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26-го серпня, 2020 р.  
 

Президенту України 
п. Зеленському В.О. 

вул. Банкова, 11 
м. Київ, 01220 

 
Високоповажний Пане Президенте! 

 
Конґрес Українців Канади, від імені 1,4-мільйонної української громади в Канаді, висловлює глибоке 
обурення з приводу злочину – вандалізм  скульптури “Гірка пам’ять дитинства” на території 
Національного музею Голодомору-геноциду –  який стався в ніч 21 на 22 серпня  
 
Конґрес Українців Канади розцінює цей злочин не просто як акт вандалів – а як неприпустимий та 
ганебний напад на священну пам’ять мільйонів жертв Голодомору та на національну пам’ять 
українського народу. 
 
Відтак, Конґрес Українців Канади долучається до Світового Конґресу Українців, закликаючи Вас:  
 
1. негайно відреагувати та публічно виступити з засудженням цього злочинного акту осквернення,  
2. вжити всіх необхідних заходів для розслідування злочину та притягнення осіб, які відповідальні за 
планування та наругу над пам’ятником, до відповідальності та покарання відповідно до законодавства 
України  
3. відновити постійну державну охорону об’єкта, що убезпечить від подібних злочинних дій у 
майбутньому.  
 
В умовах війни, яку Росія веде проти України сім років, злочини проти національної пам’яті України слід 
розглядати як складову цинічного намагання Росії перекручувати та маніпулювати історією.   
 
 
З повагою,  
КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ  

 
Олександра Хичій, Президент  
 
Копія: Арсен Аваков, Міністр Внутрішних Справ України 
           Андрій Шевченко, Надзвичайний й Повноважний Посол України в Канаді 
           Лариса Ґаладза, Надзвичайний й Повноважний Посол Канади в України 
           Антон Дробович, Голова Українського інституту національної пам’яті 
           Павло Ґрод, Президент Світового Конґресу Українців 
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August 26, 2020  
 
The Honourable Volodymyr Zelenskyy 
President of Ukraine 
vul. Bankova, 11 
Kyiv, 01220 
 
Dear President Zelenskyy:  
 
The Ukrainian Canadian Congress (UCC), which represents the interests of the 1.4-million strong Ukrainian 
community in Canada is deeply appalled by the crime that took place on the night of August 21-22 – the 
desecration of the sculpture “Bitter Memories of Childhood” at the National Museum of the Holodomor 
Genocide. 
 
The UCC considers this crime to be not simply an act of vandals. This crime is an unacceptable and 
disgraceful attack on the hallowed memory of millions of victims of the Holodomor and an assault on the 
national memory of the Ukrainian people.  
 
We therefore join the Ukrainian World Congress in calling on you to:  
1. Immediately issue a public statement of condemnation of this disgraceful act of desecration;  
2. Use all available legal means in investigating this criminal act and ensuring that those responsible are 
identified and prosecuted;  
3. Renew permanent security at this site to prevent similar criminal acts from taking place in future.  
 
Within the context of the seven-year war of aggression that Russia is waging against Ukraine, crimes against 
the national memory of the Ukrainian people should be viewed as part of the cynical attempt by Russia to 
falsify and manipulate historical facts and events.  
 
 
Yours truly,  
UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS 
 
 
 
 
Alexandra Chyczij, National President 
 
CC: Arsen Avakov, Minister of Internal Affairs of Ukraine 
       His Excellency Andriy Shevchenko, Ambassador of Ukraine to Canada 
       Her Excellency Larisa Galadza, Ambassador of Canada to Ukraine 
       Anton Drobovych, Director, Ukraine’s Institute of National Remembrance 
       Paul Grod, President, Ukrainian World Congress 
 


