 років в  
Україні є геноцидом українського народу. 

30 грудня 2008 р.

 
 

З лютого 2009 р. Світовий Конґрес Українців започаткував видання іспанською мовою своїх 
заяв і звернень, пресових повідомлень та обіжників. 

Щиро дякуємо Юрію Данилишину, секретарю Української Центральної Репрезентації в 
Аргентинській Республіці  та заступнику голови Товариства “Просвіта” за переклад матеріалів 
СКУ. 
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ЗВЕРНЕННЯ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ                                                      
ДО МІНІСТРА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

 
Нещодавно на веб-сайті Міністерства 
культури і туризму України з’явилась 
інформація про результати наради працівників 
цього міністерства з представниками 
Міністерства культури Російської Федерації 
(РФ) з питань спільного вшанування 300-річчя 
Полтавської битви. 

У повідомленні зазначається, що ”Під час 
зустрічі сторони досягли домовленості 
спільними зусиллями організувати культурно-
мистецькі заходи в рамках... вшанування 300-
річчя Полтавської битви…”, щo “стане 
важливим кроком у розвитку та поглибленні 
культурних взаємин між Україною та 
Росією”. 

У історії українського народу Полтавська 
битва 1709 р. має велике значення та належить 
до основних подій на шляху до здобуття 
незалежності України в серпні 1991 р. 
Бажаючи вивести Гетьманщину з-під 
російської влади, український гетьман Іван 
Мазепа вирішив зробити сміливий і 
ризикований крок: об’єднатися у жовтні 1708 р. 
зі шведським королем Карлом XII задля 
спільної війни проти Московії. 

У відповідь на договір з королем Карлом XII 
російський цар Петро I негайно помстився, 
через зраду увірвавшись у Батурин, він 
жорстоко розправився з оборонцями і 
мирними жителями та перетворив козацьку 
столицю на руїну. 

 

Полтавська битва 27 червня 1709 р. 
закінчилася поразкою шведсько-українського 
війська. Після неї, одночасно з 
перерозподілом політичних сил у Європі на 
користь Росії, для України розпочалось нове 
поневолення: кардинальні зміни суспільно-
політичної ситуації започаткували перехід під 
повний політичний і військовий вплив 
Московської держави. 

Світовий Конґрес Українців закликає 
Міністерство культури і туризму України 
відмовитись від спільного з Росією 
вшанування 300-річчя Полтавської битви 
через несумісність трактування ролі цієї 
історичної події українською і російською 
сторонами. Для України Полтавська битва, за 
словами гетьмана Івана Мазепи, давала 
можливість скинути остогидле московське 
ярмо та вибороти вільну і незалежну державу. 
Для РФ, навпаки, ця битва символізує тріумф 
та піднесення російської імперії, у тому числі 
й за рахунок поневолення українського 
народу. Окрім того, РФ і до сьогодні вважає, 
що Україна належить до її зони впливу. 

Світовий Конґрес Українців закликає 
Міністерство культури і туризму України та 
увесь український народ відзначити 300-річчя 
Полтавської битви та 350-річчя Конотопської 
битви на довгому шляху до здобуття 
української державності та в національній 
єдності розбудовувати Українську самостійну 
державу.  

30 грудня 2008 р. 
 

 
БЮЛЕТЕНЬ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ      
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Редакція не відповідає за зміст поданих до друку матеріалів  

та зберігає за собою право на їх редагування.  

 

 



 
10 

 

ЗАЯВА СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ: 
БИТВА ПІД КОНОТОПОМ І ПОЛТАВСЬКА БИТВА  

НА ШЛЯХУ ДО ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
  
Конотопська битва 1659 р. та Полтавська битва 
1709 р. за самостійність Української держави 
мають велике значення в історії українського 
народу та належать до основних подій на шляху 
до здобуття незалежності України в серпні 1991 р.  

Незважаючи на воєнно-політичний союз 1654 р., 
укладений між гетьманським та московським 
урядами в результаті Переяславської Ради та 
наступних переговорів, друга половина XVII ст. 
– початок XVIII ст. не принесли Україні 
гарантованого збереження державних прав: 
Московська держава постійно втручалась у 
внутрішньоукраїнські справи, всіляко 
обмежувала її самостійність та поширювала свій 
вплив на козацькі землі. 

Однією з героїчних сторінок на українському 
державотворчому шляху стала Конотопська 
битва. Українські війська гетьмана Івана 
Виговського 9-10 липня 1659 р. вщент розбили 
армію російського царя Алєксєя І, котра під 
приводом “полагодження” безпорядків вступила 
на землі Української гетьманської держави для 
підкорення її автократичному цареві 
Московщини. Переможна битва під Конотопом 
засвідчила не лише відчайдушний порив до 
свободи, але й високий моральний дух українців 
та значний рівень військового мистецтва. Разом з 
тим битва під Конотопом стала однією з 
найбільших тогочасних поразок царських військ 
та примусила царську Москву затремтіти за 
свою власну безпеку. 

