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Звіт голови громади 
Ліяни Сліпецької 

 

На мене покладалися великі надії після роботи попереднього Голови Євгена
Стефина. Його керівництво та відданість нашій громаді за 18 років стали прикладом
для мене та майбутніх поколінь українців, за що ми будемо йому завжди вдячні.

У вересні 2019 році я мала велику честь бути обраною першою жінкою Головою  Громади
нашої філії  в Нобл Парку. Я мала велике натхнення взятися до цієї ролі, бо мій дідусь,
Мирослав Сліпецький, був Головою 25 років, крім цього, моя любов до громади та
нашого Народного Дому стали додатковими чинниками, що вплинули на моє рішення. 



 У вересні 2019 року загальні річні збори ухвалили наступний слад управи:

Голова – Ліяна Сліпецька
Фінансовий Референт – Ришард Горбань
Голова Клюбу Старших – Роман Кіт
Члени Управи:
Ярослава Рищак
Катя Сліпецька
Оксана Сапун
Оксана Пашуля
Антон Дорник
Симон Бойко
Орися Стефин - Директор школи 

Від часу обрання нової управи були зроблені наступні зміни у складі управи та від грудня
2021 року її склад виглядає наступним чином:

Голова і Фінансовий Референт - Ліяна Сліпецька
Голова Клюбу Старших – Роман Кіт
Члени Управи:
Ярослава Рищак
Катя Сліпецька
Оксана Сапун
Антон Дорник
Павло Данилюк
Заступник директора школи – Світлана Нагорна

Цікаво відмітити, що половина Управи є колишніми учнями нашої Української суботньої
школи.



Наша управа мала змогу проводити регулярні щомісячні засідання аж до березня 2020
року до спалаху КОВІД. Від цього часу ми перенесли наші засідання онлайн, вживаючи
платформу Zoom, та відновили наші очні збори знову у березні 2021 року

Впродовж цього часу, в період шостого локдауну (закриття на карантин), ми були не в
змозі проводити наші збори аж до листопада 2021 року.

Нормально ми зустрічалися по середах після обіду Українського Клюбу Старших. Збори
відбувалися 3 години, але зараз ми змогли скоротити їх час до 1.5-2 годин. Наші члени
завжди брали активну участь у запальних дискуссіях.

Робота управи та заходи:

Мій час на посаді Голови Громади за останні 2 роки був і складним, і особисто дуже
корисним. Досвід роботи у ролі таки відзачався втіхою і досягненнями. 

Праця у ролі голови знову запалила мою любов до моїх співвітчизників-українців, але
особливо, до наших працьовитих та відданих членів громади. 



Я хочу відзначити велику роботу для нашого Клюбу Старших його Голови пана Романа Кіта. 

Роман продовжує працювати протягом 13 років. Він проїзджає велику відстань кожного разу
від його хати, яка знаходиться на Острові Філліпа, до Народного Дому, щоб організувати та
проводити обід для старших кожнго другуо тижня. Він гарно вправляється як з викруткою, так
може й легко впоратися з будь-якою загальною роботою, яка виникає в Домівці. Я від щирого
серця вдячна йому за його підтримку та його вклад в роботу нашої управи. 

Висловлюючи мою подяку панові Роману, я
не можу не згадати пані Ярославу Рищак,
яка допомагала Романові кожного другого
тижня приготувати обід, прибрати та
накрити на столи. 

ЇЇ дружня вдача, широка відкрита посмішка
та гумор завжди підносить дух нашої
управи. Вона завжди готова допомогти де
потрібно, і завжди була у великій помічі
мені. Вона стала особою "номер один",
щодо перевірки моєї граматики, та завжди
підтримує мене.

Подякa управi

Антон Дорник - міцна осонова нашої управи.
Антон багато приносить управі, і є дуже уважний
особливо якщо мова йде про детальні речі.

Він та Роман є нашими «дитективами витрат», і
мені завжди спокійно на душі знаючи, що вони
приділяють час перевірці всіх витрат.

Антон є незамінним, шодо роботи в Народному
Домі, особливо його допомога у малярських
роботах. 

Оксана Сапун  - це ще одна працьовита людина та
визначна господиня на кухні та майстер смачних
страв. Вона надзвичайно порядна, організована
людина, та приносить в наш комітет чудовий гумор
і завжди готова допомогти, де може.



Павло Данилюк – наш новобранець. 
Коли я вирішила спитати Павла приєднатися
до Управи, в думках я приготувалася до
довгої,  тривалої та переконливої промови,
щоб переконати його наскільки він нам
потрібен. Але, на моє щастя, я ледве встигла
розпочати мою промову словами - «Павло, я
би щиро хотіла запросити тебе вступити в
Управу, тому, що...», але він відразу сказав:
«Звичайно». 

Я хочу подякувати моїй другій половинці –
моїй сестрі- двійні Каті. 
Без неї я би не зробили і половину того,
що треба було зробити. Вона опікувалася
роботою винайму приміщення залі, та
зробила надзвичайну роботу залучення
фінансових фондів, яких так потребує
громада. Її мистецькі та дизайнерські
здібності прекрасно доповнили наші
активи. 

Дякю Орисі Стефин і Оксані Пашулі які
були на Управі перший рік. Орися мала
дуже багато досвіду про гроьаду, булф на
організаційному комітеті на Ювілей,
зоорганізувала екскурсію до кіно театру і
була великою моральною підтримкою для
мене.

Оксана дуже помагала коли ми чистили
залюб, працювала в кухні на заходах і
завжди мала добу пораду і велику усмішку.



Щира подяка належиться  членам, які постійно нам помагали при домівці.

Зеньо Фіґурик 
Особиста подяка належить Зеньонові. Ми йому заплатили за малювання зовнішних вікон і
дверей, які вже довші роки потребували ремонт. Гроші ми отримали через грант від уряду,
але Зеньо і ще більше зробив; зоорганізував майстра направити гниле вікно в кухні і
вставитви нові бічні двері біля чоловічих туалетів, помив вікна і вставив шпильки на
підвіконцем для запобігання голубів. Разом з Антоном Дорником він поштукатурив старний
вхід до колишної кляси і помалював стіну.

Леон Фіґурик 
Леон був надзвичайним помічникои навколо домівки. Він виконував різні роботи: обстриг
живопліт, повіс напис на будинку, зоорганізував пліт кругом дитччого майданчику.

Микола Бабійчук
Микола зробив дужу багато навеоло домівки і коли небудь просили його помогти він радо
приходив. Поміг нам з чисткою кругои домівки і подвір'я, помив битон і сходи, вставив нові
металеві столи в кухні, повісив світелка у залі.

Славко Бабійчук
Славко чистив і займався городом. Ми йому платили $30 за годину а школа осібно покривала
кошт за чищення кляс. 

