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ПОМІЧ УКРАЇНІ
РОДИНИ ЗАГИБЛИХ І ПОРАНЕНИХ ПОТРЕБУЮТЬ ВАШОЇ ДОПОМОГИ !

СУСПІЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ
ФІЛІЯ ТОРОНТО
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ШАНОВНІ ЖЕРТВОДАВЦІ!

LET US NOT FORGET THE FAMILIES OF
THOSE KILLED AND INJURED—
THEY NEED OUR HELP

DEAR FRIENDS AND SUPPORTERS!

НЕ ЗАБУВАЙМО ПРО РОДИНИ
ЗАГИБЛИХ І ПОРАНЕНИХ —
ВОНИ ПОТРЕБУЮТЬ НАШОЇ ДОПОМОГИ

t’s been almost 3 years since the beginning of Russia’s
сь уже майже три роки триває агресія Росії проти
aggression against Ukraine. The war in eastern Ukraine
України. Війна на сході України змусила сотні
forced hundreds of thousands of families, the majority of тисяч родин, більшість з яких потерпали за свої украwhom lived in fear due to their pro-Ukraine sympathies, їнські погляди, залишити свої домівки і тимчасово
to leave their homes and temporarily settle in other re- переселитися до інших областей України.
gions of Ukraine.
Ледь не щодня російські окупанти вбивають чи
Almost daily the Russian occupiers kill or maim ранять наших воїнів, мирних мешканців та дітей.
Ukrainian soldiers, peace-loving residents and children.
Усе світове співтовариство підтримує Україну, а
The global community supports Ukraine and its sovereign українці у всьому світі допомагають чим можуть.
rights, and Ukrainians in the whole world help in whatІ ми, добровольці Фонду Поміч Україні при
ever way possible.
Суспільній Службі Українців Канади (Філія
We, the volunteers of the Pomich Ukraini Fund at Торонто) активно допомагаємо потребуючим в
Ukrainian Canadian Social Services (Toronto) Inc. are Україні, зокрема у реабілітації поранених вояків та
actively assisting people in need in Ukraine, particularly підтримці членів їх родин. Так у жовтні 2015 року, 15
with the rehabilitation of injured soldiers and support of осіб з родин загиблих вояків пройшли психологічну
their families. Thus, in October 2015, 15 family members реабілітацію в Карпатах.
of soldiers killed in the war, participated in a counselling
Також проводимо акції допомоги потребуючим у
program in the Carpathian Mountains.
програмах для біженців, сиротинців, шкіл, студентів,
We also help refugees, orphanages, students, schools, nur- садочків, оздоровчо-виховних таборів, багатодітних
sery schools, children and youth to attend summer camps, родин, одиноких, пенсіонерів, банків їжі, реабілітації
large families, the isolated, pensioners, food banks, and залежних від алкоголю та наркотиків.
support rehabilitation programs for substance abusers.
Особлива подяка всім жертводавцям - організаціям,
A heartfelt thank you to all our donors—organizations, церквам, добродіям, та всім добровольцям, за жерchurches and individuals, and our volunteers, for your товність, моральну і фінансову підтримку, і гуманіgenerosity, moral and financial support, and humanitari- тарну допомогу.
an assistance.
Нехай Всемилостивий Господь щиро винагородить
May the Merciful Lord reward you and bless your fami- Вас за жертовність, благословить Ваші родини, Вашу
працю.
lies for your generosity, for all your efforts and work.
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May we all be strengthened by the hope of a better, Нехай зміцнює нас усіх віра у світле майбутнє
brighter future for our long-suffering brothers and sisters нашого багатостраждального народу, бо з нами Бог і
Україна.
in Ukraine.
Pomich Ukraini Fund Committee:

За Референтуру Фонду Поміч Україні:

Olha Zawerucha - Swyntuch - Chairperson
Vera Werhanowsky
Olga Danylak
Oksana Hayduk
Joanne Berezowsky
Charita Holod - UCSS (Toronto) Board representative

Ольга Заверуха-Свинтух - референт
Віра Вергановська
Ольга Даниляк
Оксана Гайдук
Іванна Березовська
Харитя Голод - представник від ССУК Торонто
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СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!
Висловлюю Вам щиру подяку за
Вашу підтримку в нелегкий для
мене час.

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Дуже вдячні вам за вашу підтримку для нас, переселенців з окупованої території Донецької області.
Наша сім’я виїхала з м. Горлівка в
Я інвалід І групи і хочу щиро подя- серпні, було тепло, і ми з родиною
кувати фонду Поміч Україні не встигли зібрать теплих речей,
Суспільної Служби
в місті поїхали тільки бистріше, спасали
Торонто, яка допомогла мені свої життя та життя своїх діточок.
пересуватися по святій землі на В нас двоє: Настя 15 років, Никита
цьому інвалідному візку завдяки 8 років. Коли приїхали і звернуВашим старанням та допомозі лись за допомогою в Сахновщиннебайдужих людей Вашої діаспори. ську селищну раду, нам дуже
допомогли. Закріпили нашу сім’ю
Я відчув, що милосердя немає ніяза родиною, яка надає допомогу
ких кордонів. Ще раз дякую Вам за
переселенцям. Ми отримали речі
Ваші добрі серця, Благословення
та продукти. Нам було дуже важко
Боже, міцне здоров’я і всіх тих
починати все з чистого листа, але
благ, які бажаєте і потребуєте.
завдяки вашій небайдужості до
Нехай береже Вас Бог. Щастя Вам, нашої сім’ї і усіх нас українців,
здоров’я, миру, душевної доброти, нам буде легше пережити це найскладніше время в нашому житті.
злагоди, любові у ваших родинах.
Буду молитися за Вас і Вашу
доброту. За Вас моляться у Зарваниці і в селі Сороцькому.
Залишайтеся з Богом.
Слава Ісусу Христу.
Дудун Василь
с. Сороцьке, Тернопільська обл.

ЗАЯВА
Прошу вашої допомоги надати
коляску для дитини з особливими
потребами Мачевського Максима,
який проживає у Львові по вулиці
Туркменська.
Львівський Центр Суспільної
Служби України

ПОДЯКА
Щиро дякую Суспільній Службі
Торонто за інвалідний возик для
Мачевського Максима – дитини з
особливими потребами.
Мачевська Мар’яна

ШАНОВНЕ ТОВАРИСТВО!
Від імені родин 13-ох загиблих
вояків висловлюємо щиру вдячність фонду Поміч Україні, філії
Торонто, за те, що зібрали фінансову допомогу для родин, сини,
батьки, чоловіки яких загинули,
захищаючи Україну в зоні АТО.
Ми осиротіли, тяжко і боляче, час
не загоює рани. Лише у серці жевріє надія, що жертва наших рідних
не була марною, з української
землі ми проженемо московського
окупанта.
Дякуємо українцям Канади, які за
тисячі кілометрів вболівають за
Україну і українців.
Слава Україні! Героям Слава!
Оксана Проць, м.Сокаль,
Львівська обл.

Шановні панове, Ви робите дуже
велику справу. Наша сім’я бажає
Вам Щастя, Здоров’я, Любові.
Велике спасибі всім тим людям, On behalf of the families of 13 soldiers -sons, fathers, husbands, who
які приймають в цьому участь.
died defending Ukraine in the Antiсім’я Менишикових Terrorist Operation zone, a heartfelt
м. Сахновщина, Харківська обл. thank you to the Pomich Ukraini
Fund at Ukrainian Canadian Social
Services, Toronto Branch, for your
financial support.

DEAR FRIENDS!

We are orphaned, and it's difficult
and painful for us. Time isn't healing
our wounds. But, at least, there is a
glimmer of hope in our hearts that the
sacrifices of our loved ones were not
in vain, that we will force the Russian
occupiers from Ukrainian soil.
We thank you Ukrainian Canadians
because, although you are many
thousands of kilometres away, you
are concerned and care about
Ukraine and Ukrainians.