Наступним відважним кроком у боротьбі за 
незалежність стала Полтавська битва 1709 р. 
Діючи в інтересах свого народу, український 
гетьман Іван Мазепа зважився на союз зі 
шведами як воєнним противником Росії задля 
звільнення свого народу від московського 
поневолення. Сміливо кинувши виклик 
Російській імперії, Іван Мазепа так звернувся до 
свого війська:“Братія, прийшла наша пора; 
скористаємось цим випадком: помстимося 
москалям за їх тривале насилля над нами, за всі 
скоєні ними жорстокості й несправедливості, 

збережемо на майбутні часи нашу свободу і 
права козацькі од їх посягань! Ось коли надійшов 
час скинути з себе їх остогидле ярмо й зробити 
нашу Україну країною вільною й ні від кого 
незалежною”. І хоча цей бій не увінчався 
успіхом, він засвідчив несхитність українського 
національного духу та нездоланне прагнення 
українського народу до свободи. 

Більше двох століть українському народу була 
недоступна правда про Конотопську та 
Полтавську     битви.      Сьогодні,     напередодні  
350-ліття битви під Конотопом та 300-ліття 
Полтавської битви, ми повинні глибоко 
осмислити історію свого народу цього періоду та 
відповідно оцінити роль українських гетьманів – 
Івана Виговського та Івана Мазепи, що розуміли 
небезпеку для України, її державності, мови і 
культури з боку російського імперіалізму і 
виступили зі зброєю в руках, а також прагнути 
до національної єдності як одного з головних 
чинників успішної розбудови незалежної 
держави. Не менш важливо гідно відзначити ці 
важливі ювілейні дати як в Україні, так і в 
діаспорі, та вшанувати пам’ять про тих, хто 
своїм життям торував державницький шлях, а 
також не допустити святкування на українській 
землі перемоги чужинців під час Полтавської 
битви, чого так наполегливо домагаються 
російські представники: саме вона започаткувала 
перехід під повний політичний і військовий 
вплив Московської держави, втрату української 
державності майже на два століття та послідовне 
нищення всіх виявів української самобутності.  

Отож сьогодні, коли мрія славних попередників 
стала реальністю, нашим обов’язком є зберегти 
незалежність та збудувати міцну державу, яка 
стане запорукою успішного культурного і 
політичного розвитку українського народу.  

 

30 грудня 2008 р.
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ГАСЛО СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ 
ТА ВШАНУВАННЯ РІЧНИЦЬ У 2009 РОЦІ 

8-9 листопада 2008 р. Рада директорів Світового Конґресу Українців прийняла рішення:  

• схвалити наступне гасло Світового Конґресу Українців на 2009 р.: Відродження 
української нації – гарант української державності! 

• вшанувати у 2009 р. такі історичні дати: 
o 90-річчя Дня Соборності України; 
o 70-річчя  проголошення Карпатської України; 
o 100-річчя народження та 50-річчя вбивства голови проводу ОУН Степана Бандери; 
o 350-річчя Конотопської битви та 300-річчя Полтавської битви. 

        2 січня 2009 р. 
 

 

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ ЗАСУДЖУЄ ДІЇ РОСІЇ У ПИТАННІ ПРО ГАЗ 
 
Світовий Конґрес Українців засуджує дії 
Російської Федерації щодо переговорів про газ 
та припинення подачі російського газу для 
України та для держав-членів Європейського 
Союзу. 

Як відомо, 1 січня 2009 р., незважаючи на 
домовленість Президентів України і Росії та 
Меморандум між урядом Російської Федерації 
і Кабінетом Міністрів України про співпрацю 
в газовій сфері від 2 жовтня 2008 р., Росія 
повністю припинила постачання газу для 
України. У ході двосторонніх переговорів, які 
продовжувались між українським та 
російським представництвами (“Нафтогаз 
України” та “Газпром”) з 1 до 6 січня 2009 р., 
Росія висунула вимогу про збільшення ціни на 
газ до $450 за тисячу кубометрів проти $179.5 
за минулий рік, при цьому повністю 
відкинувши пропозицію України про 
підвищення ціни на транспортування 
російського газу по території України з $1.7 
до $1.8 за тисячу кубометрів на сто 
кілометрів. 7 січня 2009 р., без доказів 
звинувативши Україну в крадіжці 
призначеного для транспортування через її 

територію газу, Росія припинила його 
постачання до держав-членів Європейського 
Союзу. 

Такі дії Росії у розв’язанні газового питання 
свідчать про намагання силою примусити 
Україну до підписання вигідної для Росії 
угоди та бажання посіяти недовіру до України 
як до держави-транзитера. 

Світовий Конґрес Українців підтримує 
ініціативу української сторони про 
направлення в Україну технічних експертів з 
Європейського Союзу для моніторингу обсягу 
газу, який постачає Росія. 

