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Цього року загальні річні збори СКУ відбулися в Києві. Оскільки в цьому році Світовий
Конгрес святкує своє 50-ти ліття, та попри офіційні збори були урочистості та засідання
присвячені 50-тій річниці СКУ.
День 1.
Під час відкриття Загальних Зборів СКУ призидент
Євген Чолій проінформував присутніх про кількість
офіційно зареєстрованих учасників зборів на момент
відкриття, це: 113 делегатів та 68 гостей з 32-ох країн
світу.
Президент виступив зі словом подяки за можливість
бути президентом СКУ в такий памятний час (в 50
річницю Світового Конгресу Українців) та звітом про ситуацію в Україні та світі, а також
пригадав ту роботу яку було проведено Світовим Конгесом під час гібридної війни в Україні, а
саме:








Проведено звернення та заклики до міжнародної спільноти (в боротьбі з гібридною
війною та звільненні українських політичних вязнів утримуваних російськими
владними структурами) більше ніж в 18-ти країнах світу
Створено Гуманітарну Ініціативу «Захист патріотів», за допомогою якої 33.000
українських бійців пройшли курс навчання з тактичної медицини (прим. від автора Це сертифіковані західними експертами інструктори, які проводять навчання з
практичними відпрацюваннями та симуляціями у реальному часі, які базуються на
міжнародних медичних стандартах. Оскільки 90% поранених на війні гинуть до
зустрічі з лікарем, тому важливими є перші хвилини. Навчання з тактичної
медицини надають бійцям базові знання та навички з першої само- та
взаємодопомоги), а ще закуплено та відправлено 22.000 аптечок Натівського взірця
IFAK.
Відкрито представництво СКУ для звязків з міжнародними організаціями в Брюселі.
Місією представництва СКУ є налагодження системного співробітництва СКУ з ООН,
Євро Союзом, Радою Європи, НАТО та ОБСЄ.
Досягнення: Португалія вже 17-та країна світу яка визнала голодомор – геноцидом
українського народу.

З детальним звітом про проведену роботу Світовим Конгресом Українців за останній рік
можна ознайомитися на сторінці 27-94 у збірнику звітів.
25 серпня учасники Річних загальних зборів Світового Конґресу Українців на чолі з
Президентом СКУ Евгеном Чолієм узяли участь у спеціальному
заcіданні Міністерства закордонних справ України з нагоди 50ліття Світового Конгресу.
Учасникам було презентовано виставку Центрального
державного архіву зарубіжної україніки “Для України наша
любов”. Це архів різного типу документів закондонних українців
які розповідають про політичну, громадську та творчу
діяльність української еміграції у ХХ столітті. Архів знаходиться
при міністерстві закордонних справ, де зберігаються
документи, подяки та реєструються історичні події до яких має доступ кожен. Архів просить
закордонних українців поновляти кількість документів які будуть завжди знаходитися у
вільному доступі.
Прес-реліз документальної виставки «Для України наша любов» додається вкінці.

Засідання очолив Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який привітав СКУ з ювілеєм та
наголосив на його внесках у відновлення незалежності та утвердження державності України,
а також у історичних цьогорічних здобутках України, таких як:



ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною та
введення безвізового режиму для громадян України до держав Шенгенської зони.