Glory to Ukraine! Glory to Heroes!
Oksana Proc
Sokal, Lvivska obl.
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СВЯТО-ІВАНІВСЬКА ЛАВРА
СТУДІЙСЬКОГО УСТАВУ
УГКЦ

ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!
Слава Ісусу Христу!
Щиро дякуємо Вам за Вашу жертовність, за готовність чинити
милосердя для потребуючих. Ми
щасливо отримали Ваші пакунки.
На разі ситуація на Донеччині та
Луганщині залишається важкою,
тому наші парафіяни ще перебувають не у своїх домівках і тому
надалі потребують різної допомо- 7 червня 2015 р. парафія Різдва
Пресвятої Богородиці УГКЦ, яку
ги.
обслуговує о. Ігор Макар, передаРечі, котрі ми отримали від Вас, ла інвалідний візок 90 річному
усі розіслали по Україні, в ті міста мешканцю смт. Зеленівка пану
та села, де опинились наші паро- Михайлу, ветерану другої світової
хіяни. Усім їм тепер є дуже важко, війни. Візок був наданий благодійсильно терплять. Маємо, на жаль, ною організацією Поміч Україні,
жінок, котрі через сильні пере- Торонто.
життя захворіли на рак та дуже
Від родини ветерана та від нашої
терплять, лежать по лічницях.
парафії щиро дякуємо за надану
Молоді наші сім’ї з діточками допомогу, що нею ми могли подітакож мають потребу у різній литися з потребуючими мешканцями нашого селища.
допомозі.

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

У самому Донецьку та Луганську є
ще наші отці, котрі служать у
наших храмах для тих людей, котрі
залишилися і не можуть нікуди
виїхати з різних причин: пенсіонери, хворі, інваліди, ті, які опікуються старенькими батьками і т.д.
Як буде далі невідомо.
Очікуємо та сподіваємося на Божу
милість для України та милосердя
до українського народу.
о.Ростислав Муховський
м.Донецьк

Вельмишановні Пані та Панове,
ось цим листом хочу сердечно
подякувати Вам за поміч у розмірі
500 канадійських доларів, які я
отримав
за
посередництвом
Любомири Матвіяс на потреби
воїнів і їх сімей, які найбільше
цього потребують.

Ваша допомога була розділена між
двома сім’ями: 1) 250 доларів - Волосевич Наталія: дружина загиблого 13 серпня 2014 року воїна
Євгенія Волосевича, сама виховує
малу донечку. Проживає у Житомирській області, село Студениця.
2) 250 доларів - Чигін Назар: військовий 80 бригади, воював у
Луганському аеропорту, потрапив
у полон у важкому стані. Потім був
звільнений. Тяжко ранений, на
Щиро дякуємо і випрошуємо всіх утриманні двоє маленьких діток і
Божих ласк для вашого фонду і сам у стані, який потребує триванадіємося на подальшу співпрацю. лої реабілітації.
Марічка Макар
с. Зеленівка Херсонської обл.

ШАНОВНІ БЛАГОДІЙНИКИ!
Волонтерська
сотня
Львова висловлює Вам
ширу дяку за підтримку
бійців, котрі перебувають
на лікуванні у львівському шпиталі. Дякуємо Суспільній Службі
Торонто (Канада) за посилку з
одягом, кавою, чаєм, медичними
розхідниками, памперсами та
пеленками для бійців шпиталю.
З повагою та найкращими
побажаннями
Волонтерська сотня Львова
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Слава Ісусу Христу!

Сердечно дякую Вам за поміч!
Нехай Господь благословить!
Єрм. Юстин Бойко,
студит Капелян

ПОДЯКИ, ПРОХАННЯ, ЛИСТИ З УКРАЇНИ

ЛИСТ ПРОХАННЯ

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!
Серед
пріоритетних
завдань
Церкви завжди була турбота про
ближнього. У сьогоднішній непростий час вона є в рази актуальнішою. Бачити потребу іншого і
допомагати - це Боже покликання
для нас. Ми не полишаємо піклування про малозабезпечені сім’ї,
багатодітні родини та самотніх літніх людей нашої парафії. Не залишаються без уваги і діти із сиротинця, якими опікуються сестри
Згромадження Святого Йосифа
Обручника Пречистої Діви Марії у
Цеблові.

рів. Ми наперед щиро дякуємо
Вам за Вашу допомогу, яка є вкрай
важливою, і зрештою, за можливість донести до свідомості людей,
що всі ми - єдина велика українська родина, яка може розвиватися лише за умови взаємоспівпраці,
взаємодопомоги та взаємоповаги.
Нехай Вселаскавий Господь віддячить сторицею за Вашу жертвенність.
о. Володимир Ващук, настоятель
парафії Пресвятої Богородиці
Владичиці України УГКЦ
м.Червоноград, Львівська обл.

Не можемо ми залишатися осторонь викликів, продиктованих
участю України у військовому
конфлікті на сході країни. Ми відстежуємо потреби наших захисни- Шановні добродії і працівники, чи
ків і намагаємося надати їм краще сказати ті, які служать
посильну допомогу, не лише теп- потребуючим в Україні, і зокрема
лим одягом та речами особистого для потребуючих у Запоріжжі на
вжитку, а й підтримуємо їх під час парафії Архистратига Михаїла,
лікування та у реабілітаційний через вашу «Суспільну службу»!
період після поранень. Також Дяка Богові, що Його слова:
надаємо психологічну підтримку «Більше щастя давати, ніж брати»
учасникам АТО та потерпілим в (Ді,20,33.) чи «Усе, що ви зробили
результаті військових дій та гума- найменшому з Моїх братів, ви
нітарне забезпечення родинам Мені зробили» ( Мт.25,40.) постійпоранених солдатів.
но виконуються у вашому житті.
Саме тому просимо у Вас фінансо- Справді дякуємо за чергову допової допомоги у придбанні для могу через ваші 4 посилки.

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

польових госпіталів, де лікуються
наші військовослужбовці, вкрай
необхідних зараз електрогенерато-

Хай Господь благословить і обдарує потрібними ласками всіх, хто
спричиняється в різний спосіб до
допомоги потребуючим через Поміч
Україні і віддасть
сторицею ще тут, на
землі та колись прийме у Своє Царство.

У 2013 році в нашій родині сталося
велике горе. Двоє наших дітей
стали інвалідами. У молодшого
сина Івана підтвердився діагноз
«затримка розумового, психічного
та мовного розвитку». А у старшого сина Владислава - некроз кишківника.
Через місяць ми продали квартиру
у місті і переїхали жити у село, де і
живемо. Цих коштів хватило лише
на рік. Потім були змушені звернутись по допомогу на телебачення. Там професор запропонував
операцію по подовженню тонкого
кишківника. Майже три місяці
готували до операції. Операція
виявилася невдалою, різали ще
раз. Але минулося.
Українські лікарі рекомендують
трансплантацію. Нам потрібна
консультація закордонних фахівців. Доходи родини мізерні. Я
доглядаю за дітьми, а чоловік підробляє де може. Стан здоров’я
Влада постійно погіршується.
Майже не встає. При рості 178 см.
вага 35 кг. Підтримуємося крапельницями, які дорого коштують.
Зі сльозами на очах благаю допомогти врятувати Владислава.
Яневич Наталія Григорівна
Житомирська обл. с. Сонячне

Ще раз щиро
дякуємо!
с. Бернадета
Дверницька,
Запоріжжя
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РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«НАЗАРЕТ»

