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Президенту України 
Зеленському В.О. 

вул. Банкова, 11 
м. Київ, 01220 

Україна 
 

Шановний Володимире Олександровичу! 
 
Нещодавно на офіційній інтернет сторінці Президента України було опубліковано повний 
текст Вашого інтерв’ю з канадською газетою Globe and Mail в якому, на питання 
журналіста щодо заяви Конґресу Українців Канади оприлюдненої 18-го червня про повагу 
до верховенства права в Україні, Ви відповіли: “Я вважаю, що представники діаспори, 
яким я вдячний за те, що вони підтримують Україну, не повинні зараз підтримувати ту чи 
іншу партію, це неправильно. Мені здається, що діаспора, перш за все, повинна 
підтримувати всіх українців, а не (окремих. – Ред.) політиків.” 
 
Від заснування у 1940-му році, Конґрес Українців Канади – політично нейтральна 
організація, яка ніколи не підтримувала, не підтримує та не підтримуватиме жодних 
політичних сил ані в Канаді, ані в Україні. Конґрес Українців Канади захищає та підтримує 
загальноприйняті демократичні цінності та принципи, до яких входять, зокрема, 
верховенство права, рівність перед законом та право на справедливий суд.  
 
Звертаємо Вашу увагу на факт, що Посольства держав які стійко підтримують 
демократичні принципи в Україні – в тому числі Посольство Канади, Посольство 
Сполучених Штатів, Посол Німеччини та Посол Великобританії – нещодавно теж 
оприлюднили заяви, які наголошують на важливості верховенства права.  
 
Конґрес Українців Канади надалі підтримуватиме український народ в його прагненні та 
зусиллях розбудувати демократичну державу та справедливу і незалежну судову та 
правоохоронну системи.   
 
 
З повагою,  
КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ  

 
Олександра Хичій, Президент  
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June 23, 2020  
 
His Excellency Volodymyr Zelenskyy 
President of Ukraine 
vul. Bankova, 11 
Kyiv, 01220 
Ukraine 
 

 
Dear President Zelenskyy: 
 
Recently the full transcript of your interview with the Globe and Mail, a Canadian newspaper, was published on 
the official website of the President of Ukraine.  
 
Responding to a question from the journalist regarding a statement about respect for the rule of law in Ukraine 
issued by the Ukrainian Canadian Congress (UCC) on June 18, you stated, “I believe that representatives of 
the diaspora, to whom I am thankful for their support of Ukraine, should not now support one or other party, 
this is incorrect. I believe that the diaspora, first of all, should support all Ukrainians, and not (individual – Ed) 
politicians.” 
 
From its establishment in 1940, the UCC has always been a politically non-partisan organization, which has 
never supported, does not support and will never support or endorse political parties or forces, either in 
Canada or in Ukraine. The UCC supports and stands in defence of accepted democratic values and principles 
– including the rule of law, equality before the law, and the right to a fair trial.  
 
We note that the Embassies of countries who staunchly support democratic principles in Ukraine – including 
the Embassies of Canada and the United States, and the Ambassadors of Germany and the United Kingdom – 
also issued statements in recent days that stress the importance of adherence to the rule of law in Ukraine.  
 
The Ukrainian Canadian Congress will continue to support the Ukrainian people in their efforts to build a 
democratic state and an independent and fair judicial and law enforcement system. 
 
 
Yours truly,  
UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS 
 
 
 
Alexandra Chyczij 

National President 
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