Міністр наголосив, що українські громади діаспори є народними послами України в
просуванні у світі актуальних українських питань та закликав СКУ і українську діаспору до
подальшої співпраці.
Учасників привітали Глава Української Православної Церкви Патріарх Філарет, Глава
Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав (Шевчук), Архієпископ
Чернігівський і Ніжинський Української Православної Церкви Київського
Патріархату Євстратій, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, Міністр культури
України Євген Нищук та Виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я України д-р Уляна
Супрун.
Від імені СКУ виступив Президент Евген Чолій. Він наголосив на нинішніх пріоритетах СКУ, а
передусім щодо сприяння консолідації (прим. від автора - зміцнення, укріплення, обєднання,
згуртування) міжнародного співтовариства на підтримку України в захисті своєї
територіальної цілісності, а також на важливості подальшої ефективної співпраці між
Міністерством закордонних справ України та Світовим Конгесом Україців.
На зустрічі також було обговорено питання
спільного зацікавлення, у тому числі й щодо
відстоювання національних інтересів України
та протидії російській дезінформаційній
кампанії, що є частиною гібридної війни
Російської Федерації проти України.
СКУ тісно співпрацює з міністреством освіти
щодо реформи в загальній середній освіті,
під назвою «Нова українська школа». В рамках якої зявляться сучасні матеріали, в тому
числі відео уроки та масово відкриті он-лайн курси. «Це такого роду електронна платформа
із різними способами навчання, яка вже закладена в бюджет на 2018 рік», заявила міністр
освіти Лілія Гриневич. Вчителі зможуть приїздити в різні дипломатичні
представництва/посольства для складання Сертифікаційного Міжнародного іспиту
(визнання), таким чином діти зможуть отримувати визнану освіту.
Мініст культури, Євген Нищук наголосив про видання українських книжок за кордоном. Про
Український культурний фонд, який є бюджетною установою, що виконує передбачені цим
Законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурного розвитку України,
зокрема - інтеграції української культури у світовий культурний простір. Витрати на який
закладаються до бюджету вже на наступний рік. Буде створена наглядова Рада для проектів
українського культурного фонду. Гроші будуть виділятися на кращі проекти в Україні та за
кордоном. Заявки куди можна буде подавати всім бажаючим. Міністр розповів також про
важливість знімати українські історичні фільми такі як Крути, Петлюра, Кіборги та фільм
«Червоний» премєра якого в Україні відбулася напередодні річних зборів СКУ, 23 серпня. У
2018 році в бюджет кінематографії буде закладено 500.000 що в порівнянні з 2014 роком
майже в 10 разів більше. Міністр закликає до проведення Днів української культури та кіно за
кордоном.
Виконуюча обовязки міністра освіти України Уляна Супрун розповіла про багато змін на

шляху до повної медичної реформи в Україні, яка буде наближена до європейської системи
охорони здоровя, а також наголосила про важливість для іноземних українців питання щодо
подвійного громадянства та можливості збереження обох громадянств.
Міністр закордониих справ Павло Клімкін згадував про фейкові українські орнаізазації в
різних країнах світу з якими бореться Міністерство Закордонних Справ. Проте із виявленням
даної проблеми українці за кордоном в першу чергу повинні звертатися в посольство, які в
даній ситуації змушені реагувати першими.
Колишній президент Світового Конгресу Українців виступив із критикою в адрес президента
України Петра Порошенка, проте Євген Чолій вміло пояснив, що не доречно підривати
авторитет держави та робити гучні заяви, оскільки держава потребує нашої підтримки. Це
лише можливість для Росії робити розбрат в Україні. Ми повинні мати постійну, стійку і єдину
позицію щоб стабілізувати країну. Ми всі повинні розуміти що жодна європейська країна не
витримала б такого воєнного наступу, а в Україні попри всі ці події таки відбуваються
позитивні зміни, одна найважливіша річ це те що з листопада 2015 року Україна не експортує
газу з Росії, а також в цьому році була підписана угода про асоціацію з ЄС. Чому ніхто не
тішиться з тих 144 реформ які були зроблені щоб отримати безвіз? Люди повинні зрозуміти
та навчитися що на демократичних виборах було згідно голосів більшості, тобто
демократичній волі народу вибрано президента, тому не потрібно критикувати те що самі
собі вибрали.
В першу чергу ми повинні розуміти, що таке дипломатія (приміт. від автора - що ми маємо
говорити і з ким говорити), та не підтримувати
розхил та дестабілізацію в країні.
Припустіть що ми подивимося на ситуацію як це було
у римлян на арені, на бій між Путіним та
Порошенком. В даній ситуації коли ви повинні
вибрати лише якусь одну сторону, додала Ярослава
Хортяні, Перший заступник Президента СКУ та Голова
Європейського Конґресу Українців.
Ми йдемо по шляху антикорупційної системи Румунії, яка почалася в 2002 році, проте в
тюрму почали садити лише в 2012 році, та лише в 2016 році система почала працювати.
Тому не варто чекати що всі перестануть красти сьогодні.
Критика потрібна, проте лише з любовю та заради України, продовжила Ярослава Хортяні.
При закритих дверях можна критикувати КабМін та президента проте не виносити це до
громадськості та на міжнародну арену. Скандальна політика більш популярна тому потрібно
будувати протилежну, інформаційну політику щодо попуряризації України.
Від автора: Задумайтеся на хвилинку,- якщо виставити Україну в світлі корумпованої
країни, а президента злодієм, то хто буде давати такій країні кошти з мінародних
банків/фондів, таких як Європейський банк Реконструнції та Розвитку та з міжнародного
валютного фонту, якщо в цій країні всі корупціонери? А чи надасть Америка президенту
так би мовити «злодію» летальну зброю? Відповідь очевидна.
День 2.
Під час другого дня зборів СКУ відбулася дискусія над звітами із збірника звітів за 2016-2017.
Нажаль в цьому році Ластівка не подала звіту за 2016-2017 рік. Для написання звіту
збирається інформація від інших українських організацій та активних волонтерів в Данії,
щодо відправленої гуманітарної допомоги в Україну та звіти всіх локальних відділів
Ластівки щодо проведених заходів інформаційного та культурного напрямку,- від автора.
Також протягом цього дня були схвалені наступні резолюції:

I.

II.
III.
IV.











Річні загальні збори СКУ продовжують закликати Святійшого Варфоломія І, Архієпископа
Константинополя - Нового Риму i Вселенського Патріарха видати Томос про автокефалію
Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Річні загальні збори СКУ продовжують закликати до визнання Патріаршого статусу
Української Греко-Католицької Церкви.
Річні загальні збори СКУ закликають все світове співтовариство до консолідації в боротьбі
з гібридною війною Російської Федерації, що є загрозою для миру і стабільності в світі.
Річні загальні збори СКУ закликають всю українську діаспору і далі всіляко сприяти
наданню підтримки Україні з боку міжнародного співтовариства, а зокрема:
продовженню та посиленню цільових санкцій проти Російської Федерації, поки вона цілком
не буде дотримуватись Мінських домовленостей та не деокупує Крим;
наданню Україні економічної і технічної допомоги;
наданню Україні еквівалент плану Маршалла;
розгортанню в Східній Україні поліцейської місії Організації з Безпеки і Співробітництва в
Європі (ОБСЄ) та спостережної місії ОБСЄ в Криму;
сприянню звільнення українських політичних в’язнів, утримуваних російськими владними
структурами;
захисту людських, національних і релігійних прав та свобод українців і кримських татар
у Криму та на незаконно окупованих Російською Федерацією територіях Сходу України
та українців у Російській Федерації;
наданню Україні гуманітарної допомоги на подолання наслідків російської агресії;
підтримці євроінтеграційного курсу України на шляху до набуття нею повноправного
членства в ЄС та
підтримці євроатлантичного курсу України до набуття нею членства в НАТО.
Річні загальні збори СКУ закликають всю українську діаспору і далі всіляко сприяти:

V.



VI.



впровадженню реформ в Україні, а зокрема в сферах судочинства, охорони здоров’я та
освіти, і
визнанню та всебічній підтримці міжнародним співтовариством реформ в Україні.
Річні загальні збори СКУ закликають всю українську діаспору і далі рішуче протидіяти
російській дезінформації, а зокрема:
поширювати інформацію про імперські дії Російської Федерації в Криму та на Сході
України та
поширювати інформацію про Україну шляхом висвітлення її прогресу в реформуванні,
модернізації та поборюванні корупції.

VII.

Річні загальні збори СКУ закликають всю українську діаспору поширювати правдиву
інформацію про важливі сторінки в історії України та сприяти якнайширшому визнанню
в світі Голодомору геноцидом українського народу.

VIII.