ЗВІТ ПРОХАННЯ

ПРОХАННЯ

До Вас звертається адміністрація
школи-інтернату смт. Лопатин, в
якому навчаються і проживають
діти з розумовою відсталістю.
Просимо допомогти нам матеріЯ, Данило Федосов, директор реа- Мене звати отець Ігор Опацький. ально чим зможите. У нас є дітки з
білітаційного центру для залежних Донедавна я служив на парафії 3-річного віку і до 19 років.
від алкоголю та наркотиків «Наза- Різдва Христового у м. Зугрес
рет», висловлюю щиру подяку Донецької області. Це територія Діти вчаться, вивчають швейну та
фонду Поміч Україні від себе осо- підконтрольна сепаратистам. Із-за столярну справи, цікаво організобисто та нашого колективу за загрози попасти в полон, за попе- вуємо їм дозвілля: є хоровий гурВашу щедру фінансову допомогу.
редженням небайдужих людей, ток, діти займаються рукоділлям
змушений був покинути терито- (виготовляють вироби з бісеру,
За допомогою коштів, які ми від рію мені ввіреної парафії.
вишивають, в’яжуть з ниток шавас одержали, ми змогли забезпепочки, шарфики).
чити реабілітацію однієї особи на На даний час помагаю на парафії у
повний курс лікування $2,100 і 8 місті Верхньодніпровську. А сім’я: Від імені адміністрації школи, а
місяців для другої особи $1,400.
дружина і четверо дітей, біля моїх також наших діток, висловлюю
батьків у двохкімнатній квартирі Вам щиру подяку за те, що ви відДеякі клієнти проходять реабіліта- на Тернопільщині. Практично все гукнулися на наше прохання про
цію безплатно. Завдяки коштам, що ми мали для життя: помешкан- допомогу. Ми отримали від Вас
які Ви нам надали, ми можемо ня, одіж, речі приватного вжитку, посилочки, одяг і взуття роздали
приймати на лікування усіх, не- лишилися на окупованій території. діткам, все підійшло. Ще раз Вам
залежно від їх спроможності прощире дякую.
платити реабілітацію.
Життя починаємо заново. Якщо,
буде Ваша ласка чимось допомог- Дай Вам Боже здоров’я і всіх ласк
Додатково, ці кошти уможливили ти, будемо дуже вдячні.
Божих за доброту і позуміння.
нам підвищити якість нашої праці.
Результатом того, що ми змогли
отець Ігор Опацький
Марія Семенюк
сконцентруватися на процесі реам.Зугрес Донецької обл.
м.Лопатин, Львівська обл.
білітації, а не на пошуку коштів.
Данило Федосов
директор РЦ «Назарет»
м. Дрогобич

Слава Icycy Христу! Приношу
щиру подяку за допомогу, яку ви
надаєте для нас. На даний час я
отримав посилку.

ДОРОГІ НАШІ БРАТИ ТА
СЕСТРИ З КАНАДИ!

Дякуємо за посилку. Згідно
Щиро дякуємо Вам за посилку. Вашого побажання речі будуть
Усі речі, взуття та іграшки ми роз- розподілені між пацієнтами (порадали нашим парафіянам, які є неними бійцями) Одеського віймалозабезпечені або мають великі ськового госпіталю.
багатодітні родини.
Благословення Господнє на Вас,
Усі вони передають Вам свої
о. О. Смеречинський, м. Одеса
вітання з щирою подякою та обіцяють молитись за Вас. Нехай
Господь посилає Вам і вашим
родинам своє благословіння.
З повагою, отець Димитрій
Присяжний та прихожани нашої
парафії.
Церква Покрови Пресвятої
Богородиці м. Боярка
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ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!

ПОДЯКИ, ПРОХАННЯ, ЛИСТИ З УКРАЇНИ

ДОРОГІ УКРАЇНКИ!

ДОБРИЙ ДЕНЬ,
ШАНОВНІ ДРУЗІ

Повідомляю вам, що 28.09.2015
року мені була доставлена посилка, Ваше відправлення отримали.
яка зібрана вашими дбайливими Дякуємо всім, хто збирав речі,
руками. Щира вам вдячність!
пакував, відправляв, оплачував
доставку. Без Вашої допомоги ми
Одяг та дитячі іграшки протягом
не змогли б стільки добрих справ
кількох днів було передано 11
зробити.
малозабезпеченим родинам всього для 23 осіб. Усі вони знахо- Велика Вам подяка від населення
дяться під опікою нашого осеред- району та переселенців, яких у
ку. Кожна людина - з особливою і, нашому районі, який межує з
дуже часто, трагічною долею. Двоє Сватівським районом Луганської
з них - жінки, тимчасово перемі- області та Краснолиманським
щені особи з Донецької області. Донецької області, дуже багато.
Хочу зазначити, що в полі зору При населенні нашого району
нашого осередку знаходяться саме приблизно 18 тисяч, внутрішньо
малозабезпечені патріотичні гро- переміщених осіб зареєстровано
мадяни.
більш як 4 тисячі.
Олівці та графітові стержні для Ваші відправлення дуже допомамалювання ми залишили в осеред- гають нам у цей важкий для України
ку для курсів малюнку з дітьми. час.
Велике спасибі вам за все!
З повагою, Віктор Шаховський,
Міцного здоров’я вам і вашим родим. Борова, Харківська обл.
нам! Хай не збідніють ваші щедрі
руки!
Надія Мальцева
голова Світловодського міського
осередку ССУ

ОТРИМАЛИ ПОСИЛКУ
Колектив та вихованці «Волинського обласного центру соціально - психологічної реабілітації дітей», що знаходиться у м. Ковелі,
повідомляє про те, що отримали
вашу посилку та висловлюють Вам
глибоку вдячність за надання
матеріальної допомоги і щиру
зацікавленість долею дітей центру.
Бажаємо Вам, міцного здоров’я,
щастя, достатку та благополуччя,
творчого натхнення, успіхів у всіх
справах та починаннях.
Творіть красу, добро і милосердя!
О.М. Гануліч
директор центру

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ !!!
Найперше висловлюю щиру подяку за надіслані посилки. Направили допомогу для нашого прихожанина, який проходить службу за
призовом в АТО, Андрія Смільницького, через його сестру Анну і
відразу звіт від Андрія.
Щиро дякую за допомогу, частину
речей передаємо в дитячі будинки
Луганської області, всі дитячі речі
та іграшки. А зараз трохи звіту по
праці. Надіслали велику передачу
на передову, де наші воїни були
обстріляні з “Градів”, погоріло
багато амуніції, є ранені, і нажаль,
є загиблі. Наша група відвідала 79,
95 і 36 бригади. Найбільше запам’яталася куртка від воїна УПА,
Дениса Волинця.
Дуже, дуже дякую всім Вам за
допомогу.
З повагою, о. Юрій, м. Херсон

ДОБРОГО ДНЯ, ШАНОВНІ
БЛАГОДІЙНИКИ!
Наше об’єднання волонтерів “Допоможи Фронту” минулого тижня
отримало вашу посилку.
Дуже дякуємо вам за допомогу!
Усі речі нашими волонтерами
передано та розвезено на фронт
хлопцям - військовим, а також
пораненим у Львівський Госпіталь.
Дзвонила хлопцям, які отримали
візки - 40 шт. Хлопці з ними
поступово розбираються.
Кажуть - складно власне з кріпленням ніжок, але знайшли майстрів, які їм у тій справі допомагають. Кажуть - все гаразд. Дякуємо!
Ганна Гула,
лікар - ендоскопіст, м. Львів
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POMICH UKRAINI FUND 2015 REPORT / ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2015 РІК

