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РІЧНИЙ ЗВІТ



Розбудова України як сучасної 
демократичної заможної 
держави: 

•  підтримка євроінтеграційного і 
євроатлантичного курсу реформ; 

•  сприяння процесам демократизації; 

•  спостереження за виборами в Україні; 

• піднесення іміджу України в світі. 

Розбудова “українського світу” — 
інтеграція української історико-
культурної спадщини в світовий 
простір

Зміцнення міжнародної коаліції 
на протидію російській агресії 
та дезінформації: 

•  захист територіальної цілісності 
України та деокупація Криму і Донбасу; 

•  посилення санкцій міжнародного 
співтовариства проти Росії за військову 
агресію в Україні; 

•  припинення російського проєкту 
“Північний потік-2”; 

•  звільнення утримуваних у Росії 
українських політичних в’язнів, 
заручників та моряків. 

Розбудова процвітаючих та 
впливових українських громад  
у діаспорі: 

•  захист людських та національних прав 
і свобод; 

•  збереження українських національних 
цінностей;

• піднесення національної свідомості; 

•  виховання молоді в українському дусі. 

Зміцнення зв’язків між 
українцями діаспори та 
Україною 

Міжнародне визнання 
Голодомору геноцидом 
українського народу 

Міжнародне визнання 
Православної Церкви України 
та поглиблення її зв’язків зі 
світовим українством 

Сприяння наданню Українській 
Греко-Католицькій Церкві 
Патріаршого статусу 

Де б ми не жили, гордімося,  
що ми є українцями!

Заснований у 1967 р., Світовий Конґрес Українців 
(СКУ) є міжнародною координаційною надбудовою 
українських громад у діаспорі, що представляє 
інтереси понад 20 мільйонів українців у понад  
60 країнах світу. 

Понад 50 років СКУ єднає світове українство 
навколо спільних цілей та цінностей. 

Ключові напрямки діяльності СКУ
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Слово Президента СКУ 

Шановні друзі,

Ми живемо в часи глобальних викликів і загроз. Пандемія, 
триваюча російська агресія проти України, запуск Північного 
потоку-2. Та попри все, ще ніколи українство не було таким 
єдиним – від Мельбурна до Києва, від Тернополя до Куритиби ми 
відзначали 30 річницю відновлення незалежності України як один 
65-мільйонний український народ.  

Чи мала Україна стільки підтримки у світі, якби не об’єднана 
діаспора, яка постійно адвокатує українські справи? Якби 
свого часу наші батьки, а тепер і ми, не доклалися справою 
чи пожертвою? Якби діаспора зробила менше в час Революції 
Гідності і нашої війни за незалежність проти кремлівського 
окупанта? Протидіяти викликам і загрозам на шляху незалежної 
Української держави – постійна праця проводу, рад і комітетів 
СКУ, наших представництв у Торонто, Нью-Йорку, Києві та 
Брюсселі. 

Завдяки постійній взаємодії, єдності світових українських громад 
і щедрості наших жертводавців  сьогодні  ми політично активні, 
добре організовані та маємо голос, до якого дослухається  світ. 
Три кити, на яких базується праця СКУ: підтримка України, 
протидія російській агресії та розбудова українських громад у 
світі. У фокусі нашої уваги також незмінно є плекання української 
мови та культури, залучення інвестицій в Україну, захист 
правдивої історичної пам’яті та визнання  Голодомору 1932-33 
років геноцидом. 

У 2022 році СКУ виповнюється 55. Організації-співзасновники 
СКУ відзначили по 80, а окремі громади – понад 120 років. 
З вашою підтримкою ми творимо історію українського світу 
сьогодні, і що найважливіше, пишаємося тим,  що ми є 
українцями, де б ми не жили. Долучайтеся до спільної праці!

Павло Ґрод  
Президент СКУ
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Підтримати СКУ 
пожертвою 

Підписатися  
на новини

Від Виконавчого директора СКУ

Цей Річний звіт – підсумок потужних і яскравих 
ініціатив, інноваційних проєктів та адвокаційних 
кампаній на шляху до системних змін, які ми тво-
римо разом. Разом ми – волонтери, жертводавці, 
партнери, команда працівників СКУ та наші світові 
громади – є рушійною силою майбутнього. Дякуємо 
вам за це! 

За рік ми посилили співпрацю з Україною зав-
дяки підписанню Меморандумів з Кабінетом 
Міністрів України та UkraineInvest. Ми працювали 
у Спостережній виборчій місії для забезпечення 
прозорих і демократичних виборів в Україні. Ми 
підтримали євроатлантичні прагнення України у 
світових столицях у рамках  кампаній на протидію 
російській агресії та на підтримку членства України 
в НАТО. Для консолідації міжнародної мережі дру-
зів України ми долучилися до розробки першої в 
історії стратегії публічної дипломатії України та 
стратегії співпраці з закордонним українством. 
Ми зробили ще один крок до визнання правдивої 
пам’яті про Голодомор через покоління, заснувавши 
Глобальну Мережу Нащадків Голодомору.  

У особливий рік 30-ліття відновлення Незалежності 
України ми вперше відзначили талановитих моло-
дих провідників закордонного українства номінаці-
єю «30 до 30». Ми розповіли мільйонній аудиторії 
про здобутки діаспори та працю наших світових 
громад у телепрограмі «Єднаємось Україною» і 
разом відзначили річницю Незалежності на всіх 
континентах, де живуть українці й друзі України. 
Ми з гордістю представили оновлений бренд та 
сайт СКУ, підсилили стратегічні комунікації та зміц-
нили фінансову базу. Ми разом укріплюємо СКУ як 
унікальну глобальну організацію, що єднає світове 
українство. І в цьому – внесок кожного з нас. 

Попереду великі виклики й можливості. Віддана 
праця волонтерів, довіра жертводавців та досвідче-
ний провід СКУ є тим джерелом сили і натхнення, 
яке рухає нас вперед. Дякуємо!  

Марія Купріянова

Виконавчий директор
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Наприкінці 2020 ро-
ку СКУ підписав 

Меморандум про співпра-
цю з Кабінетом Міністрів 
України. Цей важливий до-
кумент став підґрунтям для 
підсилення співпраці в пи-
таннях міжнародної під-
тримки України, прогресу 
у ключових сферах реформ, 
поліпшення бізнес-клімату 
та інвестиційної привабли-
вості країни.

У рамках роботи з Офісом 
Президента України СКУ ко-
ординує міжнародні питан-
ня щодо відстоювання ін-
тересів України у світі, про-
тидії російській агресії та 
мирних ініціатив на Сході 
України, а також проведен-
ня інформаційної політи-
ки у світі та захисту прав 
людини.