Стен Габуш
В кухні малйована стіна отримала пошкодження водою. Стен пожертвував свій час і обклав
стіну плитками.

Славко Селемба
Славко дуже помагав в різних потреб. Тому, що я живу пів години їзди від домівки не завжди
можливо скоренько або рано приїхати. Як було потрібно відкрити домівку для сантехніка чи
якогось працівника, або вивезти велику смітярку на вулицю я дзвонила до Славка і він з
радістю помагав. Славко також поміг позбирати кругом домівки і відвезти старі, вже
непотрібні речі. Він також підготував вікна з переду до малювання.

Орися Стефин
Поміч не завжди фізична. Я дякую Орисі за її постійну підтримку і пораду. Коли я стала
головою громади, мала багато питань на які Орися завжди мала відповідь або пояснення.

Оксана Пашуля
Дякую Оксані за поміч під час чищення кругом домівки, за дарування холодильника і за
постійну підтрику нашої філії.

Данило Стефин
Данило  приклав багато часу громаді на покращення інтернету і вай-фай в домівці. Щиро
дякуємо за цю допомогу.

Союз Українок
Щира подяка належиться Олі Радивил і відділові СУ Нобл Парку, якийй фінансово допомагає
Громаді і Школі. За останній рік пожертвували Громаді $350.

Подякa членам



Зараз у нас близько 100 членів.

Починаючи з 2019 року цифри залишаються майже такими ж, і з урахуванням обмежень
Covid ми не змогли збільшити цю кількість.

На жаль, у нас померло багато членів . Нам також стає все важче заохочувати нових членів
приєднатися, оскільки багато хто запитує: «Що я отримую за своє членство?». 

Це дуже відрізняється від ставлення наших предків, коли в минулі десятиліття люди з
радістю приєднувалися і були волонтерами. На питання "Чому стати членом громади?",
колишній Голова Громади Мирослав Сліпецький вірив, що це просто той факт, що ви
отримаєте «почуття морального задоволення, знаючи, що Ти є частиною організованої
української громади, яка сприяє українськy культура, мовy та соціальна взаємодія». На
жаль здається, що сьогодні це не викликає резонансу у багатьох людей.

Кількість членів надзвичайно важлива не тільки для того, щоб ми могли розвивати нашу
спільноту, але й щоб допомогти нам подавати заявки та отримувати гранти.

Крім того, коли ми подаємо заявку на отримання грантів через місто Данденонг, вони
вимагають від нас повідомити, скільки наших членів проживає в районі  - City of Greater
Dandenong.

З огляду на те, що наші члени живуть у багатьох районах, ми часто не можемо подати заявку
на більші гранти.

Членство
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Колишній мер Данденонгу, Роз Блейдз,
 стала членкинею в 2020р. 



Ми створили новий веб-сайт за допомогою Галини Денлі і я дуже вдячна за її дизайнерські
внески.  Тепер на веб-сайті перераховані всі наші організації, календар подій, новини про
те, що відбувається в нашій громаді та інформація про оренду залі.
auvnoblepark.com.au

Сьогодні соціальні мережі є дуже важливим способом спілкування, особливо з молодими людьми. 

За останні 2 роки ми набрали більше 600 користувачів у Facebook і регулярно публікуємо про нашу
філію Noble Park на головній сторінці AUV в Instagram.

Новий веб-сайт

Соц-мережі
 

Молодше покоління
Як кажуть, "молодь – це наше майбутнє" - тому наша мета  заохочувати молоді покоління
долучатися до нашої громади.

На початку 2020р ми створили
 ігровий гурток «Веселка», але
через COVID він не продовжився. Ми
спробуємо відродити групу. 

Також у нас почалися
танцювальні кляси школи
«Легенда». Було багато
зацікавлених діточок але
зогляду на те, що під час
української школи було
важко проводити заняття,
директор школи танців
Меланія Моравська
вирішила не продовжувати.
Ми все ще обговорюємо
можливість проведення
занять в інший час.



Заходи



Заходи
Від часу, як Управа була обрана, ми були дуже заяняті з організацією наступних заходів: 
- Гранд-фінал у вересні 2019 року
- Ювілей - жовтень 2019 року
- Фестиваль вареників - листопад 2019 року
- Різдвяний обід Клюб старших- грудень 2019 року
- Щедрий вечір - 2020

Ми були добре організовані та мали чудово спланований календар заходів, але КОВІД усе
змінив. Нам прийшлося відмінити багато заходів через непевну ситуацію з КОВІД
запобіганнями, з числом людей, яким дозволяється бути присутніми на заході, тощо. Тому
нам приходилося пристосовуватися до реальності кожного разу. 

В 2022 році ми будемо святкувати 60 років утворення нашої Громади. Управа хоче
відзначити цю подію з великою пошаною і вже приступила до обговорень та дискусій.

Ми таки хочемо провести наш захід - вечірню забаву «Борщ та Вареники», який був
скасований у 2021 році через КОВІД.

Події є важливим заробітоком для нас, але, що важливіше, вони об’єднують нашу спільноту.

Представники міськ-ради Дендинонґу
Щедрий Вечір 2020р.

Гості співають кролядки
Щедрий Вечір 2020р.

Продаж вареників на базарі
"Міжнародний Фестиваль Дамплінґз"

.

Ювілей 2019р.
 



Учасники футболного
гранд-фіналу у вересні 2019 року

Повний клюб на футболі
 



Ювілей - жовтень 2019 року



Фестиваль вареників - листопад 2019 року

Наліпили понад 8,000 вареників

Помічники на базарі
 Пан Романюк майстер 

ліплення вареників



Різдвяний обід Клюбy старших 2019p.

Танцюристки з "Легенди" 

Понад 40 осіб прийшло на обід 

Помічники підчас обід:
Ліяна і Катя Сліпецькі, пані Данилюк, Ярослава Рищак, 

Сандра Габуш, Оля Кіт, 
Стен Габуш. Бракує Романа Кіта



«Щедрий вечір» - 2020p.



Фінансові звіти
 2019-20 i 2020-21



Фінансовий Звіт 2019/20 і 2020/21
Ліяна Сліпецька 

Після Загальних зборів 2019р. Ришард Горбань залишився нашим скарбником декілька
місяців, але на жаль, від подав у відставку. Ми не змогли знайти відповідну людину на цю
ролю. Тому, як голова , мені довелося взяти цю роботу на себе. Я хочу подякувати
Ришардові за передані у прекрасному порядку фінансові папери, що допомогло мені легко
перебрати роботу від нього. 

Одим з моїх перших завдань було перенести платежі з чеків на онлайн. Це не тільки тому,
що це дешевше для Громади, але й тому, що ввести фінанси онлайн є найбільш
оптимальною системою. Таким чином ми більше не вживаємо чеки.

