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Протокол XXVI Трирічного Конґресу Українців Канади 
 

1-3 листопада 2019 р. 
Оттава, Онтаріо 

“Будуймо Майбутнє Разом!” 
 
 

П’ятниця, 1 листопада 2019 р. 
 
08:30 Промова почесного гостя 
 
Почесний гість, високоповажна Христя Фріленд, Міністр закордонних справ Канади, 
наголосила на важливості тісних стосунків між Україною та Канадою та підкреслила 
важливість волонтерства у розбудові громади та країни.  
 
09:00 Пленарний круглий стіл 1: Як змінюється українсько-канадська громада? 
 
Головний доповідач: доктор Олег Воловина  
Модератор: Михайло Швець (президент – відділу Конґресу Монреал та провінціної ради 
Квебек) 
Доповідачі: Олександра Хичій (Національний президент Конґресу), Наталія Яцкевич 
(президент Конґресу-Британська Колумбія), Мері Ен Тріщук (секретар Конґресу, 
колишній президент Конґресу-Саскачеван) 
 
Др. Воловина окреслив важливість наполягання на статистичному аналізу щоб 
зрозуміти зміни які відбуваються в українсько-канадській громаді та українській 
світовій діаспорі. Одна суттєва зміна – драматичний ріст в приналежності українців які 
належать до протестантських церков, в час коли приналежність до Православної та 
Греко-католицької церков зменьшується. Теж зменшується кількість українців в 
діаспорі які вважають українську мову своєю першою мовою.  
 
 
10:30 Офіційне відкриття 
 
Андреа Копилець (Перший Віце-Президент Конґресу) відкрила засідання XXVI 
Трирічного Конґресу Українців Канади “Будуймо Майбутнє Разом!”  
 
Ганя Шиптур (Пласт) підкреслила, що це перший Трирічний Конґрес на якому є 
представництво від узбережжя до узбережжя. Вона також прочитала Визнання земель 
корінних народів Канади.   
  
Молитву на відкриття засідання XXVI Конґресу провели отець Ігор Охримчук, отець 
Роман Рицар, раввин Мендельсон. 
 
Пам’ять загиблих воїнів Канади та України вшановано хвилиною мовчання. 
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Іван Бейкер, новообраний член парламенту, привітав усіх присутніх з початком XXVI 
Трирічного Конґресу Українців Канади та передав послання від Прем’єр-міністра  
Джастіна Трюдо. 
 
Василь Боднар, заступник Міністра закордонних справ України, висловив вдячність 
українцям Канади за внесок у розвиток української культури і за підтримку у воєнний 
час, а також передав вітання від Президента України Володимира Зеленського. 
 
Ґарнeт  Дженюис, депутат від Консервативної партії Канади, привітав присутніх і 
висловив підтримку українській громаді від імені лідера партії Ендрю Шира. 
 
Лора Дудас, заступник мера міста Оттава, Джима Ватсона, наголосила на важливості 
єдності українців, які живуть в Україні та Канаді.  
 
Президент відділу Конґресу-Оттава, Борис Ґенґало побажав делегатам плідної роботи. 
 
Олександра Хичій розповіла про програму XXVI Трирічного Конґресу Українців Канади, 
нагадала про важливі цілі та подякувала за присутність делегатів. 
 
 
Пленарне засідання 
 
11:30 Обрання президії XXVI Конґресу 
 
За внеском Ірини Бойко (СУСК) та підтримки Шаруна Кірстен (СУСК) запропоновано 
обрати даний склад президії. 
 
Головуючий:  Євген Чолій (Рада кредитних спілок Канади) 
Співголовуючі:   Пaвло Міґус (УНО) 

      Ніна Семчишин (СУМ) 
 
Рішення прийнято 
 
За внеском Гані Шиптур (Пласт) та підтримки Мирослави Підгірної (Ліґа Українців 
Канади) запропоновано обрати секретарів. 
 