Підтримуємо Україну 

«Підтримка, що надається Світовим 
Конґресом Українців, є надійним під-
ґрунтям для розвитку демократично-
го суспільства та дозволяє зміцнювати 
політичні та економічні зв’язки з інши-
ми країнами. Надзвичайно важливою 
є злагоджена та скоординована робо-
та українських громад за кордоном. 
Хочу наголосити на важливості про-
довження спільної роботи з відстою-
вання інтересів України у світі». 

Денис Шмигаль 
Прем’єр-міністр України

Делегація СКУ на зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Київ, 25 серпня, 2021 р.
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Крім того, у 2020-21 рр. СКУ опрацював та предста-
вив до Кабінету Міністрів України низку пропози-
цій, зокрема і щодо створення міжвідомчого кон-
сультативно-дорадчого органу з питань зовнішньої 
міграції при Кабінеті Міністрів України.

Мова
Підтримка української мови та її інституційне зміц-
нення залишається пріоритетним питанням для 
СКУ. У співпраці з Уповноваженим із захисту дер-
жавної мови Тарасом Кременем та Національною 
комісією зі стандартів державної мови СКУ відсте-
жує дотримання закону «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної» за-
для утвердження української мови як державної 
в усіх сферах суспільного життя. Влітку 2021 ро-
ку СКУ активно підтримав інституційне зміцнен-
ня Національної комісії зі стандартів державної мо-
ви, спрямувавши відповідні звернення до Прем’єр-
міністра Дениса Шмигаля.

Mножинне громадянство
«Множинне громадянство сприятиме поверненню 
українців, а також подальшому економічному та 
політичному розвитку України», – на такій позиції 
Провід СКУ неодноразово наголошує на зустрічах 
з Президентом України, Головою Верховної Ради 
України та Прем’єр-міністром України, представ-
никами державної влади, громадянського суспіль-
ства та експертами. На найвищому державному 
рівні СКУ підносить питання лібералізації множин-
ного громадянства та пропонує ввести ефектив-
ні безпекові запобіжники від впливу Російської 
Федерації та інших держав, які протидіють інтере-
сам України. 

Як сторона, що брала активну участь у створенні 
та прийнятті Закону «Про зовнішню трудову мігра-
цію», в 2021 році СКУ продовжив працю над його 
вдосконаленням та вніс пропозиції щодо актуаліза-
ції цього Закону. 

Президент СКУ акцентує на перевагах множинного громадянства на форумі «Україна.30», 2021 р.

Члени Проводу СКУ на прийомі Президента України у 
Маріїнському палаці. Київ, 24 серпня 2021 р.
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з прав людини, колишній депу-
тат Парламенту Канади Борис 
Вжесневський. Головою Місії 
УККА зі спостереження за вибо-
рами виступив віцепрезидент 
СКУ Андрій Футей.

Міжнародна спостережна мі-
сія СКУ та УККА разом утворили 
5-ту найбільшу місію серед між-
народних спостережних місій на 
виборах 2020 року. Пропозиції 
щодо змін до Виборчого ко-
дексу України, напрацьова-
ні Місією, були представлені до 
Центральної Виборчої Комісії 

Закордонне українство активно 
співпрацює з Україною та полі-
тичними силами в провідних за-
хідних країнах в питаннях реін-
теграції тимчасово окупованих 
територій. 

З метою підтримки ветеранів ро-
сійсько-української війни та їхніх 
сімей СКУ діє з Міністерством у 
справах ветеранів та готує спіль-
ну робочу групу. На зустрічі з 

СКУ зі своїми складовими органі-
заціями вже кілька років поспіль 
працює над визнанням депортації 
українців з території Закерзоння. 
У відповідь на численні запити 
і звернення у вересні 2021 року 
Верховна Рада України переваж-
ною більшістю голосів ухвалила у 
першому читанні законопроєкт, 
який визнає депортованими гро-
мадян України, примусово висе-
лених із територій Лемківщини, 
Холмщини та Надсяння. 

Вибори 
Сприяти проведенню про-
зорих, чесних, демократич-
них виборів в Україні – мета 
Міжнародних спостережних 
місій СКУ. 25 жовтня 2020 ро-
ку, попри закриті через панде-
мію кордони, у день голосуван-
ня за виборчим процесом стежи-
ли представники Міжнародних 
місій СКУ та Українського 
Конґресового Комітету Америки 
– з Канади, США, Данії, 
Швейцарії, Великобританії та 
Франції. Спостережну Місію 
СКУ очолив Голова Комісії СКУ 

Зустріч делегації СКУ з Віцепрем’єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України Олексієм Резніковим у Києві. 25 серпня, 2021 р. 

Читайте Звіт 
Спостережної Місії СКУ

Міністром Юлією Лапутіною пер-
ший Віцепрези-дент СКУ Стефан 
Романів представив проєкти до-
помоги і реабілітації українських 
ветеранів, реалізовані в діаспорі, 
а також практики, які застосову-
ються для підтримки ветеранів у 
різних країнах світу.

«Захист чесних та прозорих 
виборів в Україні убезпечує 
демократичне майбутнє не 
лише України та українсько-
го народу. Україна перебуває 
на передовій континенталь-
ної битви за демократичні 
цінності та права людини». 

Борис Вжесневський
Голова Комісії СКУ з прав людини, 
колишній депутат Парламенту 
Канади, Голова Міжнародної місії 
CКУ зі спостереження за виборами.
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витку та процвітання України по всьому сві-
ті», – на цьому наголосила Наталія Немилівська, 
директорка Комітету СКУ з питань економіч-
ного розвитку України та інвестицій (EPIC) під 
час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля з Генеральним директором Конфедерації 
Європейського бізнесу Маркусом Бейрером та 
представниками європейських компаній у серпні 
2021 року.

У 2021 році, в партнерстві з IOM Ukraine, 
UkraineInvest та Канадсько-Українською Торговою 
Палатою, Комітет СКУ з питань економічного роз-
витку України та інвестицій (EPIC) ініціював серію 
вебінарів на теми, пов’язані з економічною взаємо-
дією діаспори з Україною. На кінець 2021 року за-
планований Форум із Залучення діаспори до еконо-
мічного розвитку.

