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Протокол позачергових сходин 

                                                                                                   8-го червня 2006 року 
 
  На сходинах присутні Орест Дубас, Рон Соробей, отець Кирило Микитюк, Юлія 
Войчишин, Богдан Малина, Володимир Шелест, Рон Томоск і Ніна Дорошенко – 
всього 8 осіб. 
 
    Національна Управа КУК, одна із сторін Домовленностей (Memorandum of 
Understanding (MOU)), надіслала до Комітету перелік питань, котрі вимагають 
узгоднення перед тим, як Управа дасть офіційну згоду на свою участь у 
встановленню пам‘ятника Тарасу Шевченку в Оттаві і поставить підпис під 
Домовленностями. Тому на порядку денному стояло одне завдання – спільно 
виробити відповіді на поставлені питання. 
   1. Перше питання стосувалося місця, призначеного під пам‘ятник. Управа КУК 
вважає, що для того, щоби пам‘ятник набув всеканадського значення, його треба 
встановити у більш публічному місці.  
   Пошуком місця для пам‘ятника ініціативні члени Комітету займалися на протязі 
останніх трьох років. Зверталися до федеральних і міських властей за дозволом 
встановити пам‘ятник у центральній частині міста, отримали відмову, на тій 
підставі, що Тарас Шевченко не має всеканадського статусу. Звертались до 
національного цвинтаря “Бічвуд” - запропонували віддалений куток кладовища. 
    Місце біля церкви Св. Івана Хрестителя виглядає досить відповідним. Пам‘ятник 
буде добре видний з багатьох кутів зору. Місце отримало схвалення зацікавлених 
людей, зокрема Маргарет Мол та сенаторки Рейнелл Андрейчук. І головне – воно 
узгоджене з власниками землі. Пошук нового місця забере багато часу, що не 
можна допустити через загрозу втратити статую. 
    Крім того слід нагадати Управі КУК, що в Домовленностях (MOU) вже 
передбачена можливість перенесення пам‘ятника на нове місце після його 
установки. 
   2. Управа КУК хотіла б а) ознойомитися з бюджетом і б) знати, яка її участь у 
збірці грошей на пам‘ятник. 
   а) Зараз скласти повний кошторис неможливо, бо ще не звертались до 
архітектора та страховиків. Відома сума, котру треба сплатити за скульптури, - це 
14 000 доларів, та кошт їх перевозки – 10 000. Орест Дубас підготує проект 
стислого кошторису із зазначенням основних видів витрат. Юлія Войчишин 
зв‘яжеться з Володимиром Катрушенком і довідається чи може він виконати 
необхідні архітектурні розробки та оцінити кошт виконання робіт. 
   Обговорювали шляхи залучення грошей. Пропонувалось створити для цього веб-
сторінку, звернутись до Шевченківської Фундації, звернутись за пожертвами до 
промисловців.  
  б)  Комітет вважає, що Національна Управа КУК повинна брати участь у 
розголошенні про встановлення пам”ятника, рекламі та збірці грошей. 



   3. Національна Управа КУК висловлює стурбованість тими обставинами, що а) 
після встановлення пам‘ятника права на власність переходять до церкви і б) доступ 
до пам‘ятника регулюється церквою.  
а) Стосовно права власності на пам‘ятник барістер Рон Томоск пояснив наступне: 
згідно закону, після встановлення пам‘ятник стає нерухомим об‘єктом і таким 
чином переходить у власність до власників ділянки, на якому він споруджений. З 
другого боку відомо, що у Вінніпегу пам‘ятник Шевченку стоїть на провінційній 
землі, а належить КУК. Тобто, зміна власності в подібних випадках не є 
непоборною перешкодою. Якщо КУК наполягатиме на доцільності перебування 
пам‘ятника у власності організації, було б добре отримати копію договору між 
КУК і провінцією Манітоба, щоби мати його за взірець і тим улегшити собі 
укладання відповідного договору про передачу власності. 
   б) Регулювання доступу до пам‘ятника, викладене в Домовленностях (MOU), 
таке саме, як і для любого публічного місця. Воно, на погляд Комітету, не є 
несприйнятним.  
   4. Беручи до уваги те, що церква Св. Івана Хрестителя буде власником 
пам‘ятника і буде регулювати доступ до нього, КУК не вважає справедливим, щоби 
витрати на утримання пам‘ятника припадали на організацію. 
  Гроші на утримання пам‘ятника, догляд прилеглої території та щорічне 
страхування будуть братися із спеціального фонду, котрий буде встановлений в 
рамках збірки грошей і пожертв на пам‘ятник. Робитися те буде під наглядом КУК.    
   5.  Національна Управа КУК висловила непорозуміння з того приводу, що в 
Оттавський Комітет не увійшли члени оттавського осередку КУК. 
    До участі у Комітеті зопрошувались бажаючі з усіх складових організацій КУК. 
Голова оттавсько осередку КУК Марта Вінницька брала участь у установчих 
зборах, увійшла до Комітету і підтримала всі ініциативи. Член управи осередку 
КУК Юлія Войчишин увійшла до Дорадчого Комітету.  
    
 
Голова   Голова Комітету                                             Писарка 
             Орест Дубас                                                    Ніна Дорошенко 


