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СПРАВА: Подяка 
 

 

Дорогі Подруги і Друзі! 
 

Крайова Управа хоче формально подякувати усім тим осередкам та поодиноким 

СУМівцям, які відгукнулися на наш заклик (Обіжник 7/08) взяти участь у Відзначенні 
100-ліття від дня народження головнокомандувача УПА Роман Шухевича та 65-ліття 

створення УПА, яке відбулося в Тарасівці в суботу 8 березня 2008. Окремо хочемо 

відмітити те старше юнацтво з осередків Дарбі і Ноттінґгам котрі, незважаючи на 

сильний холод, простояли у повному сумівському однострою коло символічної могили 

героїв під час Панахиди, а відтак склали символічні вінки у стіп могили. Честь і хвала 
усім, що помогли в успішному проведенні Відзначення, а учасникам концерту щире 

Спасибі! 
 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 

 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 

 

За Крайову Управу 

 

 

 

 

 

 
Богдан Прихідний    Роман Панас 

              голова       діловий секретар 



Circular No 10/08 
(Translation) 

 

To 

all Branches of the 

Ukrainian Youth Association 

in the United Kingdom 

14 March 2008 

 

ITEM: Thank You 

 

Dear Members 

 

Please accept this Circular, as the National Committee’s formal Thank You to all those 

Oseredky and individual CYM members who responded to our call (Circular 7/08) to take 

part in the Commemoration of the 100
th

 anniversary of the birth of general Roman 

Shukhevych and the 65
th

 anniversary of the founding of UPA, which took place in Tarasivka 

on Saturday 8 March 2008. A special mention needs to go the “starshe yunatstvo” from Derby 

and Nottingham who, notwithstanding the bitterly cold weather, stood in full CYM uniform at 

the symbolic cenotaph for the full duration of the memorial service and then laid the 

commemorative wreaths. Thanks also to all who helped to make the day possible and in 

particular to those who took part in the concert. 

 

 

 


