
 
A Monument to Ukraine's Kobzar in Canada's Capital 

 
This unique opportunity to see the establishment of this monument to Taras depends on each 

and every one of us in the Ukrainian Community in Canada and around the world. 
If your heart feels a desire to honour our Kobzar and wish to join our campaign, 

we need and welcome your efforts and contributions to this initiative. 
 

Don't miss this rare occasion -- it may come only once in your lifetime! 
Sometime in future, when children play around this monument to Taras Shevchenko in Ottawa, 

they will proudly tell their friends that its success was due to the efforts of their parents. 
 

For further information, proposals and donations, contact: 
"Ottawa Shevchenko Monument Committee" 

е-mail: orest.dubas@rogers.com, svit200@hotmail.com 
tel. (613) 725-0006 

Mailing Address: 11 Yorkville Street, Ottawa, Ontario, Canada K2C 4B6 
Web-page: 

http://www.infoukes.com/tarasinottawa/ 
(provides updated information on the progress of the project) 

 
 

Send your financial donations directly to: 
Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko 

"Ottawa Taras Shevchenko Monument" Account 
202 – 952 Main Street, Winnipeg, Manitoba, R2W 3P4 
Donors will receipt a tax receipt for their donations. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enclosed is my donation for the SHEVCHENKO MONUMENT in Ottawa  

c/o Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko 
(Please print) 
Name  _________________________________________ 
 
Address  _______________________________________.  
 
Signature  ______________________________________ 
 
Confidentiality: □  Please keep my name on the list of donors.     □ Do not list my contribution. 
 □  Please send me a tax receipt for my donation.     □ I do not require a tax receipt. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Information sponsors: 
 
 
 
 

Taras SHEVCHENKO in Ottawa  

Оттавський відділ Української  
Канадської Суспільної Служби 



 
 

Пам'ятник українському Кобзареві в столиці Канади 
 

Єдина для української громади, і не лише канадської, унікальна можливість здійснити 
проект встановлення пам’ятника Тарасові залежить від кожного з нас. 

Якщо ви відчуваєте внутрішній поклик віддати шану Кобзареві та активно включитися до 
діяльності і додати свої зусилля у спорудженні монумента нашому видатному Землякові, - 

 
Не згубіть рідкісний шанс, наданий історією лише раз! 

Ваші діти, в майбутньому прогулюючись попри пам’ятник Тарасові Шевченкові в Оттаві, 
з гордістю казатимуть своїм ровесникам з України – у його спорудженні заслуга і наших батьків. 

 
За інформацією, з пропозиціями та з фінансовими пожертвами звертатися: 

“Комітет по встановленню пам’ятника Т. Шевченка в м. Оттаві“ 
е-mail: orest.dubas@servicecanada.gc.ca, svit200@hotmail.com 

тел. (613) 725-0006 
Поштова адреса: 11 Yorkville Street, Ottawa, Ontario, Canada K2C 4B6 

Web-page: 
http://www.infoukes.com/tarasinottawa/ 
(з постійно оновленою інформацією про просування проекту) 

 
 

Фінансові пожертви надсилати: 
Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko 

Ottawa Taras Shevchenko Monument Account 
202 – 952 Main Street, Winnipeg, Manitoba, R2W 3P4 

Жертводавці одержать посвідку для звільнення від податку. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enclosed is my donation for SHEVCHENKO MONUMENT in Ottawa c/o Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko 
(Please print) 
Name_________________________________________ 
 
Address_______________________________________.  
 
Signature______________________________________ 
Конфіденційна відмітка: Прошу оголосити моє ім'я і даток у списку жертводавів.    Не оголошувати. 

         Прошу вислати посвідку для податку.    Мені не потрібно посвідки. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Інформаційні спонсори: 
 
 
 
 

Тарас ШЕВЧЕНКО в ОТТАВІ 

Оттавський відділ Української  
Канадської Суспільної Служби 