Ми змінили нашу бухгалтерську програму на Xero яка впорядковує всі наші фінансові
перводи. Всі платежі та всі транзакції тримаються онлайн ( електронно) в цій програмі, як
також у фізичних друкованих копіях. 

Програма Xero також спрощує підготовку усіх наших фінансових звітів до державної
установи ACNC тому, що бухальтер для Централі має прямий доступ до всіх філій
фінансових звітів. Я хочу подякувати бухальтерові Павлові Герчанівському за допомогу у
вжитку програми Xero і за його пораду.  Річна передплата за користування Xero
здійснюється Центральною Управою УГВ. 

Наша громада в стабільному фінансовому положенні. Незважаючи на підвищенні витрати,
ми змогли залишитися в позитивному стані, дякуючи покращенню винайму залі та збору
коштів.

Як Noble Park порівнюється з іншими філіями

У порівнянні з іншими філіями, наша філія має позитив



У вересні 2019 року, коли мене обрали, баланс в банку становив $8,950 на Щоденному
Рахунку та приблизно $6,000 на нашому Term Deposit.

Term Deposit було закрито в 2020 з отриманням усього $120 прибутку. Ці фонди було
використано на ремонти Домівки.

Незважаючи на те, що ми не мали ніякого доходу упродовж 6 місяців карантину КОВІДу,
ми все ще маємо стабільну фінансову ситуацію на усіх трьох наших рахунках. До кінця
2021 фінінсового року, тобто 30 червня ми мали $35,484.20 на нашому банківському
рахунку.

Зараз ми маємо три працюючi рахунки в Українській Кооперативі Дністер:
iSaver #19348 (main account)
Everyday Access #439 (debit card attached)
Coummunity Access #18786

Ми планували мати більше, але наш основний винаймник, Perfect Pointe Dance School,
не мав змоги проводити кляси та не зможе повернутися цього року. Недільна церковна
група “ The Holy Spirit Gospel Church”  також не мала змоги продовжити винайм
приміщення в часі карантину і тільки що повернулася.

Ми подалися на грант «Infrastructure Grant» та отримали $12,000 від Вікторіанського
Уряду, але умови гранту такі, що ми повинні відповідати наданій сумі долар за долар.
Таким чином, ми мали використати усі фонди до січня 2022. Хоча ми запланували на цей
кошт у бюджеті ($12,000) ніхто не сподівався ковід-у і через брак винайму приміщення, ми
тепер мусимо якось скоренько доробити втрати.
Грант надав кошти на фарбування та ремонт зовнішних вікон і дверей будинку та
встановлення нових занавіс для сцени.

Продаж вино-горільчаних напоїв

Після того, як ми провели наше дослідження, ми вирішили не продовжувати нашу ліцензію
через декілька причин. Головним чином, наше рішення було зумовлене тими умовами в яких
ми працюємо.
Ми не маємо достатньої кількості заходів протягом року, щоб виправдати наявність повної
клубної ліцензії.

За $145 можна подати заявку 6 разів на рік на 3 події. Будь-який наймач, який бажає подавати
алкогольні напої, повинен самостійно подати заявку на отримання ліцензії.

Наші головні джерела фінансування від винайму приміщення залі: Perfect Pointe School of
Dance, The Holy Spirit Gospel Church і наша парафія української церкви. Разом винайм від
цих організацій приносить нам близько $43,000 на рік. 

Найбільш успішний захід, щодо збору коштів відбувся у листопаді 2019, коли ми взяли
участь в  “Melbourne International Dumpling Festival”. Разом громада зробила  більше ніж 
 8,000 вареників. Чистий прибуток від цього заходу становив $13,000.
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Profit and Loss
Association of Ukrainians in Victoria - Noble Park
For the year ended 30 June 2021

2021 2020

Trading Income
Bar takings 515.00 3,168.10

Donations Received 4,018.98 418.20

Functions & Events Revenue - 3,101.93

Fundraising Revenue - 23,064.87

Grant & Sponorships Received 16,534.50 8,500.00

Hall Hire 27,675.00 13,715.00

Hire Other Income - 1,118.95

Interest Income 99.83 130.49

Memberships Full 2,060.00 1,920.00

Other Revenue 1,373.75 1,669.63

Parking Income 1,600.00 2,500.00

Reimbursement income - 719.30

Security deposit hall hire - 1,000.00

Total Trading Income 53,877.06 61,026.47

Gross Profit 53,877.06 61,026.47

Operating Expenses
Agent fees - 5,000.00

Bank Fees 90.99 45.02

Bar expenses 1,149.39 1,526.13

Choir Fees - 446.70

Cleaning 1,388.50 462.00

Cleaning products & equipment 350.78 47.70

Computer expenses - 1,140.88

Council Rates 383.85 953.45

Donations Paid 872.00 475.00

Electicity 1,754.34 1,943.97

Equipment Purchase - 2,302.45

Functions & Events Expenses - 1,162.61

Fundraising Expenses - 6,096.79

Gas Expenses 515.27 705.80

Hall hire deposit refund - cancellation - 730.00

Insurance 18,542.17 7,737.80

Land Tax - 3,320.10

Licences, permits - 576.01

Postage 64.35 -

Printing & Stationery - 71.15

Repairs and Maintenance 6,032.25 19,644.96

Rubbish removal 722.70 132.00

Security deposit refund - 955.00



Profit and Loss

2021 2020
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Subscriptions 110.00 -

Sundry Expenses - 237.30

Telephone & Internet 823.33 879.55

Water Expense 1,311.10 1,308.75

Website - 2,836.02

Total Operating Expenses 34,111.02 60,737.14

Net Profit 19,766.04 289.33
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Balance Sheet
Association of Ukrainians in Victoria - Noble Park
As at 30 June 2021

30 JUN 2021 30 JUN 2020

Assets
Bank

Community Access 1,342.03 1,277.34

Everyday Access 1,836.40 8,117.60

iSaver 37,532.25 -
Total Bank 40,710.68 9,394.94

Current Assets
Accounts Receivable 1,200.00 140.00

Term Deposit - 6,183.22
Total Current Assets 1,200.00 6,323.22

Total Assets 41,910.68 15,718.16

Liabilities
Current Liabilities

Accounts Payable 6,426.48 -
Total Current Liabilities 6,426.48 -

Total Liabilities 6,426.48 -

Net Assets 35,484.20 15,718.16

Equity
Current Year Earnings 19,766.04 289.33

Retained Surplus 15,718.16 15,428.83

Total Equity 35,484.20 15,718.16



Regular hirers
48.6%

Events & grants
19.3%

Expenses
18.8%

Other hire 
11%

Memberships
2.2%

Скільки коштує утримати
 «Народний дім»?

Витрати на утримання

Тарифи міськ ради:       $     250* 
Тарифи на воду:             $  1,300
Страхування:                  $12,000
Податок на землю:        $  3,500

Загальні витрати на утримання будівлі:  $17, 000

Однак наші загальні діючi витрати на будинок становлять $15, 000.

