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Дорога Голово, члени Дирекції та учасники конвенції  

Українського Національного Об’єднання Канади і братніх організацій! 

 

Від імені Світового Конґресу Українців висловлюємо щирі вітання всім учасникам Трирічної 

конвенції. 

Українське Національне Об’єднання Канади добре знають і шанують як у Канаді, так і далеко 

за її межами - в діяспорі та Україні. Пропагуючи ідеї єдності українців, УНО Канади свого часу 

стало одним із співзасновників СКУ. Ми вдячні за те, що і сьогодні Провідники УНО – активні 

в проводі СКУ на світовому рівні.  

Сьогодні ви проводите вже сорокову ювілейну конвенцію Об’єднання. Важко уявити, яке 

величезне членство УНО Канади охопило  за  всю історію своєї діяльності. А також, яку працю 

зроблено за ці роки для української громади в Канаді та для України. Ви плекаєте наші 

національні цінності на канадській землі та виховуєте нові покоління свідомих українців.   

Незабаром тридцята річниця відновлення незалежності України. А на кордоні України вже 

сьомий рік гинуть її кращі сини і дочки та посилюється ескалація військових дій. Тому нашим 

головним завданням є підсилити міжнародну підтримку України, щоб вона якнайшвидше 

відновила свою територіальну цілісність. Для цього ми послідовно закликаємо світ зайняти 

жорстку позицію відносно Москви,  посилити проти неї санкції, негайно зупинити реалізацію 

проєкту  Північний потік 2 та надати Україні військову допомогу та підтримку, щоб дати гідну 

відсіч  окупанту, включно з деокупацією Криму та Донбасу. Разом з цим ми сприяємо наданню 

Україні статусу ПДЧ в НАТО, що має відкрити можливості для повернення миру на українську 

землю. Ми робимо все можливе для реформування України та її європейської інтеграції. Ми 

сприяємо розбудові потужної мережі українських громад у світі.  

У своїй праці ми покладаємося на підтримку наших членських організацій, а зокрема й на ваше 

Об’єднання. Адже тільки разом ми можемо бути сильними і впливовими.  

Щиро дякую УНО Канади за віддану працю, за дієвий провід на чолі з пані Ренатою Роман та 

бажаю новообраному керівництву і всьому членству міцного здоров'я, сили і натхнення для 

майбутньої успішної діяльності. 

 

Слава Україні! Героям Слава! 
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