DEAR DONORS!
The Pomich Ukraini Fund at Ukrainian Canadian
Social Services (Toronto) Inc. has been assisting
Ukrainians in Ukraine and the diaspora for 39 years.
Since the events of the Maidan and Russia’s aggression
against Ukraine, we’ve been continually assisting
victims of the conflict—refugees, injured and disabled
people and their families, pensioners, the underprivileged.
In 2015, we sent 836 parcels, including 56 wheelchairs
and walkers, weighing over 20 tons, at a cost of $57,209
for air and sea transport.
We transferred $25,000 to the Canada Ukraine
Foundation for an outreach counselling program for
spouses, children and mothers of people killed in the
conflict in eastern Ukraine, and provided assistance in
the amount of $4,967 to people who became disabled
while defending their homeland.
Children—orphans and refugees from needy and large
families, attended summer camps organized by the
youth organizations Plast-Kyiv, Ukrainian Youth
Association (SUM)-Kyiv, Oberih in Brody, and the
Prominnia Social Centre in Zaporizhia. The total cost
was $9,500. We provided scholarships to 49 students in
23 regions of Ukraine in the amount of $4,915, and
financial aid of $3,360 to orphanages, $3,415 to the
Dzherelo Children’s Rehabilitation Centre in Lviv,
and $3,500 to rehabilitation programs for substance
abusers.
Donations received in 2015 amounted to $87,558, and
$123,707 in aid was distributed (the difference was
covered by funds left from 2014).
We are very grateful to all churches, organizations and
individuals, for your donations, and contributions of
new and used items, including clothing, footwear, bed
linen, sleeping bags, thermal underwear, medicine and
toys. A special thank you to Ukrainian Credit Union
Ltd. for providing their members with the opportunity
to make direct donations to the Pomich Ukraini Fund
account, for victims of Maidan and the conflict in eastern Ukraine. A sincere thank you to Janet and Yuri
Potopnyk of Wasaga for their donation of 5,000 toys,
and 40 wheelchairs and walkers. Many thanks to our
donors in Ottawa, to all our volunteers and to all
donors for your support and generosity. We wish you
all the best and hope for your continued support in the
future.
Olha Zawerucha - Swyntuch - Chairperson
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ДOРOГI ЖЕРТВOДАВЦI!
Фонд Поміч Україні при Cуспільній Cлужбі
Українців Канади, філія Торонто, вже 39 років надає
допомогу українцям в діаспорі та Україні. З часу подій
на Майдані й агресії Росії проти України, ми постійно допомагаємо потерпілим у зоні АТО: біженцям,
пораненим, інвалідам та їх родинам, пенсіонерам,
малозабезпеченим.
За 2015 рік ми вислали 836 посилок вагою понад 20
тон літаком та кораблем, коштом $57,209, в тому
числі 56 інвалідних візків та вокерів.
Через Канадськo-Українську Фундацію передали
$25,000 на реабілітацію вдів, дітей, матерів тих, хто
загинув внаслідок військового конфлікту, і надали
допомогу в сумі $4,967 окремим особам, які стали
інвалідами, захищаючи нашу землю.
Діти – сироти, біженці з малозабезпечних і багатодітних родин, оздоровилися у літніх таборах, організованих молодіжними організаціями Пласт-Київ, CУМКиїв, “Оберіг” у м. Броди та соціальним центром
“Проміння” у Запоріжжі. Всього на суму $9,500.
Підтримали стипендіями 49 учнів з 23 регіонів
України на суму $4,915 та виділили $3,360 сиротинцям, $3,415 на “Джерело” у Львові, і $3,500 на програми реабілітації залежних від наркотиків та алкоголю.
Дотації у 2015 р. становили $87,558, видано на допомогу – $123,707 (різницю оплачено з фондів, залишених з 2014 р.).
Ми щиро вдячні організаціям, церквам, приватним
особам за пожертви, нові та вживані речі: одяг, взуття, постіль, спальні мішки, термобілизну для військових, ліки, іграшки, тощо.
Особлива подяка Українській Кредитовій Спілці
Лимитед за те, що дала можливість своїм членам складати пожертви потерпілим на Майдані і у конфлікті
на сході України на рахунок Фонду Поміч Україні.
Також, щира подяка Джанет та Юрію Потопник з
Васага за дитячі іграшки (5,000 штук) і 40 інвалідних
візків та вокерів.
Щира подяка жертводавцям з Оттави, усім добровольцям замісцевої допомоги, усім жертводавцям за
підтримку і жертовність, зичимо усіх земних благ та
надіємося на Вашу подальшу підтримку.
Ольга Заверуха-Свинтух - референт

ВАШІ ПОЖЕРТВИ ДОПОМОЖУТЬ РОДИНАМ, ДІТЯМ, МОЛОДІ І СТАРШИМ
 Допомога біженцям і постраджалим у військовому конфлікті в Україні
 Допомога старшим, немічним, багатодітним
родинам, інвалідам
 Програма “Допомога родинам”
 Виховно-оздоровчі табори для дітей
 Допомога дітям в садочках і школах, малозабезпеченим студентам та молоді

 Допомога бувшим політв’язням і воїнам УПА
 Допомога реабілітаційним центрам для дітей
з особливими вадами
 Удержання “Банків Їжі та Кухонь”
 Допомога звільненим із в’язниць, залежним
від алкоголю та наркотиків
 Висилка пачок гуманітарної допомоги
 Допомога українцям поза Україною

YOUR CONTRIBUTIONS WILL ASSIST FAMILIES, CHILDREN, YOUTH AND SENIORS
THROUGH THE FOLLOWING PROGRAMS:

 Assistance to refugees and victims of the conflict
 Assistance for seniors and the disabled
 Family Aid sponsorships
 Summer camps for needy children
 Aid to children in orphanages, schools; needy
students
 Assistance programs operated by Social Services of
Ukraine

 Aid to former political prisoners and UPA veterans
 Food banks and soup kitchens for needy
 Assistance to programs for developmentally challenged youth, adults, former prisoners, drug and
alcohol dependent individuals
 Parcels of clothing for elderly and needy families
 Needy Ukrainians in the diaspora

Пожертви просимо висилати чеком або грошовим переказом і виписувати на “Pomich Ukraini
Fund”. Просимо не висилати готівки в конверті. Пожертви можна складати особисто в канцелярії Суспільної Служби, 2445 Bloor St. W. Toronto, ON M6S 1P7 від понеділка до п’ятниці, від год.
9-ої рано до 5-ої по полудні. Видаємо посвідки для відтягнення від доходового податку від суми
15 долярів і вище.

ЗЛОЖІТЬ СВОЇ ПОЖЕРТВИ ЩЕДРО І ЯКНАЙСКОРІШЕ!
Please mail your cheque or money order payable to “Pomich Ukraini Fund, Toronto Branch” in the
enclosed envelope to 2445 Bloor St. W. Toronto, ON M6S 1P7. You may also personally bring your contribution to our office, Monday to Friday from 9 am to 5 pm. Official tax receipts will be issued for all
donations of $15.00 or more.

YOUR DONATION MAKES A DIFFERENCE!
Enclosed is my contribution towards “Pomich Ukraini Fund-2016” (Toronto Branch):
Залучую мій даток на Фонд Поміч Україні 2016, на слідуючі програми:
Допомога родинам річно
Стипендії
річно
Табори (одна дитина)
Висилка одної посилки
Банки їжі
Допомога біженцям
Допомога жертвам війни

$200
$200
$200
$75

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Family Aid
Scholarship fund
Summer camps
One parcel of aid
Food banks
Assistance to refugees
Assistance to war victims

Name: _____________________________________

Telephone:

$200 annually
$200 annually
$200 per child
$75
___________
___________
___________

___________

Address:_________________________________________________________________
City:_________________________

Prov. __________

Postal Code ____________
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ПОДЯКИ, ПРОХАННЯ, ЛИСТИ З УКРАЇНИ

ДЯКУЄМО!

ДОБРОГО ДНЯ!

Дорогі працівники фонду Поміч
Україні!