Україномовний секретар: Тетяна Депутат 
Англомовний секретар: Платон Бойко 
 
Рішення прийнято 
 
Обрання Верифікаційного комітету 
 
За внеском Марка Дармограя (СУСК) та підтримкою Даряна Щерблюк (Конґрес Оттава), 
запропоновано обрати наступний склад верифікаційного комітету: 
 
Оля Одинська-Ґрод (Суспільна Служба Українців Канади) - голова 
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Еміл Єренюк (ТУС) 
Анатолій Шатковський (Українське Національне Об’єднання Канади) 
 
Рішення прийнято 
 
Затвердження Регламенту XXVI Конґресу  
 
Порядок проведення засідань (стор. 32 Програми Конґресу) прийнято за внеском 
Патриції Латишко (Організація Українок Канади) та підтримкою Гані Шиптур (Пласт) 
 
Рішення прийнято 
 
Затвердження Програми XXVI Конґресу 
 
Зміст програми засідань (стор.40 Програми Конґресу) прийнято зі змінами, за внеском 
Бориса Біланюк (Конґрес Оттава), та підтримкою Касяна Солтикевича (Товариство 
Українських Канадських Професіоналістів І Підприємців). 
 
Рішення прийнято 
 
Обрання Резолюційного Комітету XXVI Конґресу 
 
За внеском Олі Одинської-Ґрод (Суспілжна Служба Українців Канади) та підтримокю 
Гані Шиптур (ПЛАСТ), запропоновано обрати наступний склад резолюційного комітету: 
 
Голова Борис Балан (Українсько-Канадська Фундація ім. Т. Шевченка)  
Члени  Богдан Чернявський (ЛУК) 

Таня Джулинська (Наукове Товариство ім. Шевченка) 
Девон Ґолді (СУСК) 
Патриція Латишко (Організація Українок Канади) 
Ірина Мацяк (Конґрес-Саскачеван) 
Руслан Трач (Пласт) 

 
Рішення прийнято 
 
Затвердження Протоколу Загальних Зборів 8 грудня 2018 р. в Монреалі 
 
За внеском Наталії Яцкевич (Конґрес-Британська Колумбія) та підтримкою Лесі 
Спольської (Ліґа Українців Канади) запропоновано прийняти протокол XXV Конґресу. 
 
Рішення прийнято 
 
 
Звіт Верифікаційного Комітету (попередній) 
 
Голова Оля Одинська-Ґрод оголосила, що на 1130 год ранку зареєстровано 216 
делегатів Конґресу та 8 гостей. Згідно Статуту Конґресу Українців Канади, для 
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правосильності зборів вимагається щонайменше 100 делегатів, отож є кворум на чинне 
зібрання Конґресу. 
 
За внеском Тамари Воротиленко (Організація Українок Канади) та підтримкою Олесі 
Луців-Андрійович (Другий Віце-Президент Конґресу) запропоновано затвердити звіт. 
 
Рішення прийнято 
 

Звіт Президента Конґресу Українців Канади 

Президент Конґресу Олександра Хичій висловила подяку попередньому Президенту 
Павлу Ґроду та Другому Віце-Президенту Андреї Копилець за внесок у розвиток 
громади, відданість справі та сaмопожертву. 

О. Хичій розповіла про основні напрямки діяльності та цілі Конґресу, а також 
ознайомила усіх присутніх з результатами роботи Конґресу за останні роки. Так, 
відбулося 3 конференції освітян, за що висловила подяку Оксані Левицькій. Під час 
таких конференцій готують гідних педагогів, які передають українську культуру і 
поширюють українську мову. 

Відкрилися два нові відділи Конґресу в Вікторії та Галіфаксі. Планується відкриття 
нових відділів і надалі. Створена Українсько-канадська база освітян. Організовані 
заходи, спрямовані на розповсюдження інформації про Голодомор. 

Співпраця з урядом Канади дає можливість підтримувати український народ в боротьбі 
проти російської агресії та російської війни проти України. Уряд Канади дав згоду на 
експорт вогнепальної зброї в Україну, підтримав закон Магніцького та посилення 
санкцій проти Російської Федерації, а також постійно надає фінансову допомогу Україні. 

