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Впродовж березня та на початку
війні. Василь Грицак наголосив:
квітня 2016 р. Президент Світового
«Сприяння та допомога таких
Конґресу Українців (СКУ) Евген
активних
партнерів
як
СКУ
Чолій двічі відвідав Україну з
допоможе Україні наблизитись до
офіційними візитами, у ході яких
перемоги.
Тому
системна
відбулося ряд зустрічей, нарад,
взаємодія та об’єднання зусиль
досягнуто
багато
важливих
заради спільної мети є основним
домовленостей для консолідації
пріоритетом у нашій співпраці».
зусиль діаспори та держави.
Минулого
року
у
рамках
15 березня у Києві Президент
співробітництва СКУ з Атлантичною
СКУ мав офіційну зустріч з
Радою
були
опубліковані
три
Президентом
України
Петром
розширені
звіти:
«Порушення
Порошенком, у ході якої було
людських прав в окупованому
обговорено координацію дій у
Росією Криму», «Ховаючись на виду:
просуванні
українських
Війна
Путіна
в
Україні»
та
національних
інтересів
на
«Мілітаризація
Криму
під
міжнародному рівні. Глава України
російською окупацією».
відзначив
активну
діяльність
СКУ
і
надалі
готовий
Конґресу, який
поширювати
об'єднує понад
серед
СКУ є міжнародною
300 українських
світової
координаційною надбудовою
організацій, у
спільноти
українських
громад у діаспорі, що
справі
нові докази
залучення
російської
представляє інтереси понад
міжнародної
агресії проти
20 млн. українців, об’єднує у своєму
підтримки
України.
складі українські організації із 34
нашої
«Пріоритетом
країн та підтримує зв’язки з
держави,
нашої
українцями ще 15 країн.
поширення
співпраці
з
правдивої
СБУ
буде
інформації
боротьба
з
про події в Україні та об'єднання
російською дезінформацією», –
зусиль усіх українців з метою
запевнив Евген Чолій.
протидії російській пропаганді.
«Світове українство, надаючи
Делегація
СКУ
у
складі
постійну
підтримку
Україні
у
Генерального секретаря СКУ і
боротьбі проти російської агресії,
Голови
Союзу
Українських
стало
одним
з
визначальних
Організацій в Австралії Стефана
факторів формування Української
Романіва
та
Заступника
держави. І це глибоко шанується
Президента СКУ і Президента
українською владою», - заявив
Конґресу Українців Канади Павла
Перший заступник Голови ВРУ
Ґрода під керівництвом Евгена Чолія
Андрій Парубій в рамках зустрічі з
провели
зустріч
з
делегацією
представниками СКУ. Загалом у
Служби безпеки України на чолі з
ході цієї зустрічі співрозмовники
Головою СБУ Василем Грицаком
були
одностайні
у
визнанні
обговорила
питання
щодо
ефективності співпраці, зокрема,
координації зусиль для ефективної
над Законом України про зовнішню
протидії російській інформаційній
трудову міграцію і підтвердили
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КОРИСНІ ЛІНКИ:
Бюлетень СКУ
http://www.ukrainianworldcon
gress.org/UserFiles/Image/Bul
letins/Winter2015_WEB.pdf

Чи не втомився світ від
України
(інтерв’ю Е. Чолія каналу
Еспесо TV)
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fBIoNukrnTY

Обмін думками про
стратегічну
комунікацію ЄС і
гібридну війну в
Україні
(Виступ Е. Чолія на сесії
Делегації до
Парламентського
Комітету асоціації ЄСУкраїна при Європейському
Парламенті)
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pdv7dSEdSGE&feature
=youtu.be

Зустріч Евгена Чолія з
громадськістю Львова
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5vkp1rWjgSs

Урочисте засідання
Вченої Ради Львівської
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4wd0mCIQYGk