Повідомляю Вас, що я, Слободянюк Олексій посилку отримав.
Дуже дякую Вам!

Нам було дуже приємно відвідати
Вас. В часі візиту ми були подивовані скільки багато всього Ви
робили і робите. Ми є переконані,
що Ви виконуєте дуже важливу та
потрібну працю. Бажаємо Вам
лиш одного, щоб Ви робили все це
і в подальшому.

Наразі, наші військові потребують
української літератури, а тому частина книжок, що Ви мені передали, відправиться на фронт до українських бійців, що зараз воюють із
російськими загарбниками.
Дякую за допомогу.

Молимось Богові, щоб давав Вам
силу подолати всі труднощі і випробування.

Слободянюк Олексій,
м.Мурафа, Харківська обл.

Нехай Бог Вас благословить.
Владика Венедикт і Юрій, УГКЦ
Львів

ШАНОВНІ НАШІ ДРУЗІ!
Миколаївська благодійна громадська організація ССУ, щиро дякує
Вам, за гуманітарну допомогу.
Ми безмірно вдячні Вам за отриманий одяг та взуття для дорослих,
нові пледи, новий дитячій спортивний одяг та взуття, джинси.
Все вище перераховане, ми роздали сім’ям переселенцям зі сходу
України, які дуже дякували Вам,
що змогли з Вашою допомогою
одягнути своїх дітей до школи.
Велика Вам подяка від усіх нас, та
низький уклін!
Надія Архипенко
голова філії ССУ, м. Миколаїв
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ДОРОГІ НАШІ ПОМІЧНИКИ!

ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!

Дуже дякуємо за отриману посилку! Вона була просто чудова!
Майже всі речі прекрасні і потрібні, і дуже якісні, особливо дитячі і
жіночі. Діти радіють вашим гарним іграшкам. Ми побачили з
якою великою любов’ю ви їх нам
прислали в цей нелегкий час. Ми
вам за це дуже вдячні! Цими речами ми поділимось з нашими парафіянами і з іншими потребуючими
людьми.

Отримали від вас посилку, за що
вам щиро дякуємо. В такий для
нас та всієї України скрутний час
ваша допомога дуже для нас важлива, діточки наші втішаються
іграшками, так як зараз кожна
матуся економить кошти задля
харчів, щоб прогодувати своїх
діточок.

Хай вас Бог рясно поблагословить
за ваші добрі і нелегкі труди, а
Матір Божа надихне вас на нові
подвиги вчинення добрих справ!
Оксана Атаман
м. Кременчук

СЛАВА ICYCY ХРИСТУ!
Посилку отримали в доброму
стані. А також ми отримали від
Вас інвалідні коляски, які ми
передали в Маріупольський пансіонат для ветеранів війни та праці.
Щиро вдячні Вам за Вашу турботу
та допомогу.
протоієрей Любомир Кащій
м.Маріуполь

Від усіх наших підопічних висловлюємо вам велику подяку, з великою пошаною та вдячністю.
Усього вам найкращого.
Валентина Филипенко,
Суспільна Служба Запоріжжя
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СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
“ПРОМІННЯ”
Ми надзвичайно Вам вдячні за
Вашу небайдужість та підтримку
потребуючих
дітей
у
місті
Запоріжжі та області, за підтримку
програм “Проміння” для дітей сиріт. Зараз ми надзвичайно потребуємо одягу для багатодітних
сімей із Донеччини та Луганщини
- вимушених переселенців, які
знайшли прихисток в Запорізькій
області.

ВІТАННЯ, ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Щиро дякуємо Вам за надіслані
речі. Нині, коли наша Україна є в
стані війни, кожна річ, кожна дія,
кожне слово підтримки є надзвичайно важливими. Ми поширюємо Ваші речі серед родин постраждавших та учасників АТО.
Ваша посилка якраз підоспіла до
свята св. Миколая. Ми привітали
170 дітей із родин біженців Криму
та Донбасу, загиблих учасників
АТО з Чернігова. Серед інших
подарунків, ми надали речі з
Вашої посилки найбільш потребуючим.
Нехай береже Вас Господь Бог!
Олександр Ясенчук, заступник
голови ССУ у м. Чернігові

СЛАВА ICYCY ХРИСТУ!
Ми надаємо поміч таким сім’ям
по селах Запорізької області! Дуже
надіємося на Вашу підтримку і в
майбутньому. Готуємо поїздку
дітей - сиріт Запоріжжя та з Донеччини й Луганської області на оздоровлення у Львів і шукаємо зараз
на це кошти. Ми плануємо цього
року, щоб участь у цих оздоровчопізнавальних мандрівках взяло
біля 100 дітей - сиріт! Але все в
руках Божих та небайдужих
ЛЮДЕЙ як ВИ!!!! Завдяки саме
Вашій турботі, при “Промінні” діє
склад товарів першої необхідності
(одяг, взуття, засоби особистої
гігієни, канцелярські товари) для
категорій людей, які рятуючи
життя своїх родин були змушені
покинути свої оселі та виїхати із
територій України, де наразі відбуваються воєнні дії.
Нехай Бог благословить Вас за
доброту, піклування і допомогу
потребуючим!
Назар Краївський
директор , місто Запоріжжя

ДОБРОГО ДНЯ
В черговий раз дуже вдячні за
допомогу. Крім того, нам телефонував директор школи з Кременчуга і також дуже дякував за допомогу, яку вони від Вас отримали
напряму.

Дорогі в Христі, щиросердечно
дякую вам і всій організації за Позавчора ми отримали посилки.
допомогу, яку ви надіслали мені і Тренувальні майки сьогодні віддали дівочій збірній. Вони трохи
моїм парафіянам.
В нас часи нелегкі, але в Бога надія
ми з того виберемось. Нас тут мало,
більшість - московська церква, яка
до нас не дуже добре ставиться,
але Бог все бачить.

великі, тому дівчата будуть підшивати. Вони дуже втішились,
оскільки це буде гарний комплект
до рожевих гетрів - які ми їм видали раніше.

Частину ми плануємо завезти
Тому щиро дякую вам за вашу під- дітям в Білу Церкву, Богуслав, а
частину роздамо в Києві в хокейтримку.
ній школі “Крижинка”. Також,
о. Василь (Іван) Барчук ми передали обмундирування в
с.Зміївка, Херсонська обл. дитячу футбольну школу “Атлант”,
що у м. Києві.
Також передали рожеві гамаші в
дівочу хокейну команду (Київ), та
в хокейну команду “Кременчуг”, з
якими постійно підтримуємо
зв’язки.
Ще раз дуже дякуємо!!!
Ігор Юрченко
директор хокейної школи
“Крижинка”, м.Київ
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ТОВАРИСТВО “ОБЕРІГ”
12.09.2015 року проведено перевірку коштів спонсорської допомоги наданої Фондом Поміч
Україні місто Торонто. В ході
перевірки встановлено, що ці
кошти витрачені в повному обсязі
для потреб товариства “Оберіг”:
придбання продуктів харчування
та майна, яке використовуватиметься для проведення табірних
відпочинків для дітей та молоді
товариства “Оберіг”.
Б.Шпур
керівник товариства “Оберіг”
м.Броди, Львівська обл.

ДОБРОГО ДНЯ!
Хочу подякувати за допомогу та
увагу до українських дітей.
Більшість речей з двох пакунків я
передала на фонд “Допомога дітям
героїв”. Цей фонд займається
матеріальною та моральною допомогою діткам з родин героїв
Небесної сотні та воїнів, що загинули, чи були поранені на війні.

Шановні Члени
Фонду «Поміч
Україні»!