Конґрес взаємодіє з різними політичними партіями Канади, щоб забезпечити надійну 
підтримку України в різних сферах. 

У 2019 році в Україні обрали нового Президента та новий Парламент, і Конґрес уважно 
слідкує за кроками нової влади. 

Продовжилася програма парлементського стажування, яка дала можливість молодим 
українцям отримати незабутній політичний досвід. 

Відкрився меморіал в Франції в честь Філіпа Коновала. 

Продовжує роботу національне турне з ознайомлення та усвідомлення Голодомору у 
вигляді мобільного класу. 

Британська Колумбія офіційно визнала Голодомор геноцидом українського народу та 
затвердила дату для вшанування пам’яті жертв Голодомору – четверта субота 
листопаду. 
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У жовтні 2018 року у Торонто відкрився Меморіал Голодомору. В Оттаві завершується 
будівництво Меморіал жертвам комуністичного режиму. 

2-4 липня відбулася міжнародна конференція в м Торонто присвячена підтримці 
реформ в Україні. Також відбулася зустріч з новим Президентом України Володимиром 
Зеленським. 

О. Хичій наголосила на важливості подальшої роботи, а також подякувала усім, хто 
працює для розвитку української громади, волонтерам та організаторам Конґресу 

 
12:30 Перерва на обід 
 
13:30 Головна промова 
 
Доповідач: Віктор Гетманчук (Канадсько-Українська Фундація) 
 
В. Гетманчук прозвітував про результати роботи Канадсько-Української Фундації та 
поділився основними здобутками. Так, Національний тур обізнаності про Голодомор 
продовжує свою роботу завдяки виділеним грантам. Отримана фінансова допомога для 
допомоги Львівському реабілітаційному центру Джерело, а також на інші проекти 
Канадсько-Української Фундації.  
 
Основними цілями організації є допомога малозабезпеченим, покращення освіти, 
релігії, участь спостерігачів під час виборчого процесу в Україні, покращення рівня 
життя.  Для досягнення цих цілей проводиться постійна робота у місіях для медичних 
хірургів, покращення медичних навичок, стоматологічна допомога сиротам, підтримка 
вихованців реабілітаційного центру Джерело. Канадсько-Українська Фундація також 
надає різносторонню допомогу ветеранам АТО та їх родинам. 
 
Особливої уваги заслуговують медичні місії в Україні, закупівля хірургічного 
обладнання, лікування солдатів та поранених в зоні АТО, а також проведення складних 
уперацій українцям в Канаді, та навчання майбутніх сімейних лікарів. 
 
14:00 Пленарний круглий стіл 2: Способи залучення людей до активної участі в 
житті громади 
 
Модератор: Андреа Копилець (Перший Віце-Президент Конґресу) 
Доповідачі: Джон Денисек (Президент провінційної ради Конґресу-Саскачеван) 
Aлісон Ґрант (Директор Центру ізраїльстких та єврейських справ Канади) 
Анатолій Шатковський (Президент УНО Оттави-Гатіно) 
 
Джон Денисек поділився своїми стратегіями заохочення людей до активної участі у 
житті громади, а саме: допомагати тим, хто вчить мову, надавати переклад усім, хто 
цього потребує, поширювати українські традиції, залучати лідерів, які будуть вести 
наставницьку роботу з людьми, спростити правила прийому нових членів до 
громадських організацій. 
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Алісон Ґрант радить більше проводити часу в особистому спілкуванні з громадою, 
залучаючи до своєї культури нових людей. Важливо постійно працювати з політичними 
силами, щоб забезпечувати підтримку євреїв на державному рівні. Створений 
спеціальний студентський клуб «Халял», який допомагає відстоювати інтереси євреїв. 
Необхідно залучати молодих людей через сучасні цифрові технології, а також приділяти 
увагу новим волонтерам та впевнитися, що вони отримують позитивний досвід, 
слугуючи громаді.  Накінець, А. Ґрант закликала різні організаціїї об'єднуватся для 
досягнення спільних цілей. 
 