Тож загальні витрати на утримання Народного Дoму становлять $32,000 на рік.
Як ви бачите, кошти дуже потрібні, щоб просто підтримувати наш Народний дім.

 

*це лише пожежний збір тому, що ми отримали звільнення від тарифів через те, що ми
проводимо церковні служби щонеділі

Бюджет
Прогнозовані доходи та витрати протягом наступних 12 місяців: 2021/22

Членські внески

Витрати

Постійні найманці

 Заходи та гранти

Інші найми



Утримання Народного Дому
Велетенські зусілля були зроблені для того, щоб впорядкувати утримання приміщення Домівки.

 Протягом 2 останніх років ми завершили наступні роботи:
 -         Пофарбували та відремонтували зовнішні вікна та двері
           (як частина  Infrastructure Grant)
 -         Зробили запоміжні огороди від голубів на вікнах клюбу
-          Вирубали зарослі кущі перед вікнами та висадили нові дерева і кущики
 -         Відремонтували дах над жіночими туалетами, що протікав
 -         Замінили всі сміттеві бочки та зорганізували однк велику смітярку
 -         Замінили скло на вікнах - були панелі які впускали бруд і холод
 -         Замінли прогнилі двері зі сторони чоловічих туалетів
-          Вставили диспенсери для паперових рушників
-          Встановили сенсорні охоронні освітлення на фасаді будинку 
-          Встановили додаткові камери спостереження 
-          Встановлена сринька для запасових ключів, щоб був доступ для торговців або, коли хтось 
           забув свій ключ
-          Прибрана майстерня, навколо домівки і з боків сцени
-          Встановили нові віконнi оздоблення (blinds) в залі , клюбі та кухні та зняли старі порвані 
           оксамитові штори 
-          Повісили прозорі занавіски, які закрили велике дзеркало в залі 
-          Встановили столи з нержавіючої сталі в кухні
-          Замінили старі холодильники в клюбі та  в кухні 
-          Відштукатурили дверний прохід у фойє та пофарбували декоративну стіну
-          Город з надвору передніх вікон - зрізали зарослі дерева і посадили нові

Всі старі речі, які більше не вживалися, були продані або на Фейсбук Marketplace, на Garage Sales, або
віднесені до SIMS Metal. Наприклад, старі занавіси було продано за $200 

 

Змордернізували зовнішний колір вікон і дверей. Перемальовно на темно сіре.
Зеньо Фіґурик і Антон Дорник працювали підчас локдауни. 

Тривало аж шість тижнів  помалювати всі вікна, двері, сходи і ринви



Деякі з наших волонтерів

Пан Лещишин і Антон 
роблять порядки в залі

 

Оксана Сапун і Ярослава Рищак
 чистять кухню.

 

Армія працівників: Ігор Радивил, Леся Аббінга, Мирося Миронюк
(з Аделайди) Юрко і Лєна Гіммельрайх, Оля Радивил

 

Ліяна Сліпецька садить нові рослини
 

Микола Бабійяук, Антон Дорник і Катя Сліпецька
чистять навколо домівки

 Старший брат Микола вчить молодшого
брата Андрійка, як полоти буряни

 

Навіть малі помагали
 



План на утримання і
покращення Народного Дому

-   Перейти на світлодіодні екрани в залі
-  Оновлення аудіо-відео
-  Нова кухня для клюбу
-  Клюб перемалювати
-  Повний ремонт основної кухні та туалетів
-  Ремонт та полірування підлоги у фойє
-  Встановити кондиціонери та опалення в клясах
-  Встановити нові сталеві ворота
-  Відремонтувати зовнішню зону за вікном кухні 
 - Поліпшити дитячий майданчик: посадити дерева, побудувати лавку, забезпечити 
   відповідність ігрового обладнання
-  Встановити нові вхідні двері
-  Заміна віконних меблів
-  Упорядкувати зі заду домівки - пушки забрати до компанії з переробки (дадуть нам гроші),
   посадити дерева
-  Направити дах біля задніх дверей де протікає вода 
 

Маркіян Стефин і Микола Бабійчук повісили напис на Народному Домі
 



Регулярний винайм Народного Дому

Наші стосунки з власницею та директоркою школи танців, пані Alysha Harrison є дуже
позитивні. З нею легко працювати та внески від її школи є важливий дохід для нашої
громади. 

Perfect Pointe  School of Dance 

На початках, ми мали спеціального агента, який займався усіма справами щодо роботи з
нею, і саме він познайомив нас з нею, але його комісійні умови та оплата його послуг були
зависокі. 

Було вирішено управою, що ми припиняємо роботу з ним. Щоб скінчити справу з ним, було
вирішено сплатити $5,000 відступного платежу, чим ми заощадили на майбутне та
убезпечили себе від зайвих витрат. 



Ми дуже цінуємо наші стосунки з Алішою та намагаємося  допомогти їй де можемо.
Якщо її школа росте, тоді це добре для нас. 

Від часу, коли її школа почала діяти в 2019 році, вона сплатила більше $17,000 за винайм нашого
приміщення.

Holy Spirit Gospel Church
Пастор Gajan , голова Шрі Ланкійської церкви винаймає центральну залю в неділю від 3
до 7 години вечором. Вони також винаймають шкільнy клясy для молодших членів їхньої
церкви підчас церковної служби. 

Вони сплачують $175 кожної неділі
та додаткові $15 долярів за
вживання шкільної кляси.

Загалом ми заробили $5,600 через
те, що вони винаймали наші
приміщення від листопада 2020
року. 

Головнa заля i клюбні приміщення винаймаються в понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю від
4 до 9 вечора. 

Ми залишили середу як день, коли приміщення не винаймаються, щоб наша громада могла
користуватися Народним Домом для своїх заходів. 
 



Майбутнє нашої філії
Нобл Парку

Наша Громада Нобл Парку зараз не така, якою вона була у 1970’х i 1980’х роках. 

Так само, як і інші громади, ми бачимо, що кількість членів нашої громади зменшується,
волонтерів все тяжче заохотити до роботи, а такoж люди мають зараз багато різних речей,
які цікавлять їх та відволікають від активної участі в громаді. 

Це означає, що ми маємо змінити способи та шляхи нашої роботи та пристосуватися до
змін. 

Моя мета - збільшити кількість членів і спонукати нових людей до участі з нашою
спільнотою. Встановити цікаві і товариські зустрічі так, як розвагові вечорі "Борщ і
вареники". Близько співпрацювати з радниками міста  Данденонґ і демонструвати наші
знання та історію як багатокультурної спільноти, яка існує в цьому районі понад 60 років.

Як також тісно працювати з Централею та філіями УГВ та разом продовжувати виховувати
гордість за нашу гроиаду.