вдалося придбати ще
один мікроавтобус, який
щодня довозить дітей та
молодь на програми
Центру. А також в Дже-релі
добудовано третій поверх, де
окрім приміщень для реабілітації
будуть кімнати для тимчасового
проживання сімей з-поза Львова.
Ми радіємо, що Джерело може
допомогти ще більшій кількості
дітей з цілої України.

Пересилаємо Вам теплі вітання
від дітей, батьків та працівників
Центру «Джерело» у Львові!
Прийміть від нас слова глибокої
вдячності за Вашу чергову
пожертву у розмірі $ 2,500, яку
Ви передали на ко-ристь дітей та
молоді Центру «Джерело» через
Зеню Кушпету. Щиро дякуємо
Вам за Ваш щедрий дар, за любов, Дорогі Добродії в Канаді!
турботу та відкриті серця! Ви є
великим прикладом щирості і Ми безмежно вдячні Вам за те,
що Ви з нами, за Вашу довіру,
добра для кожного з нас.
важливу допомогу та партнерство
Вже 22 роки Центр «Джерело» є у спільній, необхідній справі.
осередком втілення позитивних Велике Вам спасибі!
змін у житті дітей з особливими
А. Гайдучок, Н. Сіреджук
потребами та їх сімей. Щодня
м.Львів
фахова допомога та супровід
надається 150 дітям, які мають
різні порушення розвитку і займаються на освітніх та реабілітаційних програмах.
Попри те, що Україна зараз переживає непрості часи, у Джерелі
розвиваються нові програми.
Цього року за благодійні кошти

ПЛАСТ
Звіт про отримання
коштів, наданих Пласту Фондом Поміч Україні у 2015 році.

Отримано коштів $3,000. Загалом
допомога надана 96 дітям, які
Іншу частину речей передала в
перебували на 11 різних таборах
родину загиблого Айдарівця на
протягом червня-серпня 2015 року.
Луганщину. Вдова - Тетяна ФедоРозмір фінансування на одну
ріва живе на Українській території.
дитину складав від 285 до 1200
В родині троє дітей. Ми з мамою
гривень, залежно від потреб і типу
ними опікуємось. Вони навіть
табору.
були в нас в гостях у Львові.
Ще раз хочу подякувати Фонду
Поміч Україні.
Юлія Пухкало, м.Львів
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Широ вдячні фонду Поміч Україні
за щорічну підтримку!
Дмитро Колесник
голова КПС Пласту, м.Київ

Дорогі Українці!
ВІДГУКНІТЬСЯ ЩИРО З
ДОПОМОГОЮ, ЩОБ НАШІ
РІДНІ ВІДЧУЛИ, ЩО ВОНИ
НЕ ЗАЛИШИЛИСЬ НАОДИНЦІ ЗІ СВОЇМИ ПОТРЕБАМИ.
ПОЖЕРТВИ ВИ МОЖЕТЕ
СКЛАДАТИ
ОСОБИСТО,
АБО ПОШТОЮ ЗА АДРЕСОЮ:
POMICH UKRAINI FUND,
TORONTO BRANCH
2445 BLOOR ST. WEST,
TORONTO, ON M6S1P7

DONATIONS IN HONOUR OF:
irka Chumak’s
birthday

$200 - Dylynsky Myron

anna moskaluk’s 90th
birthday

$250 - Moskaluk D. & I.
$200 - Gritsak Mikhail;
Zmiyiwsky B. & Z.;
Pawluk W. & W.;
Danielak Nick
$150 - Mavros G.&T.; Bylo
Dr. Zenia M.; Balan Boris
$125 - Sametz Rosalia
$100 - Atamannchuk Leo;
Gerelus Levinia;
Juchymenko A. & R.;
Ivanochko Yvonne;
Kotyluk Olga; Latyshko
N.; Cechosh Marta;
Sotnyk L I; White M;
Yarymowich Z D;
Rynkowsky Helena;
Masliwec Walentyna;
Matkowskyj Katyryna;
Pejko W. M.; Melnychuk
B. & E.; Pejko R. & N.;
Mykytiuk Claudia;
Hiltschuk T. & C.;
Pillipow Minnie;
Poliszchuk R. & I.;
Myshkevich Z. & L.;
Malyk Nina; Janschula
Olga; Rt.Rev. Sencio B.
& K.; Balaura Yaroslava;
Rewa Dr.G. & O.;

Sulyma Dr. Lesia;
Gudzowsky Irene; Stanko
J. & E.; Zwirchowsky E.;
Gergesha J .& N.; Stanko
Lesia
$90 - Haba Eugenia;
Dusanowskyj Taras;
Trojan Anna; Olynyk M.
& D.; Olynyk Nestor;
Cikalo Helen
$75 - Myshkevich Peter;
Melnyk V.; Krawec Lesia;
Rutkay Barbara; Dashko
R. & C.; Waschuk Irene;
Chewchuk W. & G.;
Cherkas M. & E.;
Hamara Gregory
$70 - Mihaniuk Olga;
Makischuk Maria
$60 - Matkivska Tetyana
$50 - Borowik Anisya;
Liber Lidia; Pankiw
Halyna; Strochuk P. B.;
Slavchenko George;
Kereliuk Adele; Shumeko
Katia; Zaparyniuk
Marianna; Hamara
Katherine; Atamanchuk
Leo; Cybenko Maria;
Hunt D. & N.; Shapka E.
& M.; Shevchenko F. &
O.; Zdaniw Maria;
Manzatiuk David; Jemetz
Natalia; Ostapiuk Luba;
Anonymous; Chuda

ХВАЛЬНА УПРАВО!
Від
імені
Крайової
Управи Спілки Української Молоді в Україні
дозвольте
подякувати
Вам за надану можливість забезпечити проживання і харчування 36
дітей малозабезпечених родин, а
також з родин вимушених переселенців та учасників АТО.
Виховно-відпочинковий
табір
юнацтва СУМ в Україні «Срібне
джерело» - для молодшого юнацтва та «Нескорені» для старшого
юнацтва проходив з 13 по 25 липня
2015 року в урочищі Підлюте
Рожнятівського району ІваноФранківської обл. у митрополичих

Nadia; Korsh Valentyna;
Cybuchowski B. & O.
$40 - Stec Boris; Zulinov
Pat
$30 - Burij Anna
$25 - Makarenko Larysa;
Fernandes J. & M.
$20 - Stilmachenko L. P.;
Ferjo J. & E.; Alexander
June
irena & donald
moskaluk’s 25th
Wedding anniversary

$200 - Mokrij P. & I.
$150 - Nazar G. & I.

valentyna lysenko’s
90th birthday

$100 - Melnychuk Eugenia
$50 - Waschuk Marta
rt. rev. ivan tataryn

$200 - Struk Oksana;
Replansky Marta

mykola ZaWeruChasWyntuCh’s 90th
birthday and olha and
mykola ZaWeruChasWyntuCh’s 60th Wedding anniversary

$500 - Schilak Alexander
$340 - League of Ukrainian
Canadians
$330 - League of Ukrainian
Canadian Women;

палатах Андрея Шептицького.
Учасниками табору стали 95 юнаків і юначок та 45 дружинників із
виховно-інструкторського складу.
Сума, надана Фондом - $3,000,
що склало 49,000 гривень.
Проживання і харчування 1 особи
на день складало 105 гривень. За
ввесь час перебування в таборі 1,365 гривень на 1 особу.