Анатолій Шатковський розповів про свою роботу з новими українськими емігрантами. 
Він пропонує організовувати більше різноманітних заходів, спрямованих на інтереси 
конкретної цільової групи.  Має бути більш особистий підхід у спілкуванні з людьми, 
спрямований на виявлення потреб та інтересів. Доцільно забезпечувати нових 
емігрантів інформацією про різноманітні соціальні організації та проекти, які можуть 
допомогти їм у вирішенні їхніх проблем. 
 
15:00 Головна промова 
 
Доповідач Пері Белґард, Голова національної асамблеї корінних народів, поділився 
думками про схожість українського народу з корінними народами Канади – в своїй 
історії, періоді геноциду, і в сучасності. Ми представляємо собою частину різноманітної 
Канади, і в цьому її сила. Наші народи завжди допомагали один одному. Саме корінні 
жителі допомогли першим українськам іммігрантам вижити на новому місці. Пізніше 
українці так само допомагали і підтримували корінні народи на шляху до визнання.  
П.Белґард наголосив на важливості будувати мости між усіма групами населення 
Канади, разом досягати спільної мети у подоланні кліматичних змін, переходу на чисту 
енергію, і тд. Він також розповів про Декларацію Корінних народів і  закликав 
підтримати просування інтересів етнічних меншин в Канаді.  
 
15:45 Пленарне засідання – продовження 
 
Звіт Фінансового Комітету Конґресу 
 
В’ячеслав Дідковський, скарбник Конґресу, представив звіт за три роки, в якому 
проінформував про остновні джерела прибутку (дотації, оцінювання, гранти),  а також 
необхідні витрати на діяльність Конґресу (програми, заробітна плата, витрати на 
оренду приміщення, адміністративні витрати).  Він окреслив основні здобутки за цей 
період – сильна фінансова позиція, розсудливе використання коштів, збільшення 
ресурсів.  Також вказав на сфери, які потребують покращення, а саме членство та 
залучення спонсорів. 
  
Розгляд перенесений на суботу, 2 листопада 2019 р. 
  
Звіт Контрольної Комісії 
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Aлана Мицaк звітувала що контрольна комісія перевірила усі фінансові звіти і 
документи KYK, і повідомляє, що фінансові звіти не містять розбіжностей. Контрольна 
комісія рекомендує затвердити фінансовий звіт за 2016-2019 рр.  
 
Рішення прийнято 
 
Затвердження аудиторів  
 
Aлана Мицяк внесла рекомендацію продовфжити контракт з фірмою Fort Group CPA, 
Winnipeg, як аудитори Конґресу. Ернест Палюк підтримав. 
 
Рішення прийнято 
 
3віт Харитативного та Освітного Фонду Конґресу 
  
Дем'ян Гайворонов представив розгорнутий фінансовий звіт Харитативного та 
Освітного Фонду Конґресу та надав примірники усім делегатам. 
 
Звіт Номінаційного Комітету (попередній) 
 
Рената Роман (Українське Національне Об'єднання Канади) представила кандидатів від 
номінаційного комітету. 
 
 
Субота, 2 листопада 2019 р. 
 
08:30 Звіт Фундації ім. Тараса Шевченка 
 
Головa  Шевченківської Фундації Андрій Гладишевський, поділився здобутками 
Шевченківської Фундації за останні роки. Він представив фінансвий звіт, який 
відображав ріст фонду та грандів. Так, з 2001 року Шевченківська Фундація надала 
Конґресу грантів на суму $1.1 мільйонів.  
 
А.Гладишевський окреслив деякі проекти Шевченківської Фундації, зокрема фонд 
майбутніх лідерів, що надає стипендії бажаючим вивчати мову в Україні, та на інші 
освітні програми (Mitacs, Reach mentorship).  Провідні нарогоди -  Нагорода Кобзаря та 
Нагорода Тризуба.  
 