Річні загальні збори СКУ закликають:






польський та український народи до вирішення історичних питань між Польщею і Україною
за допомогою просвітництва і примирення;
польський народ і далі підтримувати український народ у його важкій боротьбі,
щоб захистити територіальну цілісність України та зупинити російську агресію
від просування на Захід;
українську діаспору в світі гідно відзначити 100-ліття проголошення незалежності
Української Народної Республіки;





IX.



українську діаспору в світі гідно відзначити 100-ліття Української революції, вшанувати
протягом 2017-2021 рр. пам’ять про її учасників та дбати за об’єктивне висвітлення цього
важливого періоду української історії в іноземних публікаціях та
українську діаспору в світі до щорічного відзначення 15 серпня бою під проводом
генерала-хорунжого армії Української Народної Республіки Марка Безручка, що у 1920 р.
під Варшавою допоміг побороти Червону армію та врятувати Європу від більшовицької
навали.
Річні загальні збори СКУ закликають українську діаспору:
і далі велично відзначати 50-ліття СКУ в усіх країнах проживання української діаспори, та
активно поширювати інформацію про досягнення СКУ за 50 років своєї діяльності, зокрема
матеріали Міжнародного інституту освіти культури та зв’язків з діаспорою Національного
університету “Львівська політехніка”.
Річні загальні збори СКУ закликають українську діаспору до підтримки стратегічних
пріоритетів, запропонованих Комітетом з підтримки економічного розвитку України при
СКУ на економічному форумі “Підтримка економічного розвитку України: співпраця між
Урядом і діаспорою”, а зокрема:

X.













сприяти збільшенню обсягів українського експорту в світі шляхом просування українських
товарів та послуг у країнах проживання українськoї діаспори;
допомагати Україні в залученні прямих іноземних інвестицій шляхом підтримки зусиль
Уряду України щодо реформування країни та створення сприятливого бізнесового
середовища. Особливу увагу слід приділити подальшій боротьбі з корупцією, оскільки це
є суттєвою перешкодою для інвестицій;
сприяти розширенню торговельних можливостей для українських компаній у світі;
співпрацювати з Урядом України щодо призначення ним членів діаспори на посади
Почесних Консулів України, які б займалися торгово-економічними питаннями в країнах
свого проживання;
сприяти створенню та співпраці з бізнес-асоціаціями та торговельними палатами,
орієнтованими на Україну, на прикладі успішної моделі Канадсько-української торгової
палати та Американської торговельної палати в Україні;
знаходити технічну допомогу та експортне фінансування для України від країн, в яких
діють члени СКУ, та докладати зусиль, щоб зробити це фінансування доступним для
українських проектів, бізнесу та неурядових організацій та
ділитися своїм досвідом та знаннями для трансформування українських державних
підприємств шляхом подання своїх кандидатур на конкурси на посади їхніх Генеральних
директорів.
На зустрічі також виступила Оксана Винницька – Голова Світової Координаційної ВиховноОсвітньої ради при СКУ та Почесний Консул Канади в Україні, яка дуже хоче знати ситуацію
по вивченню української мови в кожній країні зокрема, про досягнення та проблеми на різних
етапах функціонування шкіл, для складення картини в цілому по фунціонуванню шкіл у світі.
Щоб могти допомогти тим хто потребує допомоги потрібно знати про реальний хід
подій та ситуацію з вивченням української мови, від автора.