Світовий Конґрес Українців закликає Росію до 
негайного відновлення поставок газу в 
Україну і в держави-члени Європейського 
Союзу та до ведення цивілізованих 
переговорів з Україною про постачання газу 
та транзитні послуги. 

 
9 січня 2009 р.
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ЗАЯВА СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ: 
90-РІЧЧЯ  ЗЛУКИ  УКРАЇНСЬКИХ  ЗЕМЕЛЬ 

22 січня 2009 р. усе світове українство 
відзначає важливу дату своєї історії –            
90-ті роковини Злуки Української Народної 
Республіки з Західно-Українською Народною 
Республікою в єдину державу. 

Охопивши майже всю Україну, об’єднавчий 
рух 1918-1919 рр. з приходом до влади 
Директорії і відновленням Української 
Народної Республіки досяг своєї мети 
офіційним об’єднанням територій України, що 
зазнавали нещадного гніту, перебуваючи під 
владою Російської та Австро-Угорської 
імперій. 22 січня 1919 р. збулася віковічна 
мрія українського народу жити одною сім'єю 
на своїй землі, в єдиній державі, не 
роз’єднаній кордонами і не розділеній 
недружніми сусідами. 

Урочисто проголошений 22 січня 1919 р. на 
Софійській площі у Києві Акт Злуки 
стверджував наступне:  

«Віднині зливаються в одно віками 
відділені одна від одної частини 
України – Галичина, Буковина, 
Закарпаття і Придніпрянська Україна 
– в одну Велику Україну… 

Віднині український народ, звільнений 
могутнім поривом своїх власних сил, 
має змогу об’єднати всі зусилля своїх 
синів для створення нероздільної 
незалежної Української Держави на 
добро і щастя українського народу» . 

Ідеї української соборності, які беруть початок 
ще з часів Київської Русі, набули розвитку у 
період визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького та Гетьманщини, пізніше 
знайшли своє обґрунтування у діяльності 

численних представників національного руху, 
які закликали як до територіальної цілісності 
українських земель, так і до історичної та 
національної єдності. І хоча Українська 
незалежна соборна держава через складні 
внутрішньо- та зовнішньополітичні умови 
проіснувала недовго, День Злуки  22 січня 
1919 року залишиться в пам’яті як знаменний 
день, коли українці голосно і рішуче заявили 
про свою єдність.  

Злука земель у 1919 р. стала міцним 
підґрунтям до розгортання визвольних 
змагань у наступні часи та до здобуття 
незалежності України 24 серпня 1991 р., а 
також наочно довела безперспективність 
спроб роз’єднати єдиний український народ.  

Отож завданням світового українства є 
усвідомити значення цього історичного факту 
та примножувати ідеї соборності та 
державотворення, що є запорукою 
поступального соціально-економічного і 
культурного розвитку України. Разом з тим  
ми повинні протистояти провокаційному 
протиставленню українців один одному та 
розмежуванню споконвічних українських 
земель на Схід і Захід і пам’ятати, що нашим 
святим обов’язком є берегти національну 
єдність народу та Українську Самостійну 
Соборну Державу. 

 

22 січня 2009 р. 
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ЗАЯВА СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ: 
САМІТ ГЛАВ ДЕРЖАВ ТА УРЯДІВ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО 

Напередодні саміту глав держав та урядів країн-
членів НАТО, який відбудеться 3 і 4 квітня 2009 р. 
у м. Баден-Баден і м. Кельн (Німеччина) та в м. 
Страсбург (Франція), світ знову відчув 
необхідність прийняття України до членства 
НАТО для збереження глобальної стабільності.  

17 березня 2009 р. Президент Росії Дмитро 
Медведєв      заявив      про     повномасштабний  
план    військового    переозброєння     на    суму  
$140 більйонів американських доларів. За 
словами російського Президента, основним 
завданням є “підвищення бойової готовності 
військ [Росії], причому не звичайне підвищення, а 
якісне, перш за все за рахунок стратегічних 
ядерних сил” (переклад з російської). 

Таке твердження Президента Медведєва дуже 
контрастує зі зробленою усього десять днів 
тому, 7 березня 2009 р., заявою російського 
міністра закордонних справ Сергія Лаврова на 
65-му пленарному засіданні Конференції ООН з 
питань роззброєння в Женеві: “Сьогодні вперше 
за увесь період після закінчення “холодної 
війни” наступає момент, коли стає реально 
можливим відновити глобальний процес 
роззброєння по широкій програмі” (переклад з 
російської).  

Подана вище суперечлива інформація у 
поєднанні з заявами Росії відносно таких 
питань, як Чорноморський флот і розширення 
НАТО, обмеження в подачі газу і військова 
агресія проти Грузії, представляють загрозу 
регіональній і глобальній стабільності. 