Чи Ви з нами?

Що нас чекає 
на наступному горизонті?

Ліяна Сліпецька
Голова



За звітний час відійшли у вічність наші члени
Ми прощаємося з ними.

Йосип Дяконов Ярослав Захарчук



Звіти 
 наших організацій

 
 



Український клюб старших -
Роман Кіт
Український клюб старших в Нобл Парку вперше був створений як Клюб літніх людей у   
1986 році.

В травні, 2008 адміністратор Василь Тимчишин залишив посаду через погане здоров'я, а на
посаду адміністратора проголосували Романа Кіта. Роман також є скарбником і секретарем і
веде книги. Підписувачами банківського рахунку в кооперативі  «Дністер» є Роман Кітт і
Софія Опар.

Роман організує регулярні заходи:

12 квітня 2021 року – Ми відвідали ботанічний сад Кренборн, де орендували  автобус за $12
на особу та запросили членів Союзу Українок приєднатися до нас. Проїзд в автобусі
покривав клюб старших. Пізніше ми купили обід у кіоску садів і поспілкувалися.



Раніше Роман винаймав громадський автобус і возив людей відвідати український клюб
старших в Джілонгу та пообідати з ними. А також в двічі возив їх до СУМівської  оселі в
Бакстоні на Свято Михаїла дня.

Щороку ми жертвували $250 громаді на користування клуюбу.
Також щороку ми регулярно даруємо 3ZZZ на програму з української мови.

13 вересня 2014 року клюб пожертвував $2000  «U-help» на накладання медичних швів для
українських бійців, поранених у війні на Східній Україні.



Клюб також заплатив Стефанові Опарові $2,500 на придбання обладнання для побудови
даху над сходами, на які він пожертвував свій час. 

Клюб мав гроші, щоб заплатити за це, оскільки тодішній адміністратор Василь Тимчишин
купив квиток за $100  в українській національній золотій лотереї, яку керували українці
Пертy у 2003 році, і виграв другий приз у півкілограма золотих злитків, які були переведені в
готівку на $9,992,46.

Зоогляду на те що деякі члени ставали слабкими і не могли піднятися по сходах до клюбу,
Роман зорганізував сходовий підйомник вартістю $5,500, які були оплачені клюбом, а також
$500 від Ко-оперативи Дністер.

Першим став Григорій Васютін (96 років).
використовувати новий сходовий підйомник.

Покійний Стефан Опар будує дах 
над сходами до клюбу



Відзначають день народження членів
клюбу але всім завжди по 21

 

Клюб  збирається раз на два тижні,  в середу -10 членів регулярно прибувають на зустрічі.

У минулому вони часто грали в карти, шахи чи бінго.

Вони платять $6 за обід. Роман веде облік у  книзі, хто відвідує обіди, і в будь-який день
може розповісти вам, хто був і що було подано на обід.



З 2008 року регулярно готувала обіди Стефанія Рамза за допомогою Софії Опар, Романа
Кіта, Сандри Габуш, Ярослави Рищак та Мирослави Петрус. 

Ярослава Рищак і Роман Кіт тепер готують обіди за допомогою Софії Данилюк та Оксани
Сапун. Ярослава та Роман прибирають після обідів. Роман купує всю їжу. Раніше Сандра
та Стен Габуш часто пожертвували більшу частину їжі для різдвяних обідів.

18 грудня 2019 року ми влаштували різдвяний обід, який був рекламований, і багато людей
відвідало. Нас привітав покійний пан Степан Лисенко (97 років), який був Головою Громади 
 Вікторії, а також Головою СУМу, який виступив з промовою.

Пані Рамза готує обід для Клюбу Старших

Помічники в кухні (бракує Романа Кіта)



Колишній Голова Української Громади Вікторії 
пан Лисенко

Успішний Різдвяний Обід Клюбу Старших 2020р.
 



Рідна школа ім. Лесі Українки
Орися Стефин - Директорка школи

У 2020 р. у школі навчалося 24 учнів, а в цьому році 25 від садочку до 10 кл. Один
учень із НПВ навчається дистанційно. 

2020  

Під час Різдвяних свят учні відвідали з колядою українські доми в східних і південно-
східних районах Мельбурна, а також завітали до колишнього довголітнього секретаря
філії п. Петра Стегнія, який тепер мешкає в старечому домі.

Діти колядують в домі старших

Перший дзвінок - Навчальний рік 2020



Несподівано, в наслідок пандемії, потрібно було швидко міняти плани. У квітні вчителі
розпочали інтенсивні курси - вивчення нових технологій та платформ для
дистанційного навчання. 

Наші вчителі постійно підвищують свої кваліфікації, активно користаючи з лекцій
онлайн, які проводять Community Languages Victoria, університет Монаш, Українська
центральна шкільна рада Австралії (УЦШРА), Світова ко-ординаційна виховно-освітня
рада при Світовому конґресі українців (СКВОР), Міжнародний інститут освіти, культури
та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК),
Міністерство освіти і науки України та інші установи. 

Під час локдаунів уроки проводилися онлайн, а вчителі старалися як найцікавіше
подавати матеріял. Батьки мали додатковий обов’язок вдома підтримувати своїх дітей
та допомагати їм засвоювати уроки і виконувати завдання. 

Закінчення шкільного року відбулося в парку Jells Park, куди святий Миколай приніс
дітям радість і подарунки. 

Закінчення шкільного року в парку Jells Park,



2021     
 
Цього року припадає 150-ліття з дня народження Лесі Українки. Учні вчилися про її
життя, читали її дитячі оповідання, драми, вивчали вірші.  На жаль, обмеження через
пандемію не дозволили нам провести відповідні святкування, щоб вшанувати поетесу.
Надіємося, що наступного року зможемо здійснити деякі задуми і довершити
розпочату роботу. 

У шкільному приміщенні вдалося нам провести особливі зайняття до Міжнародного
дня рідної мови у лютому. У березні учні виступили дуже гарно з деклямаціями на святі
Т. Шевченка в Ессендоні. 

У квітні провели писання писанок і, спільно з відділом Союзу Українок в Нобл Парку, великодний
базар, а батьківський комітет приготував смачний обід. У травні учні привітали матерів і бабусь із
нагоди Дня Матері, а батьки пригостили всіх смачною їжою. 

Проведено особливі зайняття з нагоди Дня української мови і писемности в листопаді, а також
вшанували пам’ять жертв Голодоморів, помолилися і запалили свічки пам’яті, а по класах учителі
провели спеціяльні уроки. Учні робили власні свічечки і незабудьки. Учителька пані Наталія
Пошивайло-Таулер подарувала нею видану книжку «Мемуари. Вогонь над водою» Марії
Креховець, полтавчанки з Нової Зеландії, яка пережила Голодомор.  