Відзначення 50-ти ліття СКУ в Мистецькому Арсеналі
26 серпня 2017 р. в Мистецькому арсеналі в Києві, навпроти
Лаври, відбулось урочисте відзначення 50-ліття Світового
Конґресу Українців, в якому разом з провідниками СКУ та
представниками його мережі взяли участь Президент України
Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко, Глава
Української Православної Церкви Патріарх Філарет, Глава
Української Греко-католицької Церкви Патріарх Святослав
(Шевчук) та інші релігійні провідники і державні високопосадовці
України, дипломати з різних країн світу та представники українського громадянського суспільства.
Від імені СКУ виступив його Президент Евген Чолій, який привернув увагу до здобутків СКУ в
просуванні українських інтересів протягом 50-літньої історії. Він зокрема наголосив на діяльності
понад 20-мільйонної української діаспори на чолі з СКУ щодо відновлення та утвердження
української державності, а також на нинішніх пріоритетах, які пов’язані з підтримкою України в
поборюванні російської агресії та з втіленням у життя її євроінтеграційних і євроатлантичних
прагнень.
Президент України Петро Порошенко в своєму виступі подякував СКУ за довголітню підтримку
України, наголосивши, що СКУ є сильним і консолідованим виразником прагнень України та її
вірним захисником у світі. Президент України також закликав до подальшої активної співпраці.
“Понад 20-мільйонна українська діаспора на чолі зі Світовим Конґресом Українців буде й далі
активно просувати інтереси України та українського народу,” - заявив Президент СКУ Евген
Чолій.
Президент України Петро Порошенко та Президент СКУ Евген Чолій також обмінялися думками
про подальші процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Програма відзначення включала в себе також показ короткого документального фільму “50 років
Світового Конґресу Українців” та тематичну презентацію про найважливіші етапи історії СКУ,
створеного на основі матеріалів підготовлених Міжнародним інститутом освіти культури і зв’язків
з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”.
Президент СКУ вручив Президенту України символічний подарунок – скляну скульптуру “Ангел
миру”.

27-29 серпня 2017 року «Дні діаспори у Львові»
День 3.
27-29 серпня 2017 р. Світовий Конґрес Українців
продовжив відзначення свого 50-ліття в Україні з
“Днями української діаспори”, організованими у Львові
своїм партнером Міжнародним інститутом освіти,
культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного
університету “Львівська політехніка”, та організаційним
комітетом на чолі з Головою Львівської обласної
державної адміністрації Олегом Синюткою.
Трьохденна програма розпочалася з офіційного
відкриття 27 серпня 2017 р. біля пам’ятника Митрополиту Андрею Шептицькому на площі
Святого Юра, поруч з Собором Святого Юра, який належить до світової спадщини Юнеско,
де сотні людей зібрались для того, щоб почути виступи Президента СКУ Евгена Чолія, Голови
Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки, Митрополита Ігоря (Возьняка),
Ректора Національного університету “Львівська політехніка” Юрія Бобала, Заступника міського

голови Андрія Москаленка та Директора МІОК Ірини Ключковської.
Церемонія відкриття завершилася святковим богослужінням в Архикатедральному Соборі
св. Юра, яке відправив Владика Ігор (Возьняк) Української Греко-Католицької Церкви.
Завершенням першого дня святкувань став Гала-вечір у “Львівській політехніці”, в рамках якого
відбулося відкриття виставки “Світовий Конґрес Українців: вчора, сьогодні, завтра”, присвяченої
50-літтю заснування СКУ. Переносну виставку, яку підготував МІОК, буде показано по Україні
у 2017-2018 рр. в університетах та інших освітніх закладах, що сприятиме залученню студентів
до обговорення питань про СКУ та роль української діаспори.
День 4.
28 серпня 2017 р. відбулася конференція в рамках “Днів української діаспори у Львові” - “СКУ в 50
років і далі: Європейський контекст” – одна із серій конференцій, які проходять у різних регіонах
світу, щоб вивчити роль СКУ протягом усієї своєї історії та розробити дорожню карту на
майбутнє.
Церемонія відкриття розпочалась з молитви у виконанні Народного чоловічого хору “Орфей”
Національного університету “Львівська політехніка”, на якій зі вступним словом виступила
Директор МІОК Ірина Ключковська.
Зі вступними промовами виступили Президент СКУ Евген Чолій,
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Заступник міністра
освіти і науки України Павло Хобзей, Голова Львівської обласної
державної адміністрації Олег Синютка, Заступник міського голови
Львова Андрій Москаленко, Ректор Національного університету
“Львівська політехніка” Юрій Бобaло, та батько Героя України
Устима Голоднюка, Володимир Голоднюк.
Благословення на продуктивну роботу учасників Конференції
виголосив Владика Петро Стасюк з Австралії.
З головними промовами виступили Президент СКУ Евген Чолій на тему “Світовий Конґрес
Українців та українська діаспора у сприянні інтересів українського народу: досягнення та
можливості”, а також Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України Іванна Климпуш-Цинцадзе на тему “Євроатлантична інтеграція України: шлях уперед у
співпраці з українською діаспорою”.
В цілоденній конференції взяло участь понад 400 гостей з 40 країн світу. Робота Конференції
відбувалась у чотирьох тематичних секціях:





“Посилення українських громад у формуванні громадської думки в країнах проживання”;
“Українська освіта як чинник збереження національної ідентичності за кордоном”;
“Просування іміджу нової України у світі”; та
“Захист людських прав: гуманітарні виклики перед Україною”.