08:45 Пленарний кругилий стіл: Україна та українці в глобальному контексті 
 
Модератор: Юрій Клюфас, Українське телебачення КОНТАКТ 
Учасники круглого столу: 
Василь Боднар, заступник Міністра закордонних справ України,  
Павло Ґрод, Президент Світового Конґресу Українців 
 
 



8 
 

Павло Ґрод підкреслив потребу імплементувати безпековий компонент мінських 
домовленостей перед проведенням виборів на тимчасово окупованій Росією регіонів 
Донецької та Луганської областей. Пан Боднар запевнив українсько-канадську громаду 
що національні інтереси України будуть відстоюватися на Нормандському Самиті. Пан 
Клюфас окреслив важливість продовження слідства в справах Майдану та Небесної 
Сотні. Пан Боднар відповів що це слідство – пріоритет генпрокурора України Руслана 
Рябошапки. Паво Ґрод окреслив важливість підтримувати Україну та контактувати 
канадських депутатів щоб запевнити щоб Франція та Німеччина не здійснювали тиск на 
Україну прийняти російській умови щодо сувернітету України. Пан Ґрод висловив 
надію що Україна успішно проводитиме реформи та заявив що Канада має потенціал 
бути провідником підтримки України в рамках Великої Сімки, після чого відбулася 
дискусія.  
 
 
Затвердження звіту Президента Конґресу 
 
За внеском Гані Шиптур (Пласт), за підтримки Ярослава Балана (ТУС) запропоновано 
затвердити звіт Президента Кoнґресу. 
 
Звіт прийнято 
 
Затвердження фінансового звіту Конґресу 
 
За внеском Ольги Шевелі (Рада кредитних спілок Канади), за підтримки Гані Шиптур 
(Пласт) запропоновано затвердити представлений звіт. 
 
Рішення прийнято 
 
Затвердження Aбсолюторії   уступаючий Раді Директорів і Екзекутивному  
Комітетові 
 
За внеском Руслана Трачa (Пласт) та підтримкою Оксани Кузишин (Ліґа українок 
Канади) запропоновано уділити абсолюторію уступаючому проводі. 
 
Рішення прийнято 
 
Завершення пленарного засідання 
 
 
 
10:50 Панельна дискусія Місцева діяльність -  Національні звязки (круглі столи) 
 
Делегати обговорюють в групах наступні теми: 

• Архіви 
• Танці, Мистецтво, Хор 
• Бізнес та підприємницька діяльність 
• Церква та віра 
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• Початкова освіта 
• Фестивалі 
• Генеологія 
• Бібліотеки 
• Музеї 
• Послуги для нових іммігрантів 
• Залучення до політичного життя 
• Народні традиції, мистецтво, писанки, вишивка 
• Соціальні медіа засоби 
• Спорт 
• Молодь 

 
 
12:00   Обід з послами 
 
Андрій Шевченко, Надзвичайний й Повноважний Посол України в Канаді        
Роман Ващук, Надзвичайний і Повноважний  Посол Канади в Україні(2014-2019)         
 
Андрій Шевченко висловив подяку за співпрацю Канади і України та розповів про 
основні галузі, в яких розвиваються взаємовідносини між двома країнами.  
 
Роман Ващук розповів про свою роботу в Україні, а також про спільну культурну 
історію, про взаємний інтерес українців і канадців в обох країнах.  
 
Посли поділилися інформацією про освітню взаємодію між країнами, висловивши надію 
і надалі надавати можливість студентам з Канади приїздити до України і навпаки.  
 
Конґрес висловив Роману Ващуку та його дружині Оксані Смеричук вшанування за 
служіння і вдячність за посвяту на добро Канади і України. 
 
Промова Лукаса Маковського, Олімпійського чемпіона 
 
 Л.Маковський розповів про роль української громади на шляху до здобуття 
Олімпійської медалі та медалі Шевченка, та подякував за підтримку.  
 