Для порівняння: Україна усього через три роки 
після здобуття незалежності, 14 січня 1994 р., 
добровільно відмовилася від третього за 
величиною ядерного арсеналу, підписавши 
Тристоронню заяву США-Росія-Україна, згідно 
з якою було передбачено вивезення ядерних 
бойових зарядів з України до Росії для  

демонтажу. Через 11 місяців, 5 грудня 1994 р., 
Україна приєдналась до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї як без’ядерна 
держава. Україна також брала участь у 
миротворчих акціях НATO. 

3 квітня 2008 р. глави держав та урядів країн-
членів НАТО, які взяли участь у саміті НАТО в 
Бухаресті, видали Декларацію Бухарестського 
саміту, у якій стверджується: 
 

НАТО вітає євроатлантичні 
прагнення щодо членства в НАТО 
України та Грузії. Сьогодні ми 
дійшли згоди, що ці держави 
стануть членами НАТО.  Обидві 
країни зробили цінні внески в 
операції Альянсу. Ми вітаємо 
демократичні реформи в Україні та 
Грузії та з нетерпінням очікуємо на 
проведення вільних та чесних 
парламентських виборів в Грузії в 
травні. ПДЧ буде наступним кроком 
для України та Грузії на їх шляху до 
членства. Сьогодні ми чітко 
заявляємо, що ми підтримуємо 
заявки цих країн щодо ПДЧ.  

 
Тому Світовий Конґрес Українців закликає глав 
держав та урядів об’єднатися і схвалити заяву 
про приєднання України до Плану дій щодо 
членства (ПДЧ) під час саміту НАТО, який 
відбудеться у квітні 2009 р. Це стало б для світу 
чітким доказом того, що НАТО відкидає 
помилкові заклики відносно узгіднення з Росією 
заяви про приєднання України до ПДЧ, які за 
своєю суттю рівнозначні поверненню до 
радянської зони впливу. Схвалення заяви про 
приєднання України до ПДЧ підтвердило б 
також недвозначну і конкретну акцію НАТО в 
напрямку збереження миру і стабільності в 
цьому регіоні на довгий час. 

 
30 березня 2009 р.
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ЗАЯВА СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ: 
70-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 

 

15 березня 2009 р. виповнюється 70 років 
проголошення Карпатської України – 
незалежної держави українців Закарпаття. 
Будучи логічним продовженням довговікової 
боротьби нашого народу за свою 
незалежність, ця яскрава сторінка української 
історії стала важливим етапом у здобутті 
незалежності України у серпні 1991 р. 

Велике прагнення українців Закарпаття жити 
в незалежній державі знайшло своє 
відображення    у   різних   подіях   бурхливого  
20-го століття, і зокрема у вході Закарпаття до 
складу Західно-Української Народної 
Республіки (ЗУНР), а після захоплення ЗУНР 
Польщею та включення Закарпаття до 
Чехословацької Республіки – у наполегливому 
виборюванні української автономії та 
незалежності. 

Висока національна свідомість та солідарність 
українців Закарпаття принесла їм тріумфальну 
перемогу  під   час  виборів   крайового  Сейму  
12 лютого 1939 р.: із 92.5% , що взяли участь у 
голосуванні, 92.4% проголосували за 
утвердження національної держави, що й 
стало підставою до проголошення незалежної 
Карпатської України.  

Першу сесію Сейму Карпатської України, яка 
пройшла 15 березня 1939 р. у  м. Хуст, доктор 
Августин Волошин відкрив зворушливим 
привітанням та пророчими словами великого 
Шевченка: “Встане Україна… Cвіт правди 
засвітить, І помоляться на волі Невольничі 
діти”. У цей день було затверджено 
суверенність та самостійність новоствореної 
держави, одноголосно обрано доктора 
Августина Волошина Президентом та 
прийнято основні Конституційні закони. 

Однак складна політична ситуація в Європі 
напередодні Другої світової війни не дала 
уряду новоствореної держави здійснити свої 
плани: уже під час роботи першої сесії Сейму 
на кордоні Карпатської України почали 
концентруватись угорські військові частини. 
У кінці березня після кровопролитних боїв з 
військами профашистської Угорщини 
підрозділи регулярної армії Карпатської 
України – Карпатської Січі – змушені були 
відступити, а ворог повністю окупував землі 
молодої держави. Січовики-українці стали 
першими, хто зі зброєю в руках виступив 
проти гітлерівського нацизму.   

Попри військову поразку, проголошення 
Карпатської України стало важливим кроком 
на державотворчому шляху України, 
засвідчило незламну волю українського 
народу до свободи і незалежності та 
підтвердило, що Закарпаття є українською 
землею, а українці цього краю – невід’ємною 
частиною великої української нації. 

У зв’язку з відзначенням у 2009 р. 70-річчя 
проголошення Карпатської України Світовий 
Конґрес Українців закликає усе світове 
українство глибоко осмислити цю історичну 
подію, відповідно оцінити її роль в історії 
України та включитися до проведення 
різноманітних заходів на цю тематику.  
 