Економіка
Питання підтримки економічного розвитку 
України та залучення інвестицій – у фокусі ува-
ги СКУ. Основними напрямами такої роботи, 
визначеними у Меморандумі про співпрацю з 
UkraineInvest 2020 року, стали:

• підтримка розвитку сучасної інфраструктури рин-
ків капіталу в Україні;

• сприяння створенню орієнтованих на Україну 
бізнес-асоціацій та торгово-промислових палат 
у всьому світі з метою активізації економічного 
розвитку та господарської діяльності;

• встановлення та активізація мережі знань укра-
їнської діаспори для цілей забезпечення цінних 
міжнародних зв’язків, надання доступу до нових 
ідей та навичок в економічній, бізнес та інвести-
ційній сферах.

В липні 2021 року Україна спільно з Литвою прове-
ла четверту міжнародну Конференцію з питань ре-
форм в Україні – Ukraine Reform Conference. Олена 
Кошарна, Віцепрезидентка СКУ та Голова Комітету 
СКУ з питань економічного розвитку України та ін-
вестицій (EPIC), виступила модератором дискусії 
про порядок денний реформ в Україні та акценту-
вала, що зростання інвестицій в економіку України 
можливе за умов політичної волі, довіри, прозоро-
сті та верховенства права.

«СКУ готовий співпрацювати з бізнесом та біз-
нес-асоціаціями на підтримку економічного роз-

Виступ Віцепрезидентки СКУ Олени Кошарної на Ukraine Reform Conference, липень 2021 р.
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Українців продовжить заохочувати міжнародну 
спільноту підтримувати Кримську платформу. 

Саміту в Києві передував ряд віртуальних зустрі-
чей та панельних дискусій, які СКУ провів спільно з 
Представництвом України при ЄС. 

Потужну адвокаційну кампанію на підтримку всту-
пу України до НАТО СКУ розгорнув напередодні са-
міту НАТО в червні 2021 року. Складові організа-
ції СКУ в 30 державах-членах НАТО звернулися до 
очільників урядів, мас-медіа та лідерів думок, щоб 
отримати підтвердження відданості НАТО до Плану 
дій щодо членства (ПДЧ) для України.

Одним із ключових партнерів СКУ залишається 
Міністерство закордонних справ України, що відпо-
відає за координацію співпраці між Україною та діа-
спорою. У 2021 році СКУ долучився до розробки ін-
новаційної Стратегії публічної дипломатії України, 
окресливши роль закордонного українства як амба-
садора України в світі.

У співпраці з експертами СКУ також розробив та  
у 2021 році подав рекомендації щодо стратегії  
співпраці України та закордонного українства.

Безпека 
23 серпня 2021 року в Києві відбулась найбільша 
міжнародна подія за час незалежності – інавгурацій-
ний саміт «Кримська платформа». СКУ долучився 
до 44 держав, представники яких підписали крим-
ську хартію – документ, який зафіксував злочин Росії 
щодо окупації Криму. У своєму виступі Президент 
СКУ Павло Ґрод запевнив, що Світовий Конґрес 

Посилюємо голос 
України у світі

«Закордонне українство та 
Українська держава – це од-
на сила, дві частини одно-
го тіла українського народу. 
Ми маємо підтримувати од-
не одного та спільно рухатися 
вперед, щоб захищати націо-
нальні інтереси України». 

Дмитро Кулеба 
Міністр закордонних справ України

Зустріч з Міністром закордонних справ України, серпень 2021 р. 

Президент СКУ на Саміті «Кримська платформа» у Києві,  
23 серпня 2021 р. 

9Річний звіт Світового Конґресу Українців 2021



Протидія Північному потоку-2
СКУ лишається на передовій адвокаційної кампанії 
на протидію Північному потоку-2. 

У травні 2021 року СКУ закликав Федеральний 
Уряд та Демократичні партії Німеччини негай-
но запровадити мораторій на Північний потік-2. 
Відповідну петицію СКУ поширював разом із впли-
вовим німецьким аналітичним центром Zentrum 
Liberale Moderne, що, як і СКУ, є небажаною органі-
зацією в РФ. 

Канцлера Ангелу Меркель особисто повідомили 
про цей заклик, до якого долучилися багато знаних 
діячів Європи та Північної Америки, в тому числі, 
колишній Президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес 
та колишній Прем’єр-міністр Польщі Єжи Бузек, ко-
лишні міністри, високопоставлені дипломати та 
військові, депутати парламентів, відомі лідери ду-
мок та представники громадянського суспільства. 
СКУ представив позицію щодо ризиків та загроз 
Північного потоку-2 в ході зустрічей з депутатами 
Європейського парламенту, європейськими неуря-
довими організаціями.

Триває глобальна інформаційна кампанія СКУ 
#CтопРосійськійАгресії #StopRussianAggression, яку 
в 2021 році доповнила ще одна, зосереджена на 
протидії російській дезінформації – #PutinsBigLie 
#ВеликаБрехняПутіна. 

В рамках глобальної кампанії на підтримку член-
ства України в НАТО СКУ зібрав провідних експер-
тів з міжнародної політики та безпеки на дискусію 
«НАТО на передовій: Чому Україна важлива для єв-
роатлантичної безпеки?». 

Впливове американське видання The Hill проци-
тувало звернення СКУ до Генерального секретаря 
НАТО Єнса Столтенберга у травні 2021 року: 

«Чітка заява про підтримку надання Україні 
ПДЧ у НАТО допоможе стримати подальшу ес-
калацію російської агресії. Крім того, такий крок 
засвідчить прихильність НАТО незалежності 
України, її суверенітету, територіальній цілісності 
та євроатлантичному вибору українського наро-
ду, який закріплено у Конституції України».

Американський аналітичний центр Atlantic Council 
опублікував колонку Президента СКУ Павла Ґрода. 

«Агресія Росії проти України є викликом не лише 
для України, а й для міжнародної спільноти. Чим 
більший слід російського чобота в Україні, тим не-
безпечніша ситуація для Європи та на міжнародно-
му рівні», – зазначив Перший Віцепрезидент СКУ 
Стефан Романів у колонці для найбільшого англо-
мовного медіа України KyivPost.

«Підтримка членства в НАТО для України 
та Грузії дала б чітке розуміння того, що 
світові демократії готові припинити гло-
бальну насильницьку політику Росії».

Павло Ґрод 
Президент СКУ
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У червні 2021 року Президент та провід СКУ взя-
ли участь «IX річному саміті робочої групи США-
Україна: надання Україні річного звіту». У колі по-
літичних діячів та експертів зі США, Канади, ЄС та 
України Павло Ґрод звернувся до євроатлантичної 
спільноти із закликом забезпечити посилену під-
тримку для українських реформ та пришвидшити 
інтеграцію України в НАТО і набуття нею членства. 