13:30 Паралельні робочі сесії – Блок 1 
 
Робоча сесія 1: Зв'язки з урядом 
Робоча сесія 6: Права людини – канадська та міжнародна перспективи 
Робоча сесія 3:  Як ефективно залучати волонтерів/ добровольців 
Робоча сесія 4: Історії успіху українських канадських бізнесів 
 
15:15 Паралельні робочі сесії – Блок 2 
 
Робоча сесія 5: Українська освіта в Канаді – успіхи і труднощі 
Робоча сесія 2 Гуманітарна Допомога Україні 
Робоча сесія 7 Управління неприбутковими та харитативними організаціями 
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Робоча сесія 8 Потреба та пріоритети старшого покоління 
 
 
Неділя, 3 листопада 2019 р. 
 
09:00 Звіт Фонду Визнання інтернування канадців під час Першої Світової Війни  
 
Андреа Малиш поділилася результатами Фонду визнання інтернування канадців під 
час Першої Світової Війни та описала проведені симпозиуми, здобуті гранти та освітні 
програми фонду.  
 
Голова Шевченківської Фундації Андрій Гладишевський вручив нагороду Емілю 
Юринюку за участь у численних проектах Фонду. 
 
09:30 Звіт Світового Конґресу Українців 
 
Павло Ґрод, Президент Світового Конґресу Українців, розповів про роботу та основні 
пріоритети організації до 2022 року. 
 
Три основні стратегії Конґресу: 

1. Протистояти російській агресії проти України та українського народу,  
2. Розвиток України як успішної європейської держави,  
3. Розбудова сильної української діаспори 

 
П. Ґрод представив команду, яка допомає у досягненні цілей, ознайомив зі 
структурними підрозділами Світового Конґнесу Укріїнців. Також президент закликав 
кожного з присутніх допомогти у розбудові україської діаспори. 
 
Вібулося вручення  нагород від Етнокультурної Ради Канди   Президенту Конґресу 
Олександрі Хичій та Президенту СКУ Павлу Ґроду за внесок в багатокультурне життя 
Канади. 
 
 
10:00  Головна промова 
Андрій Куликов, український журналіст та активіст, співзасновник «Громадсьe Радіо»,  
розповів про свій шлях становлення чесним журналістом, а також про необхідність 
поширювати інформацію про результати роботи по всьому світу і підтримання прямого 
контакту з українцями в різних країнах. Також він підняв питання багатокультурності 
на території України, різноманітності української нації.  
 
Коментар Олі Шевелі (Рада кредитних спілок Канади): Пані Шевелі оголосила проблеми 
з кількістю членів українських кредитних спілок, закликала до активної участі в 
кредитних спілках та заохотила всіх стати членами українських кредитних спілок. 
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11:00  Пленарне засідання 2 
 
Звіт Верифікаційного Комітету (остаточний) 
 
Оля Oдинська-Ґрод прозвітувала, що на Конґресі присутні 245 делегатів та 18 гостей. 
 
За внеском Олі Одинської-Ґрод (Суспільна служба українців Канади) та підтримкою 
Мирослави Підгірної (ЛУК) запропоновано прийняти звіт. 
 
Рішення прийнято 
 
Звіт Резолюційного Комітету та затвердження резолюцій 
 
Борис Балан подякував Відділу Конґресу-Оттава за організацію та гостинний прийом 
Конґресу.   
Б.Балан представив до розгляду резолюції Конґресу від імені членів резолюційної 
комісії. Після дискуції, резолюції були приняті і є долучені до цього протоколу при кінці. 
 
Звіт Номінаційного Комітету (остаточний) 
 
Рената Роман (УНО) представила кандидатів від номінаційної комісії.  
 