Першу з них “Посилення українських громад у формуванні
громадської думки в країнах проживання” провела
Ярослава Хортяні, Перший заступник Президента СКУ та
Голова Європейського Конґресу Українців. Метою сесії
було проаналізувати стан українських громад в Європі,
широту нової хвилі еміграції, її вплив на збільшення
присутності України в Європі, та оцінити пророблену
працю, визначивши перспективи для майбутнього
розвитку. Доповідачами на сесії були: Лариса Дір,
Начальник Управління з питань закордонного українства

та етноконфесійного діалогу Міністерства закордонних справ України; Оксана Юринець,
народний депутат України, Голова Підкомітету з питань регіонального та транскордонного
співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу Комітету з питань європейської
інтеграції Верховної Ради України; Петро Тима, Голова Об’єднання українців у Польщі; та о.
Юстин Бойко від Української Греко-Католицької Церкви. У дискусії взяли участь: Марійка Туцька,
Голова Об’єднання українців у Польщі, відділ Перемишль, та Віра Коник, Заступник Президента
СКУ та Голова Конгресу українців Естонії.
На другій секції було розглянуто питання “Українська освіта як чинник збереження національної
ідентичності за кордоном”, модератором якої виступила Голова Світової Координаційної
Виховно-Освітньої Ради при СКУ та Почесний консул Канади в Україні Оксана ВинницькаЮсипович. Доповідачі підсумували зусилля української діаспори в галузі освіти як одного з
найважливіших факторів збереження української ідентичності за межами України та визначили
шлях її подальшого розвитку в контексті сучасних реалій, одночасно зміцнюючи ефективну
співпрацю з Україною у сфері освіти. На цій секції виступили: Стефан Романів, Генеральний
секретар СКУ та Голова Союзу Українських Організацій Австралії; Ірина Ключковська, Директор
МІОК; Катерина Гороховська, член Інституту професійного розвитку вчителів; та Павло Хобзей,
Заступник міністра освіти і науки України.
Учасники секції також мали можливість привітати та визнати внесок двох представників з Канади
у розвиток української освіти в діаспорі, колишніх Голів Світової Координаційної ВиховноОсвітньої Ради – Надії Луців та Іроїди Винницької.
Третю секцію під назвою “Просування іміджу нової України у світі” вела Ірина Мицак – Голова
Світової комісії з відзначення 50-ліття СКУ та Голова Світової ради засобів масової інформації
при СКУ. На цій секції було проаналізовано форми та методи, які використовуються українськими
громадами Європи у поширенні правдивої інформації про Україну, включно з реформами в
умовах дезінформаційнoї війни, розв’язаної Російською Федерацією. На секції виступили:
консультант зі стратегічних комунікацій Ярина Ключковська; Директор Представництвa СКУ зі
зв’язків з міжнародними організаціями в Брюсселі Марина Ярошевич; та Заступник директора
Представництва СКУ в Україні Володимир Кістяник. У дискусії взяли участь Директор ради Союзу
українців у Великій Британії Зенон Ластовецький і Президент Українського Конгресового Комітету
Америки Андрій Футей.
Модератором четвертої секції “Захист людських прав: гуманітарні виклики перед Україною”
виступив Третій заступник Президента СКУ та Голова Світової комісії людських і громадянських
прав при СКУ Петро Штик. На цій секції було обговорено роль СКУ та його складових організацій,
зокрема у Європі, в боротьбі за дотримання прав людини, які порушуються в результаті агресії з
боку Російської Федерації та окупації нею Криму. Доповідачами цієї секції виступили Рефат
Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу, Президент Світового конґресу кримських
татар, народний депутат України; Валерій Пацкан, Перший заступник голови Комітету Верховної
Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Голова
Підкомітету з питань зв’язків з українцями, які проживають за кордоном; Павло Ґрод, Заступник
Президента СКУ і Президент Конґресу Українців Канади; Олександра Матвійчук, Голова
правління Центру громадянських свобод. У дискусії взяли участь Галина Маслюк, Голова
Світової комісії проти торгівлі людьми при СКУ і Голова Товариства української діаспори в Греції
“Українсько-грецька думка”; Юрій Чопик, Голова Світової комісії з розвитку нових українських
громад при СКУ і Голова Асоціації “Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців”;
Сергій Винник, Голова Центру української культури “Сірий клин”.
Висновки секцій та відповідні резолюції будуть включені до заключної конференції, яка
запланована на 10-11 листопада 2017 р. у Торонто, Канада, – “СКУ в 50 років і далі: дорожня
карта.”