Виконавчий директор СКУ Марія Купріянова ви-
ступила модератором сесії How US Can Best 
Help Ukraine Attain Its Euro-Atlantic Vision – UA 
Perspective за участі Голови Комітету Верховної 
Ради з питань інтеграції України до Європейського 
Союзу ВРУ Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Права людини
Комісія СКУ з прав людини на чолі з Борисом 
Вжесневським інформує міжнародну спільноту про 
порушення прав людини в Криму та на окупованих 
Російською Федерацією територіях України, співпра-
цює з Меджлісом в питаннях захисту людських прав 
та імплементації механізмів Кримської Платформи. 
СКУ також підтримує звернення до урядів країн сві-
ту і міжнародних організацій про визнання депорта-
ції кримськотатарського народу геноцидом.

СКУ оскаржує незаконні рішення владних струк-
тур Російської Федерації щодо визнання діяль-
ності СКУ «небажаною на території Російської 
Федерації». Для проведення цієї справи у жовтні 
2019 р. Рада директорів СКУ створила Комітет із 
захисту прав СКУ та його мережі на чолі з колиш-
нім Президентом СКУ адвокатом Евгеном Чолієм. 

Одне зі складних рішень, яке СКУ був вимушений 
ухвалити в липні 2021 року – призупинення член-
ства усіх своїх складових організацій, а також про-
відників СКУ в Російській Федерації, щоб захистити 
українську національну меншину у Росії від репре-
сій. Такий крок став наслідком введення В. Путіним 
у дію нових драконівських норм законодавства. 

Члени делегації СКУ та Представництва СКУ в Україні на 
зустрічі з Меджлісом кримськотатарського народу. Київ, 
серпень 2021 р. 

Відстоюємо права 
людини  

Відтепер, якщо громадян Росії визнають винни-
ми у причетності до діяльності «небажаних» ор-
ганізацій, зокрема до СКУ, їм одразу може за-
грожувати до шести років позбавлення волі.

Черговим прикладом грубого порушення Росією 
людських прав і продовження переслідувань 
української національної меншини стала лікві-
дація Далекосхідного українського духовного 
культурно-просвітницького центру «Просвіта» 
у Владивостоці. Таке рішення було прийня-
те Артемівським міським судом Приморського 
краю РФ 19 липня 2021 року, а 28 серпня 2021 ро-
ку вступило в силу.

У відповідь на репресивні заходи, впроваджені 
російською владою проти української етнічної 
меншини, у вересні 2021 року СКУ спрямував 
офіційне звернення на ім’я Верховного Комісара 
ООН з прав людини Мішель Башелет.

«Сьогодні важливо говори-
ти не про минуле, а про май-
бутнє: що буде після деокупа-
ції Криму? Яким він буде і як 
вирішувати його проблеми? 
Корінний народ півострова – 
кримські татари – є ключовим 
фактором у процесі деокупа-
ції, і ми раді співпрацювати з 
СКУ задля реалізації цієї спіль-
ної мети».

Рефат Чубаров 
Голова Меджлісу  
кримськотатарського народу
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Як і кожного року, CКУ закликав всі свої грома-
ди провести акції зі вшанування пам’яті жертв 

Голодомору в кінці листопада 2020 р. Такі відзна-
чення пройшли у різних країнах світу у різних фор-
мах - церковні відправи, виставки та ряд інших захо-
дів. Деякі громади провели акції в парламентах своїх 
держав також з метою визнання Голодомору геноци-
дом українського народу.

27 листопада 2020 року, під час віртуального захо-
ду СКУ з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв 
Голодомору, було проголошено новий проєкт СКУ – 
міжнародну Мережу нащадків Голодомору. Ця ініці-
атива була заснована під егідою Міжнародного коор-
динаційного комітету СКУ у справі Голодомору. Вона 
покликана об’єднати родичів тих, хто вижив під час 
Голодомору в Україні у 1932-33 рр. 

Метою є зібрати і захистити історії родин, які по-
страждали від Голодомору-геноциду, підвищувати обі-
знаність серед нащадків жертв Голодомору про трива-
лі наслідки пережитого геноциду, виховувати бережне 
ставлення до української історії, вшановувати пам’ять 
про невинні жертви, а також обстоювати правдиві 
факти про Голодомор всупереч дезінформації на цю 
тему.

Очолила Мережу нащадків Голодомору громад-
ська діячка Оля Сорока з Чикаго. Мережа нащадків 
Голодомору діє в рамках глобальної місії та завдань, 
що виконуються на регіональному рівні через місцеві 
мережі. Першi такi місцевi мережi розпочали свою ді-
яльність у Сполучених Штатах Америки та в Канаді. 
Амбасадорів Мережі нащадків Голодомору представ-
ляє Катерина Ющенко, перша леді 2005-2010 рр.

СКУ послідовно підносить питан-
ня утисків української громади 
у РФ на ключових міжнародних 
майданчиках. У січні 2021 року 
питання заборони СКУ та ста-
ну українських громад у РФ про-
звучало в Парламентській асам-
блеї Ради Європи (ПАРЄ) від чле-
на Постійної делегації України у 
ПАРЄ, народного депутата Лесі 
Василенко. 

На початку 2021 року у Раді 
Європи виступив Борис Тарасюк, 
постійний представник України 
в Раді Європи, який засудив по-
літику Російської Федерації що-
до СКУ та закликав Раду Європи 
уважно розглянути ситуацію, яка 
склалась навколо СКУ.

Проти переслідування в РФ пред-
ставників СКУ також вислови-
лася Постійна представниця 
України в Офісі ООН в Женеві 
Євгенія Філіпенко на зустрічі з 
Верховним комісаром ООН з 
прав людини. 

Оберігаємо історичну 
пам’ять

Виступ Катерини Ющенко на міжнародному форумі «Масові штучні 
голоди: пам’ятаємо, вшановуємо». Вересень 2021 р.

Виступ народного депутата, члена 
Постійної делегації України у ПАРЄ Лесі 
Василенко. ПАРЄ, січень 2021 р.
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Партнери Мережі нащадків жертв Голодомору: 
Національний музей Голодомору-геноциду, 
Український інститут національної пам’яті, 
Науково-Освітній Центр Вивчення Голодомору 
при Канадському Інституті Українських Студій 
(КІУС) Альбертського Університету, Українсько-
канадський Дослідчий та Документаційний Центр 
та Національний музей Голодомору-геноциду. 

19 травня 2021 року розпочав діяльність вебсайт 
глобальної Мережі нащадків Голодомору  
www.hdn.ukrainianworldcongress.org та розпоча-
лася реєстрація нащадків. 