T.Shevchenko Ukr.
Community Centre
$250 - Semcesen J. & L.;
Zawerucha-Swyntuch
M.&O.
$200 - Dankowycz J. & I.;
Franko Stefan & Roma;
Glasko Victor; Hylands J.
& A.; Koshyk Mykola &
Adeline; Shust G. & M.
$175 - Waino Myroslawa &
Kostyk
$150 - Glasko Marion;
Kereliuk Sally; Rotko A.
& A.; Shust A. & S.;
Szkambara Mary & Steve;
Tkaczuk Nadia
$100 - Burij Anna; Buyniak
Theodosij; Danylak Olga;
Gaidouk Natalia;
Holowackyj B. & L.;
Holowacz Zena; Iwanek
M. & D.; Jacyla O. &
M.; Kachka-Kowalchuk
L.; Kowaliw I. & M;
Kowaliw Marta & Stepan;
Kret J. & M.; Ladno E. &
S.; Majkowsky Florence;
Matla I. & M.; Rev.
Stadnyk Wm. & D.;
Slywka F. & O.; Temniuk
Bohdan; Werhanowsky
Vera; Wintoniak Chrys
$40 - Nazarovicz B. & A.

жавників, сформованих на національно-християнських традиціях
та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.
Залишаємося з СУМівським привітом: ЧЕСТЬ УКРАЇНИ!
ГОТОВ БОРОНИТИ!

Юрій Іляш - голова КУ СУМ
в Україні

Звіт використання коштів: 36 осіб
х 1,365 гривень = 49,140 гривень.
Віримо, що спільними зусиллями
ми продовжуватимемо виховувати
свідомих, чесних і працьовитих
громадян, відданих українців-дер13

$2,000 - Prometheus Foundation
$1,057 - Ukrainian Seniors Centre
Sudbury
$1,000 - Buciak Ray
$800 - Luciw Oleg
$550 - Atamaniuk Olga
$538.74, Estate of Yaroslaw Slobodyan
$500 - Jakubow Andre
$400 - Chumak P. & I.
$300 - Antonyshyn Olga & Peter;
Granger C. & C.; Komarynsky Osypa
$250 - Barszczyk Rev. J. & M.
$200 - Boychuk William; Fecycz Olha;
Chuma D.; Rybchak Patricia;
Syrotynsky Marta
$150 - Dulepka Maurice; Freskiw N. &
E.; Makischuk Maria; Kowalsky Maria
$100 - Hirchenko Nina; Hlibchuk W. &
C.; Maruszczak Maria; Royko Luba;
Smereczynsky Ulana; Szlapak
Stefanie; Wawryshyn A.; Werhanowsky
Vera; Witiuk Anna; Wolansky, M.
Mrs.; Wolostchak J. & S.
$80 - Ostapa Maria
$75 - Gula Aleksandra
$60 - Krekhovetsky Jacob
$50 - Berezowsky Roman; Kowalyk
Alexandra; Kowalyk I.; Medicky B. &
L.; Olenych Ihor; Palidovitch Luba;
Warga John; Wiwcharyk Luba;
Wynnyckyj Natalia
$30 - Diakunchak C.; Rudzik Tatiana
$25 - Berezowsky Jane; Kereliuk Adele;
Makar Lehnert Oksana S.; Semchuk
Yuri
$20 - Burij Anna; Kostur Olha;
Leshchyshyn Andriy; Uhlar-Gurbin
Ivanna

orphanages

$200 - Lysyk O. & I.; Swyszcz Orysia
$150 - Gamala Eugenia
$100 - Skomba Vija; Prockiw Anton
$50 - Fecycz Olha; Janczyk Martha;
Palchuk Irena
$30 - Chewchuk Valentyna
students / sChools

$500 - Komorowsky Andrij; Mojsiak
Wasyl
$225 - Coote David and Christine
$200 - Horlatsch Stefan; Kolisnyk
Roman; Myro Michael
$100 - Palij Lydia C.; Tomkiw Ihor
summer Camp

$200 - Drabik Wasyl; Kisyk Jaroslawa
$50 - Wolowec Kay
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parCels

$4,360 - Anonymous
$1,820 - Kozar Mykhaylo
$1,100 - Holowacz Zenia
$700 - Zyhar Osyp
$210 - Romanish K.
$200 - Toretska Olha
$165 - Marinyoko Ludmilla
$150 - Banach Miroslawa; Berezowsky
Sophia; Burij Anna; Holowacz B. &
G.; Horlatsch Stefan; Komarnysky
Osypa; Pikh Oksana
$140 - Kudryk Christina; Nebesny
Olena; Pasichnyk Halyna
$100 - Borys Nadia; Karaim Olha;
Lychko Victoria; Plukhovska Korine
$90 - Lezhanska Olena
$85 - Semchuk Yuri
$80 - Salamakha Igor
$75 - Buzma Stefanie; Cybulsky Irene;
Dutka Irene; Gregorish M. & L. & S.;
Hantsch Irena; Kereliuk Adele; Kisyk
Jaroslawa; Kohut Tatiana;
Latyszewskyj Maria; Mysakowec
Natalia; Pawlowsky M. & M.; Stebliy
Iryna
$70 - Gaidouk Natalia; Kasymow
Victor; Koval Mariya; Kupnitsky
Michael; Ruda Maria; Sizova
Svitlana; Syanska Pavlina; Yurchuk
N. & V.
$60 - Semchuk Iryna
dZherelo

$1,200 - Mottonen M. & M.
$1,000 - Danylak Olga
$200 - Sokolyk K.W.; Sokolyk Oksana
& Yaroslaw
$115 - Dolnyckyj Romana
$100 - Borys Nadia; Replansky Marta;
Smereczynsky Ulana; Sokolyk Ihor;
Worobec A. & C.
$50 - Gula Leonida; Husakiwsky Julia;
Kowalchuk Alexander & Nadia
Family aid

$300 - Ukr. Cdn. Women’s Committee
$200 - Cybulsky Irene; Makhnevych
Taras; Medwidsky Dr.&Mrs.
$100 - Dutka Irene; Hohol M. & M.;
Wells R. & O.
$50 - Ceniuch Kateryna; Palchuk Irena
$20 - Haba Eugenia; Hlywa Irena;
Melnychuk Eugenia; Ozaruk Svetlana
$10 - Chorney Zonia
seniors

$400 - Kochenash L.
$100 - Dutczak Zoriana
$50 - Palchuk Irena; Wolowec Kay

viCtims oF War

$3,500 - Kolisnyk Roman
$2,500 - Botiuk, Y. R.
$2,450 - Holowacz Zena
$1,200 - Kowalsky Roman
$1,000 - Cross Fund; Jones Lesia;
Yarovenko Tamara
$961 - Harhay Anna
$800 - Buhaj Mykola
$700 - Holowacz B. & G.
$535 - Kharchuk Olga
$500 - Komarynsky Mary; Kowalsky A.
& C.; Moroz Tina; Schilak Alexander;
Szwec Eugenia; UPA Veterans’ Assoc.
$480 - Skotar Volodymyr
$400 - Gaidouk N; Wolostchak J. & S.
$300 - Fecycz Olha; Replansky Marta
$250 - Janczyk Martha
$225 - Kisyk Jaroslawa
$200 - Bodnar Sylvia; Losowsky W.;
Reshitnyk Maria; Tkachuk Starr
$192 - Anonymous
$150 - Czerwinsky Mykola; Myhal
Helen; Rybchak Patricia; Swyszcz
Orysia; Wolowec Kay
$100 - Berezowsky Irene; Dmytryshyn
Halia; Dutczak Zoriana; Fedun Irene;
Fitcyk Cheryl; Gregorovich Lesia;
Hankivsky Roma; Klymkiw Kateryna;
Korbutiak Larysa; Korbutiak Martha;
Kudryk Christina; Maksymjuk
Euhenia; Masliwec Walentyna; Moroz
Valentyna; Muzychyshyn Jurij; Pankiw
Z. C.; Piaseckyj Oksana; Rozumna
Larysa; Ruzycky Taissa; Sawycky
Lesia; Schur Alexandra; Semeniuk
Nadiya; Smereczynsky Ulana; Sokolyk
Oksana & Yaroslaw; Tatarsky C.; VBE
Developments Ltd.; Warga John;
Waschuk Marta; Western Pacific
Financial Corp; Wojtow R.
$75 - Judson Maria; Karpiuk Betty
$50 - Burij Anna; Iwanec Parasia;
Kisyk-Drabik S.; Palchuk Irene;
Shanta Ludmila; Sokolyk Ihor;
Sokolyk K.W.; Woronowicz Barbara
$25 - Pochmursky Larisa
$20 - Kostur Olha

soup kitChens

$100 - Masliwec Walentyna
$75 - Fedun Irene; Judson Maria
$50 - Krekhovetsky Jacob; Myro
Michael; Palchuk Irena; Szypka
Mary; Wolowec Kay
$25 - Beskidnyj Maria
ПроПущено у 2014 році:

$2,000 -Les Gardens Irene Limited
$250 - Sochaniwsky W.L. H.

