
 
From: Ostap Skrypnyk [mailto:ostap.skrypnyk@ucc.ca]     То: OTTAWA TARAS SHEVCHENKO MONUMENT COMMITTEE  
Sent: Wednesday, June 21, 2006 2:18 AM 
Subject: RE: Shevchenko statue ownership 
 
The Executive Committee of UCC met on Thursday (June 14). They were grateful to get your materials and the budget. 
 The conclusion of the committee was that UCC National does not want to take on the project.  Chief reason is that the location of the statue in not 
strategic enough for a national project.  Other issues of ownership and long term responsibilities come into play as well, but it mostly the location that 
worried us. 
The project is well underhand and UCC was going to be johhny-come-latelies on this. UCC is willing to be of assistance if you need some 
organization to issue tax receipts for donations received on this project.  That money, however, would have to go through the UCC Ottawa branch and 
we would need reports from them. 
Thanks for your patience and desire to have UCC play a role here.  But decisions made locally – over which UCC has had no say – make it difficult 
for it to enter into the project at this late hour. 
 Best regards! Na vse dobre! 
  
Ostap Skrypnyk 
Executive Director Ukrainian Canadian Congress 
Toll free 866 942 4627 Cell 204 229 6577 
www.ucc.ca 

Створення установчого комітету побудови пам’ятника Тарасові Шевченкові у столиці Канади Оттаві 
 

Напередодні святкування річниці українського Кобзаря, у неділю, 5 березня 2006 року, відбулися 
громадські збори по встановленню пам’ятника Т. Шевченка у місті Оттаві. На зборах головним промовцем 
був гість з Вінніпеґу, представник скульптора Лео Мола, Михайло Титаренко, який чітко розповів та 
прояснив присутнім  сучасну ситуацію пов’язану із спорудженням пам’ятника і що потрібно зробити для 
його спорудження українській оттавській громаді.  
Після виступу п. Титаренка та обговорення, (на основі попередньої ініціативної групи) на зборах було 

створено новий “Комітет по встановленню пам’ятника Т. Шевченка в м. Оттаві“, у складі: О. Дубас 
(голова), Н. Дорошенко (писар), о. К. Микитюк, о. І. Охрімчук, Р. Соробей, Ю. Войчишин, М. Костюк, О. 
Бєлкін, В. Карп’як, М. Вінницька, Г. Мокрушина, В. Катрушенко, Б. Малина, М. Риндзак, М. Титаренко. А 
також створено допоміжну комісію, у складі: о. А. Онуферко, І. Войчишин, проф. Шелест та ін. 
Також, вирішено, що всі бажаючі можуть долучатися до роботи на будь-якому етапі, та входити, як до 

самого Комітету, так і до допоміжного. Крім того, обговорювалася подальша стратегія залучення до цієї справи всіх наявних сил 
та ресурсів, котрі зможуть допомогти у втіленні задуму у найкоротші терміни, з огляду на хиткість ситуації.  
Визначено місце (поблизу Baseline Rd. і мосту через річку і канал Rideau) для майбутнього пам’ятника, на якому зосередиться 

подальша робота Комітету. Вибране місце з одного боку чудово проглядається з однієї з найрухливіших вулиць в Оттаві, 
знаходиться поблизу ріки (що в мініатюрі символічно нагадуватиме Дніпро), є просторим на випадок зібрання більшої кількості 
людей, має поруч паркування для автомашин, є вільне від забудови у майбутньому, так як збоку межує з міським парком, і що 
найголовніше, є неподалік українського собору св. Івана Хрестителя. 
Обрання даного місця, окрім вдалого розташування,  зумовлене ще й тим, що територія, на якій планується встановити 

майбутній пам’ятник, належить до церковної юрисдикції. Це значно полегшує вирішення ряду бюрократичних питань, 
зумовлених із одержанням дозволу на встановлення пам’ятника, які неодмінно виникнули б і забирали багато часу, якщо 
потрібно було звертатись безпосередньо до міського уряду. 
Парох собору о. Кирило Микитюк, дуже позитивно віднісся до пропозиції оттавської громади спорудити пам’ятник Т. 

Шевченка поруч з українським осередком духовності, і взявся клопотати про полагодження дозволу та юридичне оформлення 
щодо виділення ділянки землі під спорудження пам’ятника. На даний момент вже є отримана позитивна відповідь від церковної 
управи . 
Про створення Комітету та рішення зборів направлено необхідного листа до скульптора Лео Мола та його дружини Маргарет, 

яка займається технічним боком справи, із клопотанням про перетранспортування пам’ятника з Німеччини до Оттави.   
  

P.S. На сьогоднішній день “Комітет по спорудженню пам’ятника Т. Шевченка в Оттаві“ отримав ствердну 
згоду і розпорядження від скульптора Лео Мола та його дружини Марґарет на перевезення готової роботи з 
Німеччини до Канади. 
 

За інформацією, з пропозиціями, та з допомогою звертатися: 
“Комітет по встановленню пам’ятника  

Т. Шевченка в м. Оттаві“ 
тел. (613) 725-0006  

е-маіл: orest.dubas@servicecanada.gc.ca 