“Ця європейська конференція СКУ була дуже успішною та породила численні ідеї, які допоможуть
сформувати дорожню карту СКУ на майбутнє,” - заявив Президент СКУ Евген Чолій.
Конференція завершилася презентацією видання Архиєпархіяльних Відомостей про “Українськопольське примирення в документах ієрархії та священства”, якою провадив Проректор
з програмного розвитку Українського католицького університету Олег Турій та виступили
Президент СКУ Евген Чолій, Ректор Українського католицького університету о. Богдан Прах,
Голова Підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною
та країнами Європейського Союзу Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради
України Оксанa Юринець та Голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима.
День 5.
29 серпня 2017 р., наповнив
учасників спектром емоцій та
культурним досвідом.
День почався в історикокультурному музеї-заповіднику
“Личаківський цвинтар” акцією
“Шана героям” минулої та
сучасної історії, які поклали свої
життя за незалежність України. Під час якого була і офіційна частина
де Президент СКУ Євген Чолій, Перший заступник СКУ та Голова
Європейського Конгресу Українців Ярослава Хортяні та Генеральний
Секретар СКУ та Голова Союзу Український Організації Австралії
Стефан Романів подякували тим батькам, дружинам та матерям які стояли поруч могил своїх
дітей, чоловіків за те що завдяки їм ми маємо мирне небо над головою, що це неймовірна жертва
заради спасіння українського народу та відновлення територіальної цілісності нашої держави.
Цього ж дня відбувся візит до “Саду світового українства”, що знаходиться на території Музею
народної архітектури та побуту “Шевченківський гай”, під час якого відбулася акція в’язання
стрічок під назвою “Українці разом – майбутнє за нами”. Стрічки з прапорами 53 країн Світового
Конгресу Українців були прив’язані до дерева, присвяченого СКУ, що символізує єдність українців
усього світу. Окрім дерева СКУ в саду Світового українства посаджено багато інших дерев
діаспорами різних країн, дерева Данії серед них ще немає.
В нас ще зовсім молода та не надто чисельна діаспора, проте своїм активним і стрімким
розвитком ми на шляху великих змін. Нашою згуртованістю, єднанням та підтримкою один
одного, ми станемо потужною діаспорою, матимемо вплив на данський уряд та таким чином
зможемо покращити життя українців в Данії, що матиме велике значення вже за кілька років,від автора.
Після «Шевченківського Гаю» відбулося покладання квітів до
пам’ятника великому поету Тарасу Шевченку, на головній площі
Львова.
Експозицію “Українських художників діаспори у збірках Національного
музею у Львові” було офіційно відкрито цього ж дня в Національному
музеї ім.Андрея Шептицького на Проспекті Свободи, 20.
День завершився у Львівському національному академічному театрі
опери та балету ім. С. Крушельницької урочистою театральною
постановкою з нагоди 50-ліття СКУ під назвою “Ремінісценції.UA”, під
час якої глядачі пройшли інтенсивну подорож по трагічних сторінках історії України через музику,
пісню, поезію та надзвичайні танцювальні постановки шоу-балету «Життя».