We respect your right to privacy. Please inform us if you do not wish to be recognized by name as a donor in any publication
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ПОЖЕРТВИ У 2015 РОЦІ

DONATIONS IN MEMORY OF:
$100 - Slywka F. & O.
stepan boyChuk

$75 - Warwaruk Martha

Chrystyna bolubash

$50 - Waschuk Marta
mike buCiak

$250 - Komarynsky Osypa;
Komarynsky Orysia
$100 - Rizok E. & M.

volodymyr diakoWyCZ

$100 - Diakowycz Anne
antin dobush

$100 - Karpaty Seniors Club;
Woynarowsky Eugene
$50 - Ptasiuk Helena;
Wawryk Anna; Yusiw
Nadia; Zyhar Osyp
$45 - Karpaty Seniors Club
$30 - Misko Wasyl
$25 - Gorejko Anna
$20 - Blyzniuk Donna;
Czornyj Frosia; Czornyj
Irene; Czornyj Walter;
Hladash Irene
jenie dydyk

$600 - Marcel Gloria
Wasyl dyCZka

$25 - Zawerucha-Swyntuch
Wasyl dubyk

$100 - Szkambara Mary
$25 - Zawerucha-Swyntuch
ivan dWulit

$885 - Rawlik J. & M.
$200 - Bevko M. M.;
Matviyas Lyuba; Rawlik
Jaroslaw
$150 - Mulyk S. M.
$100 - Batruch Igor; Dwulit
Lubomira; Fedko J. & A.;
Maslej Stefan; Ogrodnik T.
& M.; Wysochanskyj D.

$80 - Anonymous
$60 - Batruch Ihor; Brelik
Miroslaw; Kowal D. & I.;
Krywucki D. & W.
$50 - Bartnicki Jerry;
Batruch A. & Z.;
Hankowski Anna; Iwanicki
Jan; Krayniak Andrzey;
Krywucki M. & O.; Leja T.
& I.; Lukasz J. & I. &
Fedio; Pawlyk Anastasia;
Popowicz J. & A.; Rak
Ivan; Wujek Jaroslaw
$40 - Drobenko Danuta;
Mulyk M. M.; Nazarowicz
Slawko; Stech Tania;
Sydor Bogdan; Wladyka
Teresa
$20 - Baran T.; Bartko Yzefa
sonia dukat

$75 - Kushpeta Joanna

ivan & jaroslava Figol

$250 - Figol B. & M.

katria hodZeWyCZ

$100 - Sochaniwsky Daria
maria linnyCia

$75 - Tkachuk Starr
olha koCur

$100 - Kapala L.
anna kupraty

$100 - Kupraty Yarko

joseph kuZminsky

$100 - Masliwec Walentyna
$75 - Masliwec M. T.
$50 - Lagiszniak J. & A.;
Brown Stephanie
mykhaylo malaniuk

$50 - Burij Anna

Wasyl myhoWiCh

$75 - Soroka I. & M.
sophia puCak

olga padyk

$50 - Szkambara M. & S.

stephania spytkoWsky

$50 - Zawerucha-Swyntuch
M.&O.
yevhen sverstiuk

$500 - Buduchnist Credit
Union
$200 - Salnick Leslie;
Zawerucha-Swyntuch
M.&O.
$150 - Chuma Ihor &
Danya; Koshyk Mykola &
Adeline; Kuryliw Valentyna
$125 - St.Demetrius Ukr.
Orthodox Church
$100 - Bidiak T.&C.;
Franko Stefan & Roma;
Holowacz Zena;
Pidzamecky Taras; League
of Ukrainian Canadian
Women
$50 - Hayduk Oksana;
Kolisnyk Roman; Moroz
Mykola; Shust A.&S.;
Sokolyk Oksana &
Yaroslaw; Szkambara Mary
$45 - Rev. Makarenko W.
$35 - Werhanowsky Vera
$30 - Cechosh Marta
$20 - Basiuk Lubow; Sushko
Orysia
$10 - Chemeris Vasyl
davney talpash

$100 - Wawryshyn Mykhailo
adam turjansky

$100 - Turjansky I. & A.
luba Waganka

$50 - Waschuk Marta

lidia & george
WaChnianyn

$300 - Deak Camila
$200 - Werhanowsky Vera

anelia WarWaruk

$500 - Warwaruk Martha
$100 - Dr, Gaidouk Natalia
$50 - Dr. Kapala J.L.;
Mahabir Elton & Hedy;
Prokopetz Sonia
$45 - Diakowycz Anne
luba Woloshyn

$50 - Werhanowsky Vera;
Wintoniak C.; ZaweruchaSwyntuch M.&O.
anisia ZaroWsky

$500 - Zarowsky Roman
anna Zyhar

$360 - Pohlid Paul
$100 - Malanczyj, R. & P.;
Seniors’ Club, Karpaty;
Zyhar Osyp
$50 - Antle Ruby E.; Babij G.
& J.; Blyzniuk Donna;
Czornyj Walter; Danylak
Olga; Dilney Catherine;
Furdas John; Furdas W. &
L.; Gorejko Anna; Halloran
K. & M.; Harasym Maria;
Hayduk O.; Kowalczuk
Kachka Lesia; Sam Katy;
Schuliga K.; Waschuk
Marta; Wawaryk Anna;
Werhanowsky Vera;
Woynarowska Ludviha;
Yusiw Nadia
$40 - Potichnyj Andrew;
Wintoniak Chrys
$30 - Ptasiuk Helena;
Zawerucha-Swyntuch
M.&O.
$20 - Czornyj Frousia;
Hawtin Janet; Kunyk V.
$10 - Kupnitsky Michael

Ми поважаємо Ваше право на приватність. Будь ласка дайте нам знати, якщо не бажаєте, щоб Ваше ім’я було надруковане.

lidia bodnarChuk

Вічна їм пам’ять!
Eternal Memory!

$100 - Szkambara M. & S.

We wish all those who donated to the Pomich Ukraini Fund
in honour of a friend or loved one, all of God's blessings for
your special way of remembering them on their special day.
To those who remembered their family and friends who have
passed away, with a donation to Pomich Ukraini Fund, our
sincere sympathies. May they forever be remembered.

ВІСНИК ПІДГОТУВАЛИ:
О.Гайдук, В.Вергановська, О.Даниляк,
Х.Вінтоняк-Харко, В.Горчинський,
О.ЗаверухаСвинтух  референт Фонду “Поміч
Україні”, філія Торонто
2445 Bloor Str. W. Toronto ON M6S 1P7
Tel. (416) 763-4982 Fax (416) 763-3997
Email: torpu@ucss.info
Орфографія і стиль листів збережений
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POMICH UKRAINI FUND

UKRAINIAN CANADIAN
SOCIAL SERVICES
(TORONTO) INC.
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ФОНД ПОМІЧ УКРАЇНІ

СУСПІЛЬНА СЛУЖБА
УКРАЇНЦІВ КАНАДИ
ФІЛІЯ ТОРОНТО