Проєкт Мережі нащадків жертв Голодомору став 
можливим завдяки щедрій пожертві родини Мис з 
Канади та підтримці Світового Конґресу Українців. 

СКУ виступив співорганізатором міжнародного фо-
руму «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшано-
вуємо» у вересні 2021 року. Учасниками форуму 
стали Президент СКУ Павло Ґрод, Голова Мережі 
нащадків Голодомору Ольга Сорока та амбасадор 
Мережі Катерина Ющенко. У своєму слові Павло 
Ґрод підкреслив, що СКУ буде відстоювати визнан-
ня Голодомору геноцидом усіма державами сві-
ту та відповідними міжнародними організаціями, 
включно з ООН.

Св. п. Микола та Марія Мис.

Долучитися до 
Мережі нащадків 
Голодомору

«Мої тітка і дядько, Марія і Микола 
Мис, вважали, що дуже важливо під-
тримувати українську громаду у всьо-
му світі. (…) Дуже важливо, щоб ми 
шанували і пам’ятали свою українську 
історію».

Івонна Гаврилюк 
племінниця жертводавців св. п. Миколи та 
Марії Мис.

У 2021 СКУ виступив як партнер Української 
держави у реалізації важливих культурних 
проєктів міжнародного значення – меморіалів 
Голодомору, Небесної Сотні та Бабиного Яру. 
Завдяки Меморандуму про співпрацю, що був 
підписаний між СКУ та Кабінетом Міністрів 
України у грудні 2020 року, СКУ долучений до 
процесів збереження національної пам’яті на 
найвищому рівні. 

Підпишіться  
на новини

Підтримайте СКУ 
щедрою пожертвою

13Річний звіт Світового Конґресу Українців 2021



Бабин Яр: жива пам’ять 

Цього ж року в серпні СКУ оголосив про готовність 
надати понад 20 мільйонів доларів США на під-
тримку державної концепції комплексної меморіа-
лізації Бабиного Яру, розробленої робочою групою 
при Інституті історії України Національної академії 
наук України.

Під час відзначення 80-х роковин трагедії Бабиного 
Яру в Києві відбулися масштабні заходи за підтрим-
ки СКУ у партнерстві з Національним історико-ме-
моріальним заповідником «Бабин Яр», Інститутом 
історії України Національної академії наук України 
та Українським інститутом національної пам’яті. 

«Я хочу подякувати СКУ, Україні та 
українцям за цей зворушливий і гід-
ний приклад вшанування пам’яті жертв 
Бабиного Яру. Знаю, що це результат ба-
гаторічної праці. Я відвідувала це міс-
це багато разів та певна, що ваша пра-
ця допоможе зцілити, виявити повагу та 
зберегти пам’ять про це місце й жахли-
ві події. Нехай ця пам’ять допоможе нам 
винести урок та події ніколи не будуть 
забуті», – жертводавець СКУ, Канада

Тисячі людей з усього світу підтримали молитов-
ний захід, запалили віртуальні свічки та поклали 
віртуальні камені на сайті babynyar.memorial.

«Ми зобов’язані оберігати пам’ять про Бабин 
Яр від політичних маніпуляцій та дезінформа-
ції, які часто використовуються як зброя у вій-
ні Росії проти України. Щоб вшанувати пам’ять 
невинних жертв і зберегти її для прийдешніх 
поколінь, СКУ підтримує українську державну 
концепцію створення Музею та Меморіального 
комплексу «Бабин Яр», – Павло Ґрод,  
Президент СКУ
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Українські церкви

СКУ послідовно підтримує становлення 
Православної Церкви України. У серпні 2021 ро-
ку, на зустрічах із Його Всесвятістю Вселенським 
Патріархом Варфоломієм та Блаженнішим 
Епіфанієм, Митрополитом Київським та всієї 
України, Президент СКУ запевнив, що СКУ і нада-
лі підтримуватиме становлення і визнання у світі 
Православної Церкви України.

СКУ також відстоює визнання Патріаршого стату-
су Української Греко-Католицької Церкви; взаємо-
діє із релігійними та гуманітарними організаціями, 
такими, як Карітас, Всеукраїнська Рада Церков та 
іншими.

«Дякую за те, що представляєте світову укра-
їнську громаду та сприяєте єдності у грома-
ді. Молюся, щоб СКУ зміг плисти проти тур-
булентних течій нашого часу. Сьогодні, в 
епоху спантеличеності про фундаментальні 
істини людського існування, важко проклас-
ти пророчий шлях. Хай Господь надасть вам 
сили, мудрість та терпіння для цього. Хай вас 
не зупинить деструктивна критика чи роз’єд-
нуючі дії меншості!»

Борис Ґудзяк 
Архиєпископ-Митрополит Філадельфійський 
Української Греко-Католицької Церкви в США -  
член Дорадчої Ради СКУ

Зустріч делегації СКУ з Главою УГКЦ Святославом (Шевчуком). Київ, серпень 2021 р.

Зустріч делегації СКУ з Вселенським Патріархом Варфоломієм. 
Київ, серпень 2021 р.

Зустріч делегації СКУ з Главою ПЦУ 
Епіфанієм. Київ, серпень 2021 р.
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У квітні 2021 року представники Проводу СКУ при-
єдналися до конференції «Українські громади – нові 
точки відліку», організованої стратегічним партне-
ром СКУ – Міжнародним інститутом освіти, культу-
ри та зв’язків з діаспорою. 

У 2021-му Україна і світ відзначили 150 років з дня 
народження Лесі Українки. Десятки українських ор-
ганізацій та громад у світі відзначили цю подію. Для 
учнів суботніх шкіл СКУ створив відео «Мандрівки 
з Лесею», в якому представники організацій СКУ 
з різних країн розповіли про місця, які відвідувала 
Леся Українка. 

У жовтні 2020 року СКУ започаткував перший гло-
бальний віртуальний форум «Єднаємось Україною». 
Ця подія поєднала українців з усього світу, фо-
рум транслювався на українських телеканалах 
Суспільного мовника на всі області України, включ-
но з Кримом та українськими територіями, окупова-
ними РФ. Перший віртуальний форум познайомив 
широку аудиторію з працею СКУ та  зібрав понад 
чверть мільйона глядачів в Україні і світі. 

Живемо і єднаємось 
Україною 

Дивитися ІІ 
Віртуальний Форум  
«Єднаємось 
Україною»

«Любов до України не має кор-
донів та пандемій. Працюємо 
локально, впливаємо глобально, 
взаємодіємо дистанційно».