 
11 березня 2009 р. 
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ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ             15 квітня 2009 р. 

ВІЗІЯ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ 
ЩОДО ВАЖЛИВИХ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ДІАСПОРИ ПИТАНЬ 

Світовий Конґрес Українців проаналізував та виробив свою візію щодо наступних важливих 
для України та діаспори питань: захист українських національних меншин; збереження і 
розвиток  української  мови  в  Україні  та  в  діаспорі;  вшанування  пам'яті  жертв  Голодомору  
1932-33 рр. та його визнання у світі актом геноциду; забезпечення недоторканності кордонів 
України та її вступу до Євросоюзу і НАТО; та формування позитивного іміджу України. 

I. Захист українських національних меншин  
Значну частину світової української спільноти складають українські національні меншини, які 
розбудували громадське життя та створили українські релігійні, науково-освітні й культурні 
інституції та діють з метою збереження української національної ідентичності. На сьогодні за 
межами України проживає біля 20 мільйонів українців, певну кількість з яких складає 
українське корінне населення сусідніх з Україною держав, котре з прадавніх часів мешкає на 
своїх етнічних землях. 
Одним із важливих напрямків діяльності Світового Конґресу Українців є питання про 
українські національні меншини, а зокрема задоволення та захист їх людських та національних 
прав. 
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй у 1948 р., стала основою правової діяльності як для держав-
членів ООН, які “зобов'язались сприяти у співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй 
загальній повазі додержанню прав людини і основних свобод”, так і для Світового Конґресу 
Українців, у Статуті якого зазначено, що одним з завдань є “охороняти права українців 
незалежно від місця їхнього проживання, згідно з Універсальною декларацією прав людини”. 
Важливим документом відносно захисту національних меншин є підготовлена за ініціативою 
Ради Європи Рамкова конвенція про захист національних меншин, прийнята у 1995 р., зважаючи 
на положення Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 1950 р. та протоколи до 
неї, а також на зобов’язання стосовно захисту національних меншин, що викладені в конвенціях 
і деклараціях Організації Об’єднаних Націй та в документах Наради з безпеки та 
співробітництва в Європі, зокрема у Копенгагенському документі від 29 червня 1990 р. Рамкова 
конвенція про захист національних меншин стверджує, що “справдi демократичне суспiльство 
має не тiльки поважати етнiчну, культурну, мовну та релiгiйну самобутнiсть кожної особи, 
яка належить до нацiональної меншини, але й створювати вiдповiднi умови для виявлення, 
збереження та розвитку цiєї самобутностi” та передбачає звітність держав-учасниць 
конвенції про законодавчі та інші заходи, вжиті ними для здійснення проголошених принципів. 
 

З огляду на вищесказане Світовий Конґрес Українців вважає пріоритетними такі завдання: 
1. Постійний нагляд за дотриманням прав українських національних меншин згідно з 

Загальною декларацією прав людини, прийнятою і проголошеною резолюцією 
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у 1948 р., та згідно з 
зобов’язаннями стосовно захисту національних меншин, що викладені в конвенціях та 
деклараціях Організації Об’єднаних Націй. 

2 .  Постійний нагляд за дотриманням прав українських національних меншин згідно з 
підготовленою   за   ініціативою   Ради   Європи    Рамковою    конвенцією    про    захист  
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національних меншин, прийнятою у 1995 р., з Конвенцією про захист прав і основних 
свобод людини від 1950 р. та протоколами до неї, а також з документами Наради з 
безпеки   та   співробітництва  в  Європі,  зокрема   з   Копенгагенським  документом   від  
29 червня 1990 р.  

1. Постійний нагляд за звітами держав-учасниць Рамкової конвенції про захист 
національних меншин 1995 р. щодо законодавчих та інших заходів, вжитих ними для 
здійснення проголошених принципів, відносно українських національних меншин.  

2. Сприяння розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності українського 
корінного населення у сусідніх з Україною державах.  

3. Постійне дослідження стану українських національних меншин, а зокрема у питаннях 
сповідування релігії, української мови, культури та шкільництва. 

4. Постійний нагляд за дотриманням справедливого ставлення уряду, засобів масової 
інформації, установ, організацій і загалу громадянства до українських національних 
меншин. 

5. Виявлення порушень людських та національних прав українських національних меншин 
та реакція на них. 

6. Офіційні зустрічі високопоставлених представників України та Світового Конґресу 
Українців з урядовими та неурядовими представниками держав, у яких проживають 
українські національні меншини.  

7. Щорічне висвітлення у рамках відзначення Міжнародного дня прав людини (10 грудня) 
інформації про нагляд за дотриманням людських та національних прав українських 
національних меншин. 

8. Посилення роботи, спрямованої на розбудову зв’язків з українськими національними 
меншинами у різних сферах суспільного життя. 