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІ АСПОРОЮ

наміри наповнити в подальшому
агресії та з метою фіксації для
численними
запитаннями
та
реалізацію цього закону реальними
історії
Політехніки
унікальної
конкретними
пропозиціями
до
кроками.
сторінки співпраці з СКУ та
співпраці.
Під час зустрічі Е. Чолія з главою
особисто з його Президентом.
Ранкові
заходи
продовжила
МЗС України сторони обговорили
Із цієї нагоди 3 квітня Евген Чолій
зустріч
Президента
СКУ
з
стан реалізації Плану заходів МЗС
прибув до Львова, аби отримати цю
працівниками МІОКу, яку розпочав
України та СКУ в рамках
словами великої подяки за
Меморандуму
про
багаторічну
та
плідну
«Світове українство на чолі зі
співпрацю між Кабінетом
співпрацю,
а
також
за
Світовим Конґресом Українців буде й
Міністрів
України
та
величезну роботу МІОКу для
Світовим
Конґресом
потреб цілої діаспори.
далі активно підтримувати Україну в
Українців від 28.08.2014 р.
Під час зустрічі Евгена Чолія з
боротьбі за збереження незалежності і
Зустрівшись
із
Головою
та
депутатами
територіальної цілісності та в її
Апостольським Нунцієм в
Львівської обласної ради було
утвердженні як демократичної,
Україні,
Архиєпископом
обговорено питання створення
Клаудіо
Ґуджеротті
реабілітаційних центрів для
реформованої і європейської держави»
Президент СКУ відзначив
українських
воїнів
та
Евген Чолій
розчарування
серед
проходження їх реабілітації за
української
діаспори
кордоном
за
сприяння
почесну відзнаку. Цього ж дня Евген
стосовно Спільної декларації Папи
української діаспори.
Чолій разом із десятками тисяч
Римського Франциска і Патріарха
Після
багатолюдної
зустрічі
львів’ян взяв участь у традиційній
Московського Кіріла.
Президента СКУ з громадськістю
Хресній дорозі, яка проводиться
У
ході
зустрічі
з
Главою
Львова, яка відбулася у Львівській
щороку у Хрестопоклінну неділю
Української
Греко-Католицької
політехніці,
Евген
Чолій
Великого
посту
Львівською
Церкви, Блаженнішим Патріархом
поспілкувався
з
народними
архиєпархією УГКЦ, та відвідав
Святославом
(Шевчуком)
Евген
депутатами
України
від
Собор Св. Юра, зустрівся з
Чолій запевнив, що СКУ підтримує
міжфракційного
об’єднання
Архієпископом і Митрополитом
Патріарха та Постійний Синод УГКЦ
«Світове
українство»
та
Львівським УГКЦ владикою Ігорем
в їхньому заклику до Святійшого
міжфракційного
об’єднання
(Возьняком).
Наступного
дня
Отця і до світу допомогти зупинити
«Львівщина». На цій зустрічі зокрема
напередодні офіційної церемонії
війну
і
гуманітарну
кризу,
були обговорені питання щодо
вручення диплому Doctor Honoris
спричинену
російським
залучення діаспори та СКУ для
Causa Президент СКУ дав інтерв’ю
вторгненням в Україну.
дипломатичної підтримки держави
на львівському радіо, провів зустріч
Після цих візитів та відвідин
на міжнародній арені.
з
міським
голою
Львова
та
Амстердама Евген Чолій прибув до
Візити Евгена Чолія є свідченням
ректором Львівської політехніки.
Львова. У лютому цього року за
сподівання, що співпраця держави
Після
цього
розпочалося
поданням колективу МІОКу Евгена
та діаспори увійде у конструктивне
урочисте засідання Вченої ради
Чолія номіновано на звання Doctor
русло, а присвоєння почесного
Львівської політехніки з нагоди
Honoris Causa Львівської політехніки.
звання Doctor Honoris Causa є
вручення почесної відзнаки Doctor
Це
рішення
було
прийняте
виявом визнання вагомої ролі
Honoris Causa Президентові СКУ.
враховуючи велику особисту роль
світового
українства
у
Третій день перебування Евгена
Чолія у просуванні українського
державотворчих процесах.
Чолія у Львові розпочався лекцією
інтересу в міжнародній спільноті,
для студентів і викладачів Інституту
мобілізації українських сил за
психології та права НУ «Львівська
кордоном у справі розбудови
політехніка»,
яка
завершилась
України,
подоланні
російської

Аналітичний дайджест містить короткий огляд аналітичних записок,
експертних оцінок, оприлюднених у ЗМІ, наукових публікацій та інших
інформаційних джерел щодо проблем міграції
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
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