Номінаційний Комітет: 
 
Голова – Рената Роман 
Члени від Квебеку – Оксана Кизушин, Михайло Швець 
Члени від Онтаріо – Маркіян Швець, Максим Столяревський 
Члени від Саскачевану – Фр.Патрик Повалинський, Мері Ен Тріщук 
Члени від Британської Колумбії – Наталі Яцкевич 
 
Члени Екзекутиви: 
 
Президент – Олександра Хичій 
Перший Віце-Президент – Олександр Ільченко 
Другий Віце-Президент – Олеся Луців-Андрійович 
Секретар – Анна Щептур 
Скарбник – В’ячеслав Дідковський 
 
Рада Директорів: 
 
Зенон Потічний   Канадсько-українська торгова палата 
Богдан Чернявський  Канадсько-українська фундація 
Євген Дивалко   Канадсько-українська спілка допомоги іммігрантам 
Євген Чолій    Рада кредитних спілок Канади 
Оксана Кузишин   Ліґа українок Канади 
Мирослава Підгірна  Ліґа українців Канади 
Ярослав Балан   ТУС 
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Таня Джулинська   Наукове товариство ім.Шевченка 
Тарас Багрій                відділ Торонто 
Касян Солтикевич  Товариство Українських Канадських Професіоналістів І 
Підприємців  
Роман Грод    Союз українського студенства Канади 
Анна Куприєва   Українсько-канадська спілка адвокатів 
Андрій Гладишевський  Фундація ім. Тараса Шевченка 
Богдан Фіґоль   Канадсько-український дослідничо-документаційний центр 
Оля Одинська-Ґрод                Суспільна служба українців Канади 
Варвара Глус   Ліга українських католицьких жінок Канади 
Денис Глинка   Українське товариство взаємної помічі Канади 
Анатолій Шатковський  Українське національне об'єднання Канади 
Ліза Зінчук    Союз української православної молоді Канади 
Славка Самец-Шевчук  Союз українок Канади 
Патриція Латишко               Організація українок Канади 
Юрій Брода                 (СУМ) 
Павло Ґрод    колишній Президент Конґресу  
 
Провінційні Президенти: 
 
Наталі Яцкевич    Британська Колумбія 
Олеся Луців-Андрійович     Альберта 
Іван Денисек    Саскачеван 
Джоан Левандович                Манітоба 
Богдан Винницький              Онтаріо 
Михайло Швець     Квебек 
 
Аудиторський Комітет: 
Голова – Алана Мисак 
Оля Шевелі 
Ернест Палyк 
Борис Михайлець 
 
Обрання Президента, Ради Директорів, Екзекутиви та Контрольної Комісії 
 
За внеском Мері Ен Тріщук та підтримкою Петриція Латишко запропоновано 
затвердтити поданий список кандидатів.  
 
Рішення прийнято 
 
12:30 Присяга новообраного Президента  Конґресу Українців Канади на термін 
2019-2022 рр.  
 
Голова Світового  Конґресу Українців Павло Ґрод прийняв присягу Олександри Хичій на 
посаду Президента Конґресу Українців Канади. 
 
Промова Президента  
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Обрана на нову каденцію Президент  Конґресу Українців Канади Олександра Хичій 
подякувала усім за спільну роботу та за надзвичайний внесок в продуктивну працю   
Конґресу. Пані Хичій висловила намір зробити українську громаду ще сильнішою за 
наступні роки. Також Президент подякувала організаційному комітету на чолі з Ганною 
Шиптур, голові волонтерського комітету Надії Казимирі, а також усім працівникам 
Штабу за успішне проведення  Конґресу.  
 
На завершення Президент Конґресу наголосила на важливості подальшої співпраці для 
розквіту українського народу.  
 
13:00 Офіційне закриття  Конґресу 
 
Від імені Президії Євген Чолій оголосив XXVI  Конґрес офіційно закритим. 
 
Делегати вирушили до Національного Меморіалу Війни для покладання квіт та 
вшанування пам’яті полеглих воїнів Канадських Збройних Сил.  
 

 
За призидію ХХVI Трирічного Конґресу Українців Канади 
Головуючий:  Євген Чолій (Рада кредитних спілок Канади) 
Співголовуючі:   Павло Мiґус (УНО) 

      Ніна Семчишин (СУМ) 
Україномовний секретар: Тетяна Депутат 
Англомовний секретар:  Платон Бойко 