Закінчення шкільного року і свято Миколая знову відбудеться в парку в суботу 11-го грудня. 

Виступ на Святі Шевченка



Акредитація
 
Що три роки школи мов подаються до Відділу освіти на акредитацію, в тому числі й українські, які
входять у склад Шкільної Ради Вікторії. Потрібно було підготувати правильник та дуже багато
навчальних та адміністративних матеріялів та документів. Учителі, під проводом Світлани
Нагорної, пройшли курси щодо безпеки дітей. Керівник також пройшла курс Першої допомоги,
який потрібно регулярно поновлювати. Отримавши акредитацію, школи одержують від уряду
допомогу на кожного учня в сумі понад $200 річно.

Посольство України вшановує вчителів

20 листопада, під час прощальної зустрічі, Надзвичайний і Повноважний Посол України п. М.
Кулініч нагородив почесними грамотами за багаторічну роботу в галузі українського шкільництва
теперішніх і колишніх учителів нашої школи, які працювали протягом 30-ліття незалежности
України. У дужках подані роки вчителювання, а далі, у деяких випадках, роки в управі УЦШР: 

·Орися Стефин (46 р. вчителювання, 45 років в УЦШР, в тому числі 23 роки як член управи та 21
рік як голова);
·Романа Гілюта (28);                                              
·Світлана Нагорна (25 і 20 років як член і фінансовий референт УЦШР);          
·Юля Олійник (23, 13);                               
·Оля Павлишин (11р., і 25 років як фінансовий референт і секретар УЦШР);  
·Оксаня Пашуля (10, 3)                             
·о. Петро Струк (21);                                   
·о. Архімандрит Онуфрій Думич (понад 20 років);
·Євген Стефин (18, понад 20 член управи УЦШР та адміністратор української мови VCE для шкіл у
Вікторії.

Окремою грамотою за особистий внесок у розвиток двосторонніх відносин між Україною та
Австралією Посольство нагородило віцепрезидента Світового Конґресу на Океанію, Азію та
Африку Наталію Пошивайло-Таулер, та голову УЦШР Орисю Стефин. 

День Незалежности 2021р

Читаємо "Малятко"

Голодомор  2021р



100-ліття з дня народження св.п. Тетяни Сліпецької

24 грудня 2021р. припадає століття з дня народження засновниці нашої школи св.п. Тетяни
Сліпецької, надзвичайно здібної, мудрої і доброї вчительки та керівника нашої школи протягом
53 років (1954-2006), яка прикладала всі зусилля для того, щоб виховувати дітей і молодь в
патріотичному дусі, щоб знали ким вони є, щоб були горді, що вони українці. Пані Сліпецька
також очолювала УЦШР протягом 25 років, була членом управи СУОА, культ-освітнім
референтом філії УГВ, секретаркою 
відділу СУ в Нобл Парку, ініціятором старань за лекторат україністики в монашському
університеті ім. Монаша. Багато зробила для поширення української справи серед австралійців. 

Нехай пам’ять про неї буде вічною, а Всевишній Господь нехай винагородить її стократно за її
доброту, відданість і безмежні заслуги перед українською спільнотою в Австралії та перед
Україною!     

Найщиріша подяка 
Висловлюємо найщирішу подяку:
·голові та членам управи філії за утримання народного дому-рідної школи, підтримку і допомогу;
·голові та членкиням відділу Союзу Українок ім. Лесі Українки за підтримку і фінансову допомогу;
·Кооперативі «Дністер» за постійну фінансову підтримку школи та учнів;
·панству М.і Я. Рудевичам за стипендії для учнів та проф. М. Павлишину за проведення конкурсу
на стипендії;
·пану Павлові Рупі за нові шафки для шкільної бібліотеки; 
·п. Антону Полевому, який допомагає з ремонтом і утриманням комп’ютерів;
·панні Аліні Деркач, яка час-від-часу приїжджає aж із Балларату, щоб упорядковувати бібліотеку
для дорослих.
·пані Тані Кемп та панні Наталії Попович за допомогу під час писання писанок; 
·шоферам, які возили колядників, паням Христині Колінчук та Наталії Пошивайло-Таулер; 
·п. Славку Бабійчуку за утримання чистоти в школі;
·пані Мар’яні Фіґурек за організацію обідів та всім батькам, які їх готували;
·за ремонти, обрізкy живоплоту, і різну додаткову допомогу: пп. Леонові та Зеньові Фіґурекам,
Андрію та Саані Радіонам, Анетці Щепній, Брентону Чорному, Богданові Ференсу, Еверарду
Гаррісу та всім батькам, які в будь-який спосіб причинилися;
·батькам і учням за витривалість і відданість під час складних часів домашнього навчання; 
·а, найважливіше, учителям за надзвичайну посвяту, працьовитість і творчість не тільки кожної
суботи, але й протягом кожного тижня. 

Бажаємо всім веселих Свят Різдва Христового та щасливого Нового року!

Новий навчальний рік розпочнеться у суботу 5 лютого 2022 р. Запрошуємо на навчання дітей від
трьох років.  



Чоловічий хор «Гомін»-
Роман Кіт
Чоловічий хор «Гомін» започаткував Євген Стефин  6 місяців після того, як він став Головою
Української Громади Нобл Паркy приблизно 17 років тому.

Хор створений під  Громадою. Євген був адміністратором хору з моменту його заснування.

Диригент професор Володимир Головко (заслужений в Україні) спочатку керував церковним
хором Нобл Паркy, а потім, завдяки допомозі сина Ігоря, попросили диригувати чоловічим
хором.

Підсумок діяльності та виступів хору Гомін з останньої половини 2019 до 2021:-

2019 – Гомін репетирував багато пісень протягом 2019 року, а деякі – під час підготовки до виступу
в Перті для українців Західної Австралії.

Хористи 2018



19 жовтня 2019 року - Гомін співав на cвятi 70-ї річниці прибуття українських мігрантів до міста
Данденонг.

Виступ на освяченні меморіальної дошки - Burden Park, Springvale
 

19 грудня 2019 року  - Гомін співав колядки в католицькій катедрі Північного Мельборна, і
цю подію транслювали в прямому ефірі на YouTube.

Виступ хору в Пертi 

Жовтень 2019 - Хор прилетів до Пертy (за
власний кошт) і виступив там 13 жовтня, 
разом з хором «Черемош». 
Деякі учасники хору «Гомін» також
співають у хорі «Черемош».



2020-2021 роки
Хор мав багато проб і дуже хотів виступати, але не зміг через обмеження Covid. Усі заходи, на
яких запрошували співати  (наприклад, святкування Дня Незалежності України в Джилонґу), були
скасовані. бмеження, щодо карантину,  стояти на відстані 1,5 метра один від одного та носити
маски, було неможливим для проб так і для виступів.
 