II. Збереження і розвиток української мови в Україні та в діаспорі 
Українська мова як явище загальнонародне виконує унікальну роль у зміцненні української 
державності, збереженні національної ідентичності та консолідації світового українства. Вона є 
рідною для десятків мільйонів українців, що проживають сьогодні в Україні і в багатьох країнах 
світу, та важливим засобом спілкування світового українства. 
У зв’язку з цим Світовий Конґрес Українців наголошує на необхідності подолання наслідків 
довголітньої русифікації і утвердження української мови як державної в Україні та на 
важливості збереження і розвитку української мови в умовах асиміляції в діаспорі. 
Здобуття Україною незалежності у 1991 р. відкрило широкі можливості для проведення в 
Україні державної мовної політики. Правовою підставою для цього стала Конституція України, 
Стаття 10 якої стверджує, що “Державною мовою в Україні є українська мова. Держава 
забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного 
життя на всій території України”. Усвідомлення ролі української мови для українців, які 
проживають за межами рідної землі, знайшло своє відображення у одному із завдань Світового 
Конґресу Українців, про що сказано у його Статуті: “зберігати українську національну 
ідентичність, духовність, мову, культуру та інші надбання українців поза межами України”. 

Розуміння значення національних мов, серед яких і українська мова, віддзеркалилось в різних 
документах міжнародних структур, а зокрема в Європейській хартії регіональних мов або мов 
меншин Ради Європи (1992 р.), у діяльності 30-ої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка з 
метою   підтримки   мовного   та   культурного   різноманіття   та   багатомовності   проголосила  
21 лютого Міжнародним днем рідної мови (1999 р.); та у науковому дослідженні Європейського 
Союзу “Євромозаїка”. 
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З огляду на вищесказане Світовий Конґрес Українців ввважає пріоритетними такі завдання: 
1. Постійний нагляд за дотриманням Статті 10 Конституції України про українську мову 

як державну. 
2. Проведення заходів, спрямованих на роз’яснення ролі та утвердження статусу державної 

мови. 
3. Проведення роботи, спрямованої на відновлення діяльності Національної комісії з 

питань правопису з залученням до неї провідних мовознавців України та діаспори. 
4. Проведення заходів з метою сприяння розвитку та чистоті української мови у всіх 

регіонах України та в діаспорі. 
5. Сприяння поглибленню зв’язків між освітніми установами України і діаспори та 

проведення заходів, спрямованих на підтримку Україною українознавчого шкільництва 
та культурно-освітніх центрів діаспори. 

6. З’ясування можливостей країн з українськими поселеннями щодо надання державної 
підтримки у вивченні української мови як мови національної меншини та об’єднання 
зусиль українських державних представництв та місцевих громад для ефективного 
вирішення цього завдання. 

7. Щорічне проведення у рамках Міжнародного дня рідної мови (21 лютого) різних заходів 
(конференцій, круглих столів, конкурсів), спрямованих на популяризацію та піднесення 
рівня української мови в Україні та в діаспорі. 

III.  Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 рр. та його визнання у світі актом 
геноциду 

Світовий Конґрес Українців вважає необхідним продовження співпраці з Україною у питаннях 
вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 рр. та його визнання у світі актом геноциду. 
З огляду на вищесказане Світовий Конґрес Українців вважає пріоритетними такі завдання: 
1. Продовження роботи щодо визнання міжнародними організаціями та якнайширшим 

колом країн світу Голодомору 1932-33 рр. в Україні геноцидом. 
2. Сприяння спорудженню другої черги Меморіалу пам'яті жертв голодоморів у м. Києві, 

пам'ятника жертвам Голодомору в м. Вашингтон (США, округ Колумбія) та відповідних 
пам'ятників і пам'ятних знаків в Україні та за її межами. 

3. Сприяння проведенню наукових досліджень Голодомору та інших злочинів 
тоталітарного режиму проти людства, виявленню нових документів та матеріалів на цю 
тему, а також оприлюдненню результатів досліджень. 

4. Продовження роботи над Національною книгою пам'яті жертв Голодомору 1932-33 рр. в 
Україні. 

5. Проведення роботи, спрямованої на впровадження теми Голодомору 1932-33 рр. у 
програми освітніх закладів країн світу та надання допомоги у питанні підготовки 
методичних матеріалів на цю тему. 

6. Інформування про опір українців діям радянської влади, спрямованим на організацію 
штучного голоду в Україні, та про взаємодопомогу українців під час Голодомору. 

7. Проведення дій з метою створення та функціонування електронної бази архівних 
документів про український визвольний рух, голодомори та політичні репресії в Україні. 

8. Поширення серед української та світової громадськості правди про Голодомор і інші 
злочини комуністичного режиму шляхом проведення всеукраїнських та міжнародних 
акцій та шляхом розповсюдження матеріалів на цю тему різними мовами. 