Протягом трьох днів гостей розважали безліч культурних ансамблів рідного Львова, в тому числі:
Галицький академічний камерний хор, Державна академічна хорова капела “Дударик”, Народний
камерний оркестр “Поліфонія” народного дому “Просвіта” Львівської політехніки, “Високий замок”,
академічний інструментальний ансамбль Львівської національної філармонії, Народний
чоловічий хор “Орфей” Національного Університету “Львівська Політехніка”, Оркестр
Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного; Державна заслужена
академічна капела України “Трембіта”, Ансамбль народної музики “Первоцвіт” народного дому
“Просвіта” Львівської політехніки, Ірина Зябчик, солістка Київського національного
президентського оркестру, Київського театру опери та балету для дітей та юнацтва; Шоу-балет
“Життя”, художній режисер Ірина Мазур та виконавці: Ірина Доля, Лілія Ваврін, Софія Федина,
Брія Блессінг, Петро Радейк та Василь Попадюк.
Організаторами “Днів української діаспори” у Львові виступили МІОК, Львівська обласна
державна адміністрація, Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський
національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, Національний
музей у Львові ім. Андрея Шептицького, Львівська архиєпархія Української греко-католицької
церкви. Окремі заходи провели Львівська обласна рада, Львівська міська рада, Музей
національної архітектури та побуту “Шевченківський гай” та Національна академія сухопутних
військ ім. Петра Сагайдачного.
Президент щиро подякував всім організаторам “Днiв української діаспори” у Львові, які ще більше
підвищили обізнаність про СКУ і його діяльність у цьому 50-му ювілейному році і закликає до
подальшого зміцнення співпраці з СКУ в досягненні спільних цілей”.

Список отриманої/привезеної літератури:
1. Павло Муравський, «Моя хорова школа» (Методика акапельного хорового співу) Київ 2017
2. П.І. Муравський,Тарас Шевченко «Пісенний кобзар» (Твори a cappella) Київ 2017
3. Четверта міжнародна науково-практична конференція, Світове українство як чинник
утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «Землякам моїм в Україні і не в
Україні» (Збірник матеріалів) Міжнародний інститут Освіти, Культури та Звязків з
Діаспорою (МІОК) Львів 2013 - 2 шт.
4. Новітня Еміграція: Проблеми Соціального і Національного Сирітства (Збірник наукових
статей і виступів за матеріалами круглих столів) МІОК Львів 2010 рік
5. Транснаціональні сімї як наслідок української трудової еміграції: Проблеми та шляхи їх
розвязання (Збірник наукових статей і виступів на Міжнародній науково-практичній
конференції) Львів 2012 – 2 шт.
6. Brain Drain – Brain Gain: Світовий Контекст та Українські Реалії (Збірник матеріалів І
Міжнародної науково-практичної конференції) Львів 2014
7. Михайло Михайлюк «Газетярські штрихи», Союз українців Румунії. Бухарест 2015
8. Володимир Тимчук «Вогнити! Вижити! Перемогти!». Скорочена версія (Премія імені
Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та
мистецтва) Львів 2017 – 2 шт.
9. Іван Ковач «Сміяться, плачуть соловї…». Українська поезія в портретах-просвітліннях.
Бухарест 2010
10. Вісник світової управи спілки української молоді «Наші справи» (Журнал) Осінь 2016
11. «Крилаті» Пригодницький журнал для дітей (Спілка Української Молоді) березень-квітень
2017
12. «Крилаті» Пригодницький журнал для дітей (Спілка Української Молоді) липень-серпень
2017 – 2 шт.
13. «Дзвоник» Журнал для українських дітей Румунії (Союз українців Румунії) квітень,
травень, червень 2017 – 3 шт.
14. «Новий шлях» Спеціальний випуск СКУ - 50 років (Газета) Канада, серпень 2017
15. «Київський Університет» Газета Київського Національного Університету Імені Тараса
Шевченка, Київ, червень 2017

Прочитати/переглянути книжку чи газету можуть всі бажаючі. Прошу телефонувати
за номером 31676424 та домовляйтеся про час.