 29 листопада 2021 року. Тепер, коли обмеження Covid знято, хор розпочне проби, а також буде
практикувати нові пісні, щоб бути готовим до майбутніх регулярних щорічних подій, коли вони
відбудуться.
 
16 грудня 2021 року - Гомін співатиме у в католицькій катедрі на вечорі колядок 

Зараз хор «Гомін» налічує вісім хористів:
Перші тенори:    Ришард Горбань та Іван Яворський.
Другі тенори:      Йосиф Точинський і Тарас Селемба.
Баритони:            Роман Кіт і Тімотей Кріл.
Бази:                      Євген Стефин і Михайло Селемба.
Диригент:            Професор Володимир Головко.

Попередніми хористами протягом 2019 - 2021 років були: Стефан Хомин, Богдан Миронюк та
Петро Телеґа.

Проба хору Гомін (Тім Кріл відсутній)
 

Хористи  висловлюють подяку Євгенові Стефинові (який зараз пішов у відставку) за те, що він
був чудовим адміністратором хору з моменту його заснування 17 років тому.

А також дякую скарбнику Йосифу Точинському (який також пішов у відставку) за ведення
бухгалтерії та за надання обідів на дні народження членів хору.

Адміністратором хору зараз є Роман Кіт, а скарбником — Михайло Селемба.



Звіт Союзу Украінок Австраліі відділ ім.
Лесі Украінки, Нобл Парк
січень 2019 - грудень 2021

Склад Управи :
О. Радивил( голова ), члени : С. Опар, Л. Гіммельрайх, І. Щепна, О. Сапун, Е. Фіґурек, Т. Кемп.
Контрольна Комісія: 
Р. Гілюта ( голова), члени: Е. Дорник, Л. Мельниченко, О. Стефин ( резерв).

Маємо 25 фінансових членкинь: віком до 65р 8, а по 65р 17
За звітний час відійшли в вічність: сл. пам. В. Кузик, Т. Мазур.

Управа виконує добродійну працю в українському і австралійському суспільствах. Ми співпрацюємо
з Українською Народною Школою ім. Л. Українки і Громадою Нобл Парку, СУОА, СУА і з місцевими і
державними чинниками. Відділ також підтримує і займається різними проектами в Україні.

Mи завжди раді новим членам, тому, будь ласка, перевірте нашу сторінку у Facebook або напишіть
нам.
Фейсбук (Facebook):     “Ukrainian Women’s Association - Lesia Ukrainka Branch - Noble Park”.
Email:                                soyuzukrainok@gmail.com



Цей Звіт висвітлює працю відділу при Громаді Нобл Парку. Частину зібраних коштів з базарів
і.т.д. даруємо на потреби Українській Школи Нобл Парку і Громади Нобл Парку.

2019
 січень, лютий, березень
- Традиційний громадський “Щедрий Вечір”.  Союзянки О. Радивил, О. Сапун, Л. Гіммельрайх і Е.
Фіґурек увійшли до ювілейного комітету на Святкування 70-ліття поселення українців, 65-ліття
Школи ім. Лесі Українки, і 50-ліття Народного дому-школи в Нобл Парку.
квітень:
- На Перед Великодньої Зустрічі в Нобл Парку, відділ СУНП продавав святочне печиво і союзянки
Л. Аббінґа, Т. Кемп і І. Щепна допомогли Укр. Школі Нобл Парку провадити мастерклас писання
писанок.
-  Союзянки відвідали Клюб Старших в Нобл Парку з нагоди День Матері, 70-тя поселення
Українців в Нобл Парку і День Вишиванки.

серпень
- Союзянки: О. Сапун, Л. Аббінґа, С. Данилюк, О. Радивил I Я. Рищак, в вишиванках, взяли участь
в фотознімок в Springvale City Hall, i Міська Рада помістила фото на обкладанці їхнього місячного
журналику.
- Присутність на відзначення Дня Незалежності і участь в історичній виставці фотоґрафій 70
років праці Громади Вікторії.

вересень
- Успішний Bunnings Sausage Sizzle.
- Queen Victoria Market Ukrainian Festival 15/9/2019р
Союзянки подарували Громаді Нобл Парк печиво на продаж.
- На Загальних Зборах Громади Нобл Парку, присутні вибрали союзянку Л. Сліпецьку Голову
Громади і до Управи війшли союзянки О. Стефин, О. Сапун і К. Сліпецька.

жовтень
- Підготовка до, і святкування 70тя Поселення Українців в Нобл Парку, 65 ліття Укр. Школи і 50
ліття Домівки.



листопад
- Разом з Громадою Нобл Парку наліпили 8,125 вареників на Міжнародний Фестивал Dumplings
Queen Victoria Market.

грудень
- Підчас святкування “Закінчення шкільного року” і різдвяного базарю Союзянки продавали
святочне печиво.

2020 - 2021рр
Пандемія Ковід, карантин і локдоун обмежили працю відділу

січень 2020р
- Традиційний громадський “Щедрий Вечір”, організовано Укр. Громадою Нобл Парку і
Союзянки допомогли.
kвітень 2021
- Союзянки спекли і продавали святочне печиво на Перед Великодному базарі який укр. Школа
Нобл парку організувала.

Щиро дякую всім членам Управи і Союзянкам за співпрацю.

Від імені нашого відділу вітаємо Ліяну Сліпецьку за її відданість, рішучість, наполегливу роботу
та бачення, щоб наша Громада/Домівка послужить українській спільноті у майбутньому.

Рівно ж дякуємо всім членам Управи Громади за їхню працю.

Оля Радивил (Голова СУНП)



Annual Reports
 for 2019-20 and 2020-21

English version



Presidents Report - Liana Slipetsky

In September 2019 I had the honour of becoming the first female President of our Noble Park Branch. I was
inspired to take on the role because my grandfather Myroslav Slipeckyj was President for 25 years and my
love of our hromada and our Narodny Dim is what drives me.

I had very big shoes to fill from our previous President Yevehen Stefyn. His leadership and dedication to
our hromada for over 18 years has set an example for me and for future generations and for that we will
be forever grateful

At the September 2019 Annual General
Meeting, the following committee was elected:

President – Liana Slipetsky
Treasurer – Richard Horban
Seniors Club President – Roman Kitt

Committee members:
Yaroslava Ryszczak
Katya Slipetsky
Oksana Sapun
Oksana Pashoulia
Anton Dornyk
Symon Bojko
School principal - Orysia Stefyn

Since then we have had a few changes with
the current committee as of December 2021
consisting of:

President & Treasurer – Liana Slipetsky
Seniors Club President – Roman Kitt

Committee members:
Yaroslava Ryszczak
Katya Slipetsky
Oksana Sapun
Anton Dornyk
Paul Danyluk



Presidents Report - Liana Slipetsky
Committee work & activities:

Our committee began regular monthly meetings until March 2020 when Covid struck. We were able to move
to online Zoom meetings and resumed face to face meetings in March 2021. 