9. Проведення роботи з метою протидії запереченню українського Голодомору 1932-33 рр.  
10. Ініціювання судових розглядів Голодомору 1932-33 рр. та інших злочинів тоталітарного 

режиму проти людства. 
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IV. Забезпечення недоторканності кордонів України та її вступу до Євросоюзу і НАТО 
Україна завжди була і є європейською країною в територіальному і духовно-цивілізаційному 
розумінні.  
Проголосивши у 1991 році державну незалежність, Україна відразу стала на шлях повної 
інтеграції в євроатлантичні структури, які гарантують умови безпеки, миру й добробуту, а 
також зміцнюють імунітет проти відновлення тоталітаризму будь-якого характеру. 
У дусі євроатлантичної солідарності і миролюбності 14 січня 1994 р. Україна добровільно 
відмовилася від успадкованого після розпаду Радянського Союзу потужного ядерного арсеналу. 
У обмін на це 5 грудня 1994 р. у Будапешті глави держав США, Великобританії та Росії 
підписали з Україною Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до 
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, у якому, згідно з принципами ухваленого у 
1975 р. Гельсинського Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі, 
зобов’язалися “поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України”, 
“утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи 
політичної незалежності України”, “утримуватись від економічного тиску, спрямованого на 
те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її 
суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги”. 
Від часу відновлення у 1991 р. незалежності Україна послідовно бореться за утвердження миру 
й демократії та плекає такі найвищі європейські цінності, як духовність, просвітництво, 
верховенство права, демократія, особиста й національна свобода, права людини та соціальна 
справедливість. 
Цілком підтримуючи Україну в цій діяльності, Світовий Конґрес Українців, згідно зі своїм 
Статутом, сприяє тому, щоб “мобілізувати громадську думку співгромадян в країнах поселення 
українців для посилення прихильного ставлення до України та її державної, духовної та 
економічної розбудови”. 
 
З огляду на вищесказане Світовий Конґрес Українців ввважає пріоритетними такі завдання: 
1. Проведення роботи, спрямованої на забезпечення безпеки і збереження територіальної 

цілісності України та недоторканності її кордонів.  
2. Постійний нагляд за дотриманням Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з 

приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (1994 р.). 
3. Координація дій у підтримці вступу України до Європейського Союзу та до НАТО. 
4. Проведення міжнародної акції на підтримку вступу України до Європейського Союзу та 

до НАТО за участю високопоставлених представників України та Світового Конґресу 
Українців. 

5. Поборювання антиукраїнських дій та провокацій шляхом висвітлення їх у засобах 
масової інформації і на різних форумах та донесення правдивих фактів з цих питань до 
західних офіційних кіл та міжнародних організацій. 

V. Формування позитивного іміджу України 
Формування позитивного іміджу України – це важливе завдання загальнонаціонального 
масштабу, яке потребує спільних цілеспрямованих послідовних дій України та Світового 
Конґресу Українців. 
Успадкувавши багату історію, культуру та етнічні традиції, Україна є європейською державою з 
величезним інтелектуальним, науково-технологічним і освітнім потенціалом, яка з 
проголошенням у 1991 р. незалежності активно бореться з залишками радянського минулого та  
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перебуває на шляху утвердження своїх національно-демократичних, правових та соціальних 
інституцій. 
Разом з тим на сьогодні міжнародне співтовариство не володіє достатньою інформацією про 
Україну. Причиною цьому є багатовікове поневолення України, внаслідок чого її сприймали як 
периферію інших держав, та поверхове знання світу про її досягнення і можливості.  
У процесі формування позитивного іміджу України слід брати до уваги такі важливі чинники 
створення іміджу, як  історична спадщина, сучасна життєдіяльність, державна іміджева 
політика та зовнішній інформаційний вплив. 
З огляду на вищесказане Світовий Конґрес Українців вважає пріоритетними такі завдання: 
1. Вироблення стратегії щодо культивування позитивного іміджу України в Україні та за її 

межами.  
2. Виготовлення плану роботи для поширення позитивного іміджу України в засобах 

масової інформації, у тому числі й в інтернеті. 
3. Пропагування в Україні та за її межами багатої історичної спадщини України, її високих 

національних досягнень і можливостей та позитивних зрушень у суспільстві. 
4. Поширення вживання української мови в Україні та за її межами як важливого чинника 

іміджу України. 
5. Інформування про внесок українців у розбудову світового суспільства. 
6. Протидія дезінформації та інформаційно-психологічній діяльності зовнішніх та 

внутрішніх чинників, що викликають зневагу до України, спотворюють українську 
історію, принижують українську мову, культуру і релігію, перешкоджають консолідації 
українського народу та загрожують стабільності в Україні. 

7. Підтримка діяльності інституцій, які сприяють піднесенню іміджу України. 
 

 

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ                11 лютого 2009 р. 

ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ 
Світовий Конґрес Українців занепокоєний 
ситуацією, що склалася у Вікторії, Австралія, яку 
Прем’єр-міністр Австралії Кевін Радд назвав 
“масовим вбивством”.  
За даними засобів масової інформації, у Австралії 
в результаті пожеж загинуло понад 180 людей та 
знищено більше 1000 будинків. Вогонь 
розповсюдився на площу близько 3000 квадратних 
кілометрів. Ситуація й досі залишається 
напруженою. 
11 лютого 2009 р. на адресу Світового Конґресу 
Українців надійшла дуже сумна вістка про те, що   

згоріла  оселя  “Карпати”  Осередку  Спілки  Української Молоді ім. гетьмана Івана Мазепи у  
м. Мельбурн.  
Світовий Конґрес Українців висловлює глибоке співчуття всім, хто постраждав від цього 
стихійного лиха і втратив своїх рідних та близьких. Ми молимо Всевишнього допомогти 
подолати пожежі та одужати всім потерпілим. Ми віримо, що з Божою допомогою сумівська 
громада об’єднає свої сили та якнайшвидше відбудує оселю “Карпати”. 



 
 

 

 

Світовий   Конґрес   Українців (СКУ) –    це   найвища   
міжкрайова координаційна   громадська   надбудова,   
яка   репрезентує  українську діаспору. Діяльність СКУ 
охоплює: 
– координацію праці його складових організацій 

згідно з постановами і статутом СКУ; 
– збереження української національної ідентичності, 

мови і культури; 
– співпрацю з українцями в Україні та надання їм 

допомоги; 
– захист прав українців незалежно від місця їх 

проживання.  
Понад 40 років СКУ проводить свою широку 
діяльність завдяки щедрій підтримці українців усього 
світу. Для виконання поставлених завданя річний 
бюджет СКУ повинен становити  не менше 
півмільйона доларів. Частину фондів забезпечують 
наші складові організації. Оскільки кількість українців 
за межами України збільшується, нашою метою є 
залучити до співпраці кожного українця. Закликаємо 
Вас фінансово підтримати СКУ і цим допомогти 
виконати завдання, які поставила українська громада. 

 
ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ПІДТРИМКУ! 

 
Евген Чолій        Стефан Романів 
Президент        Генеральний секретар 
 

The Ukrainian World Congress (UWC) is a coordinating 
body representing the Ukrainian diaspora. Its aims and 
objectives include: 
– coordinating the activities of its member organizations 

according to UWC constitution and by-laws; 
– preserving  the Ukrainian national identity, language, 

and cultural heritage; 
– assisting and working with the Ukrainan people in 

Ukraine; 
– protecting the human rights of Ukrainians, wherever 

they may reside. 
For over 40 years the UWC has relied on Ukrainians 
around the world for the financial support of its extensive 
range of activities. The UWC’s annual budget, funded in 
part by its member organizations, should be no less than 
half a million dollars.  As the number of Ukrainians 
beyond the borders of Ukraine increases, it is our goal to 
ensure that everyone is included in our global community. 
We call upon you to show your generosity to enable the 
UWC to fulfill the obligations entrusted to it by the 
Ukrainian community. 
  

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT 
 
Eugene Czolij    Stefan Romaniw 
President    General Secretary 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Просимо відрізати цю частину і переслати разом  з Вашою пожертвою. 

Шановні жертводавці з Канади! Повідомляємо Вас, що в  
Бюлетені СКУ, згідно з канадським Privacy Act, будуть 
надруковані прізвища тільки тих жертводавців, які дадуть на 
це свій дозвіл. 
 
Я, __________________________________________  дaю свій дозвіл. 
                         (прізвище) 
 

Please detach and remit with your donation. 

Dear Canadian Donors! Please be advised that, in accordance with 
Canada’s Privacy Act, only those donors who have provided their 
written consent will have their names published in our next issue. 
 

 
I, __________________________________________ give my consent. 

                                         (name)

Я жертвую/I donate:    $25.00 __________  $50.00 __________  $100.00 _________ $150.00 ________ Іншу суму $ / Other $ ___________ 
Прізвище/Name:  ___________________________________________________________________________ 
Адреса/Address: ____________________________________________________________________________ 
Телефон/Telephone: _____________________ Електронна адреса/E-mail ___________________________________ 

Щиро дякуємо за Вашу пожертву! Thank you for your donation! 

Для отримання    посвідки    на    звільнення    від    податків    просимо    жертводавців    з    Канади    виписувати     чеки    на  
Ukrainian World Foundation з допискою “for Ukrainian World Congress”  або “for UWC”.  Жертводавців з інших країн та 
тих, хто не потребує посвідки, просимо виписувати чеки на Ukrainian World Congress.  

Canadian donors wishing to obtain  tax receipts, please make cheques payable to the Ukrainian World Foundation with a note that 
this donation is “for Ukrainian World Congress” or “for UWC’. Donors from other countries and those not needing tax receipts, 
please make cheques payable to the Ukrainian World Congress. 

 
Чеки просимо висилати на адресу:                                                            Please mail your cheques to: 

Ukrainian World Congress, 145 Evans Avenue, #207, Toronto, ON, M8Z 5X8, CANADA 
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