Наталія 
Пошивайло-Таулер
Віцепрезидентка СКУ  
в регіоні Південної півкулі

Другий віртуальний форум «Єднаємось Україною» 
28 серпня 2021 року був присвячений внеску діа-
спори та СКУ в незалежність України та представив 
досягнення українців на шести континентах. До 
ефірів «Єднаємось Україною» в 2020 і 2021 роках 
долучилася майже мільйонна аудиторія глядачів з 
усього світу!

До 30-Ї річниці відновлення незалежності України 
СКУ започаткував молодіжну ініціативу «СКУ 30 до 
30». Це перша глобальна ініціатива, покликана роз-
повісти про молодь закордонного українства віком 
до 30 років.

Лише за 2 місяці були номіновані понад 120 учас-
ників із 24 країн світу. Ініціативність, ефективність 
і креативність, вміння працювати у команді та про-
являти лідерські якості, участь у волонтерських 
проєктах і професійні досягнення в країні прожи-
вання стали визначальними під час формування ко-
роткого списку «СКУ: 30 до 30». Повний список фі-
налістів можна переглянути на сайті СКУ. 
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2020-2021 навчальний рік у сфері освіти був роком викликів та 
можливостей для нових напрацювань. У травні 2021 року Cвітова 
Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР) та СКУ стали співор-
ганізаторами Всеканадської онлайн конференції «Українська освіта в 
Канаді: Нові реалії», до якої долучилися українські освітяни з 20 кра-
їн світу. Конференція була ініційована  Національною Українською 
Освітньою Радою КУК за підтримки Конґресу Українців Канади разом 
з Методичним Центром Української Мови Альбертського університе-
ту (Едмонтон, Канада) і Громадським об’єднанням «ОСВІТОРІЯ» (Київ, 
Україна).

СКВОР продовжує співпрацю з Міжнародним інститутом освіти, куль-
тури і зв’язків з діаспорою - МІОК (Львів, Україна). У 2021 році СКУ ви-
ступив партнером у створенні інноваційного порталу «Український 
освітній всесвіт», потужного комунікаційного продукту для україн-
ських освітян з усього світу, розробленого МІОК.

СКВОР, СКУ і Національна Українська Освітня Рада 
КУК організували нову серію вебінарів для вчите-
лів діаспори про використання технологій під час 
дистанційного навчання. Українська Центральна 
Шкільна Рада Австралії провела групу семінарів для 
освітян на тему ефективного планування уроків із 
порівняльним аналізом навчальних намірів та кри-
теріїв успіху. Українська Шкільна Рада США при 
УККА запропонувала семінар з методики для уріз-
номанітнення дистанційного навчання учнів через 
мистецькі засоби.

Організатори Всеканадських освітніх онлайн майстер-класів за підтримки СКВОР і СКУ.

Перейти на портал  
«Український 
освітній всесвіт»

«Сьогодні завдяки діяльності 
Світового Конґресу Українців 
та його складових організа-
цій голос українців в усьо-
му світі звучить ще гучні-
ше. Чітко поставлені завдан-
ня та скоординована праця 
СКУ і партнерів, в колі яких 
має честь бути МІОК. Саме 
ця спільна робота покликана 
дати відповіді на новітні ви-
клики перед світовою укра-
їнською спільнотою і стати 
запорукою нашого великого 
успіху у майбутньому».

Ірина Ключковська
директорка  Міжнародного 
інституту освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою (МІОК)
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Цього року у співпраці з Виконавчим директором 
СКУ ми підсилили фінансову спроможність 

СКУ, зміцнили роботу з ключовими жертводавцями, 
підвищили надходження до СКУ в понад півтора рази 
та покращили ефективність роботи офісів СКУ.

Підвищуємо ефективність програм СКУ 

Д-р Михайло Левко,  
Віцепрезидент з 

фінансів

Зенон Потічний, 
Віцепрезидент 
з операційної 

діяльності

Доходи / Видатки СКУ 
за 2020 і 2021 фінансовий рік*, $ CAD

Доходи СКУ 
за 2020-2021 фінансовий рік*, $ CAD

Витрати СКУ за 2020-2021 фінансовий рік*, $ CAD
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Дякуємо надзвичайним  
волонтерам СКУ! 

Протягом понад півстоліття СКУ очолюють волонтери. Ви форму-
єте стратегію СКУ, реалізуєте програми та проєкти в Комітетах 

і Радах, провадите адвокацію в урядах своїх країн, організовуєте 
масштабні заходи по всьому світу, надаєте професійну допомогу в 
комунікаціях і щоденно працюєте в громадах задля нашого спільно-
го успіху. 

Цього року ви присвятили понад 10000 годин (понад рік цілодобо-
вої праці!) для СКУ. І це надзвичайно. Дякуємо за Вашу посвяту, час 
та досвід!Д-р Юрій Гуцуляк,  

Віцепрезидент з питань 
розвитку та збору коштів

«Світове українство – це культурна дипломатія, м’яка 
сила, адже ми завойовуємо серця тих народів, серед 
яких ми проживаємо. Ми навчились жертвувати со-
бою заради місії – нести правду про Україну. Ніхто не 
зміг і не зможе забрати у нас бажання працювати для 
добра та процвітання українського народу».

Ярослава Хортяні 
член Екзекутивного комітету СКУ,  
Голова Товариства Українців в Угорщині. 

Особлива подяка новим волонтерам СКУ:

Стефан Бандера, Канада

Антон Ващук, Канада-Україна

Тетяна Карпова, Канада

Оксана Коломоєць, Канада 

Христина Левицька, Канада 

Андрей Лушницький, Швейцарія

Юлія Мораведж, Канада

Анна Пасько, Угорщина

Вільєн Підгорний, Канада 

Ольга Савенок, Україна

Євгеній Семенов, Об’єднані Арабські Емірати

Оля Сорока, США

Данило Шаповал, Канада
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Кабінет Президента СКУ 
$25,000+

Temerty Foundation
Estate of Mykola & Mary Mys
Ukrainian Credit Union Limited
Grod Paul and Adrianna 
Ihnatowycz Family Foundation

Коло Президента СКУ 
$5,000-24,999
BCU Financial
Caisse populaire Desjardins de Montreal
Chartchenko Borys
Heritage Foundation for 2020
Huculak George
Krzywucki Piotr & Halina for Narodnij dim u Peremyszli
Self Reliance NY Federal Credit Union for 2020 & 2021
SUMA (Yonkers) Federal Credit Union 
The Huculak Foundation 
The Selfreliance Foundation of Selfreliance  
Federal Credit Union
Wertelecky Christina

ANL Metering Services Inc.
Barszczyk Rev John and Marion 
Dubczak Roman  
for Paul and Adrianna birthday
Dzulynsky Larissa and Myron  
for Paul and Adrianna birthday
Harrakh Ivan
Huculak Roma Lydia  
in honour of Paul and Adrianna Grod
Hunka Yaroslav
Hwozdulych Boris
Jemetz Alex  
for Paul and Adrianna birthday
Luciw Daria

Luciw Oleh
Mayer Martha
Nebesio Mari
Pedenko Halina
Pyskir Myron
Roman Renata
Shymko Yuri
Stebelsky Ihor
Wlasenko Lubow
World Federation of Ukrainian 
Women’s organization  
for Lebanon
Woychyshyn Zenon

Клуб Президента СКУ   $1,000-4,999

Друзі СКУ    $500-999

Дякуємо нашим жертводавцям за довіру!

Вже майже 55 років Ви довіряєте СКУ бути голосом світового українства. СКУ діє на громадських засадах 
та не отримує державного фінансування. Впливові ініціативи, яскраві проєкти та міжнародні програми 

СКУ стають можливими тільки завдяки Вашій довірі та щедрій підтримці. Ви надихаєте щодня працювати 
для підтримки України в часи російської агресії, розбудовувати наші громади, виховувати нові покоління 
свідомих українців та плекати нашу культуру, мову та історію, навіть у непевні часи пандемії.

«Без сумніву, наш СКУ є однією 
з НАЙБІЛЬШ талановитих, про-
фесійних та відданих організа-
цій у Північній Америці».

Володимир Марущак 
жертводавець СКУ, США 

(Пожертви з 1 жовтня 2020 до 30 вересня 2021)

Anonymous   
for Paul and Adrianna birthday
Anonymous  
in memory of Bohdan 
Melnychuk
Anonymous 
Bodnaruk Bohdan  
Bundza Natalie
Cybulsky/Trojan Andrey/ 
Daria  
Diakunyk Maria  
Dzulynsky Orest and Tania
Fecycz Taras  
Harasymowycz George 

Holowka Helen  
Iwaniura John  
for Narodnij dim u Peremyszli
Iwaniura John  
for Paul and Adrianna birthday
Jaciw George 
Kaluzny Eugene
Kolos Roman
Kurczak Bohdan and 
Bohdanna  
Lebed Andre and Lydia 
Lewko Michael  
Maruszczak Volodymyr 
Meest Corporation Inc. 

Muzyczka Stefania 
Nova UA Federal Credit 
Union   
Nowoshytsky Dmytro 
Onyschuk Bohdan/Tania  
for National Holodomor 
Museum in Kyiv
Potoczny Zenon  
for Narodnij dim u Peremyszli
Potoczny Zenon  
for Paul and Adrianna birthday
Romsa Gerald  
Semenov Yevheniy 
Slawych William  
Sochaniwsky Andre

Soltykevych Lesia  
and Orest  
Turczeniuk Bohdan  
and Chrystyna
Ukrainian-American 
Community Foundation 
(Rochester)  
Ukrainian Selfreliance 
Federal Credit Union
Walkiw Bohdan  
Wynnyckyj Olena 
in memory of N. Wynnckyj  
for Narodnij dim u Peremyszli
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Atamanenko Alex 
Bachynsky-Tarasiuk Maria 
Bahriany Foundation 
Baran Olga 
Basilevsky Alexander 
Bell Irena 
Berezansky Helen 
Berezowsky Jane 
Bidnyk Michael 
Bilos Z.J. 
Blysniuk Gregory  
for Paul and Adrianna 
birthday
Blyszczak Walter 
Bodnar Donald 
Borden N.J. 
Bregin R  
for Narodnij dim u Peremyszli
Broda Ihor 
Brouillet Graham  
in memory of N. Wynnyckyj 
for Narodnij dim u Peremyszli
Burban William 
Burda Pavlo 
Butry John 
Cherwinsky Olga 
Chmilenko Vera 
Chorney Stefan and Anna 
Clebowicz Walter A. 
Czerwoniak Katria 
Daciuk Peter 
Darewych Danylo 
Dawidiuk S.A. 
Demjanczuk Andrew 
Deychakiwsky Yuri 
Deychakiwsky Nicholas 
and Oksana 
Diakunchak Christina 
Disyak Anatoly, Thomas 
Dlugosh Sandra and 
Marvin 
Dolban Daria 
Dolishny Ann 
Drabik Wasyl and Stefania 
Dykyj Daria 
Dymetryszyn Teodor 
Dytyniak Maria 

Dzioba George 
Fedchun Gerald 
Fedchun Irene 
Figol Miroslaw and Myron 
Forys Anastazia 
Futey Bohdan and 
Myroslava 
Gelecinskyj George 
Gorejko Anna 
Haba Eugenia 
Hanas George 
Hankevych Olha 
Hanover Kalyna 
Haras Orysia 
Hecker Eduard 
Hirchenko Nina 
Hnatykiw Joseph 
Hohol Maria  
in memory of Michael Hohol
Holod Wasylida 
Hrabowy Gloria 
Hrinko Walter 
Hrycenko Vera 
Huzar Rose 
Jacyla Orest 
Jemetz Natalia 
Karawan Oleh and Ivanka 
Kebalo Helen 
Kiciuk Maria 
Kobryn Atanas 
Kobylko Stanley 
Kocijowsky Jerry 
Kohut Tatiana 
Kolacz Bohdan and 
Zenona  
Kolodij Steven and Lesia 
in memory of Mychailo and 
Maria Kolodij
Konowal Alex 
Konrad Ihor 
Kordiuk Roman 
Korol Taras 
Korolus Wolodymyr 
Kovalova Natalya 
Kowalik Adam and Oksana 
Kowalyk Alexandra
Kowalyk Bohdan and 

Christine 
Kowryha Gregory 
Kozak Walter & Larisa 
Kozakowska Ewa 
Krawczuk Natalia 
Krawec Maria 
Krislatyj Maria 
Krupa Lubomyra 
Kryworuk Peter 
Kukiz Iwan 
Kulycky Yourko 
Kulyk Roman 
Kupriianova Mariia 
Kuriychuk Michael 
Kusznir Walter 
Kuzyszyn Bohdan 
Ladanaj Ludmilla 
Latyshko Nicholas 
Lazor John 
League of Ukrainian 
Canadian Womens  
for Lebanon
Len Miroslav 
Lichacz Michael  
in memory of N. Wynnyckyj 
for Narodnij dim u Peremyszli
Lozinski Maria 
Lozynskyj Askold 
Lubka Oresta 
Luchak Tamara 
Luciw Nadia and Walter  
in memory of B. Bilash  
(for SKVOR)
Luhowy Nina 
Lysko Wolodar and 
Martha 
Lysyk George 
Maksimowich Orest and 
Halia 
Maksimowich Roman and 
Victoria 
Mandzy Olga 
Masley Roman  
for Paul and Adrianna 
birthday
Matsievski Inna 
Matyjuk Rozalia & Eugene 
Maykut Andrew 

Melech Wlodzimierz and 
Maria 
Melnitchenko Eugene 
Melnychuk Marika 
Melnycky Peter 
Michalchyshyn Ihor 
Moroz Walentyna 
Moskaluk Anne 
Murij Omelan and Daria 
Mycak Irene 
Mychajliw Walter  
in memory of M. Frankivskyj
Mykhaylyshyn Bohdan 
and Vanda 
Narozniak Lidia 
Nebesh Orest 
Nebozuk Bohdan 
Noriak Anna 
Nowosad Ewdokia 
Oberyszyn Jaroslaw 
Osidacz Eugene 
Ostrowskyj Osyp 
Pawluk Borys 
Petrova Yevgeniya  
for 2020
Piaseckyj Alex 
Pidkowich Mary 
Pocztar Miroslav 
Poshyvajlo-Towler Natalia 
Poshyvajo-Towler Natalia 
for Lebanon
Prociw Mike 
Prockiw Julia 
Prockiw Anton 
Pryschlak Julia 
Prystupa Kindrat 
Catharine 
Puderak John 
Pyndiura Zirka  
in honour  
of Pavlo and Andrijka Grod
Pyndiura Teodora 
Pyrih Lubomyr 
Pyskir Andrew 
Pyszczymuka Olha 
Rakowsky George & 
Alexandra 

Дякуємо нашим жертводавцям за щедру підтримку!

Прихильники СКУ   $1-499
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Rakowsky Borys 
Rakowsky George 
Rasiak Ruslan 
Rebizant Maria 
Replansky M 
Rewko Petro 
Rozumna Oksana 
Rudnycky Andre  
in memory of N. Wynnyckyj for 
Narodnij dim u Peremyszli
Ryshko Rostyslav 
Schilak Alexander 
Semanyshyn Kvitka 
Semcesen Jaroslav and 
Lesa 
Semchyshyn Helena 
Semotiuk Andriy and Ann 
Serafyn Alexander 
Sharan Wasyl 
Shust Irene 
Shysh Maria 
Sinclair Jill 
Skira Steve 
Sklepovych Tania 

Sklierenko Bohdan and 
Luba 
Skrypnyk Yaroslaw 
Smith Christine 
Snihurowycz-McCutchan 
Maria 
Sochaniwsky Daria 
Soltykevych Cassian 
Soroka Olya 
Spielman Justina 
Stan Willam 
Stawnychy George 
Stebelsky Alexandra  
in memory of N. Wynnyckyj  
for Narodnij dim u Peremyszli
Steciw Dr. Igor and 
Alexandra 
Stephen Anne 
Surzycia Maria 
Switenko Stefania 
Swyrydenko Elena 
Szubelak Aleksandra 
Szwec Eugenia 
Szypka Mary 
Tatchyn Maria 

Teply John 
Tkachenko Irene 
Tkaczuk Oksana 
Tkaczuk Oresta 
Tomkiw Ihor 
Tomko Brian and Andrea  
in memory of Dr. B. Bilash
Tratatuta Jeannine  
in memory of N. Wynnyckyj  
for Narodnij dim u Peremyszli
Trochluk H. 
Trus Maria 
Tunstall Inia 
Turinski Nicholas 
Tymkewycz for Lebanon
Tymkiw Stephan and 
Tamara 
Tyutyunik Vasily 
Vitvitsky Bohdan 
Voronka Zirka and Roman 
in memory of B. Bilash  
(for SKVOR)
Wademan Adele Lillian 
Waschuk Roman 
Waschuk Martha 

Wasyluk Maksym 
Wasylyn Lidia  
in memory  
of Nestor Wasylyn
Wasylyn Wira 
in honour  
of Y. Skrypny’s 100th Birthday
Wawryshyn Michael 
Wolowczuk Irene 
Woychyshyn Julia 
Wynnyckyj Roman  
in memory of N. Wynnyckyj  
for Narodnij dim u Peremyszli
Wynnyckyj Iroida  
in memory of N. Wynnyckyj  
for Narodnij dim u Peremyszli
Wynnyckyj and Lialka 
Roman andMarika 
Yaworsky John 
Zarycky Marie 
Zawerucha-Swyntuch Olga 
Zuk Radoslav  
in memory of N. Wynnyckyj 
for Narodnij dim u Peremyszli
Zwetkow Victor 

Світовий Конґрес Українців пов’язаний з життям українців більше, 
ніж будь-яка організація у світі. Ми змогли зробити це протягом ос-
танніх 50 років завдяки щедрості наших жертводавців. СКУ – це ор-
ганізація, яка діє на громадських засадах, не отримує державного 
фінансування та, щоб продовжити свою важливу працю, спирається 
на Ваші щедрі пожертви. Дякуємо за довіру!

Павло Ґрод
Президент СКУ Дякуємо!

Дякуємо нашим жертводавцям за щедру підтримку!

Прихильники СКУ   $1-499
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Головний офіс СКУ

145 Evans Avenue, Suite 207
Toronto, ON M8Z 5X8 Canada
Тел.: +1 (416) 323-3020
Факс: +1 (416) 323-3250
uwc@ukrainianworldcongress.org  

Представництво СКУ в Україні

провулок Липський 3, кімната 6
01023 Київ, Україна
Тел: +380 (44) 25 333 47   
Тел: +380 (44) 25 342 28
uwc.ukraine@ukrainianworldcongress.org

Представництво СКУ зі зв’язків  
з міжнародними організаціями в 
Брюсселі

72 Boulevard Charlemagne 1040  
Bruxelles, Belgique
uwc@ukrainianworldcongress.org  

Представництво СКУ при 
Організації Об’єднаних Націй

203 Second Avenue, New York, 
NY 10003, USA 
uwc@ukrainianworldcongress.org

Додаткову інформацію про СКУ  
українською і англійською мовами  
можна знайти на вебсайті:  
ukrainianworldcongress.org

Соціальні мережі СКУ

           @UWCongress

Published by Ukrainian World Congress
145 Evans Ave., Suite 207  
Toronto, ON M8Z 5X8 Canada

Підтримати СКУ 
пожертвою 

Підписатися  
на новини
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