During Lockdown 6 we were again unable to hold meetings and so these did not recommence until
November 2021.

We usually meet on a Wednesday after the Ukrainian Seniors Club lunch. Meetings were running for up to 3
hours but we have now managed to reduce them to around 1.5 – 2 hours. We always have robust discussion
and great participation from all members.

My experience as President over the past 2 years has been both challenging and rewarding. It has reignited
my love for my fellow Ukrainians but especially a love for our hard working ad dedicated community
members. They keep imparting their wisdom, teaching me new things and displaying an enthusiasm for our
community.

Acknowledgement of current Committee members:
I would like to recognise the hard work of our Ukrainian Seniors Club President Mr Roman Kitt. Roman has
carried out this role for 13 years. He drives a long way from his home near Phillip Island to prepare and run
the fortnightly Seniors Lunches. He is handy with a drill and screw driver and is always ready to do what he
can at the Domivka. I sincerely thank him for his support and contribution to our committee.

I could not mention Roman without also recognising Mrs Yaroslava Ryshchzk who helps Roman each
fortnight to prepare the lunches, clean and set up. Her friendly nature, big smile and sense of humour brings
a wonderful spirit to our committee. She is always eager to help wherever possible and has been a great
support to me. She has become my number 1 person for Ukrainian grammar checks and menu planning and
is always encouraging me.

Anton Dornyk is the stalwart of the Uprava. He is very measured, kind and meticulous. He and Roman are
our “receipt detectives” and always check spending/ He is invaluable when it comes to doing work at the
Narodny Dim and always handy with the paint brush.

Oksana Sapun another hard worker and a prized chef in the kitchen. She is incredibly reliable, organised and
brings 

Paul Danyluk – our latest recruit. When I decided to ask Paul to join the Committee, in my head I
hadprepared a very lengthy, convincing speech as to why we needed him. I am happy to say that I barely got
past “Pavlo, I’d like you to join the Uprava because …” and he said “of course”.

And lastly a special thank you to my other half – my twin Katya Slipetsky. Without her I would not get half of
what needs to doing to be done. She has taken on the job of hall hire and has done an incredible job raising
much needed funds to keep the hromada financial. Her decorating and creative skills are a wonderful asset.

It is interesting to note that half of the Committee are all ex students of our Ukrainian Community Saturday
School.



A sincere thanks goes to those members who helped at the Community Centre in many ways

Zenjo Figurek
A special thanks goes to Zenjo. We engaged him to do the painting and repairs to the exterior of the
building - the windows and doors have been in need of repair for many years.
We obtained funds from Infrastructure grant and Zenjo put in a lot more without cost to us. He
organised Yura a Ukrainian carpenter to repair the rotted kitchen window and install new doors at the
side of the hall. He cleaned the club windows and installed pigeon spikes. Together with Anton
Dornyk, he plastered over the old doorway from the kitchen to the foyer and painted the feature wall.

Leon Figurek
Leon was an incredible helper at the Narodny Dim. Often while his children were at Ukrainian school on
a Saturday he would trim the front hedge and do jobs. He also organised the fencing for the playground

Mykola Babijczuk
Mykola did a lot for us around the Narodny Dim especially in the early days during the clean up. He
installed the new stainless steel benches in the kitchen, pressure washed stairs and concrete areas and
installed the fairy lights in the hall. Every time I reached out to him for help he was happy to oblige.

Slavko Babijczuk
Slavko was engaged to clean the domivka on a regular basis and tend to the garden. He planted some
lovely flowers before our Yuviley and regularly watered. We paid him $30 per hour and the school also
contributed to this.

Stan Habus
Stan tiled the area in the kitchen that was exposed to water. He did a lovely job and donated his time.

Slawko Selemba
Slawko helped out in many areas. Because I live at least 30 minutes drive from the domivka, I was able
to call on Slawko whenever we needed to provide access for an early tradesman, put the bin out for
collection or attend to an emergency. He also helped with runs to the tip

Orysia Stefyn
Not all the help is always physical work. Orysia has been a great help to me answering many questions
that I had when I first became president. She was on the Committee for a year and then stepped down
to focus on the school. She has been a great moral support.

Оksana Pashoulia
Thank you to Oksana for donating a fridge for the main kitchen and to also helping out when we did our
clean up. Oksana was also on the Committee but due to work commitments had to step down.

Daniel Stefyn
Thank you to Danylo for all his work in setting up the internet at the Domivka and for donating much of
his time.

Ukrainian Women's Association - Noble Park
A hearfelt thanks to Olya Radywyl and the women for their continued support of our hromada. They
donated $350,  many hours of baking and assistance at events.

Thank you to these members



Financial Report for 2019/20 and 2020/21
The Branch is in a good, stable financial position. Despite rising costs, we have been able to stay in the
positive due to an increase in hall hire and fundraising

We currently have 3 operating accounts with Dnister Ukrainian Credit Co-Op:
iSaver #19348 (main account)
Everyday Access #439 (debit card attached)
Community Access #18786

In September 2019 when I was elected, the bank balance was $8,950 in our Everyday Access account and
approximately $6,000 in our Term Deposit.

The Term Deposit was shut down in 2020 having only earned $120 in interest. Those funds were put towards
maintenance of the Domivka.

Richard Horban remained on as our Treasurer for a few months and unfortunately  when  he resigned we were
unable to find a member willing to take on the role. So as President I stepped in. I would like to thank Richard
for handing over all financial records in perfect order and for making this transition very smooth and easy. 

One of my first tasks was to move all payments from cheques to online. Not only is this cheaper for our Branch
it is also more efficient. We no longer use cheques.

Although we still have a cheque book this is rarely used.
Any cash payments received are usually for memberships, purchases and events.

All payments and receipts are kept online within the Xero program and also in hard copy.

We moved onto the accounting software program Xero which records and reconciles all of our transactions. It
also makes reporting to the government body ACNC much easier as the Centralia accountant has direct access
to all Branches financial reports. The annual fee for Xero is paid for by AUV Centralia. I would like to thank the
AUV accountant Paul Herczaniwski for his help and support.

Despite no income for approximately 6 months due to Covid restrictions, we are still in a stable financial
position. As at 30 June 2021 we had  $35,484 in our accounts.  We budgeted to have a lot more in the bank but
our main hirer, Perfect Pointe School of Dance, was unable to hold classes and did not return to finish the 2021
year. The Sunday church group “Holy Spirit” was also unable to continue with their hire and have only just
returned.

We applied for an Infrastructure Grant and were successful in obtaining $12,000 from the Victorian Government
however this meant matching the funds dollar for dollar. So we have had to use up what remaining funds we
had to pay this by January 2022. The grant was allocated towards painting and repairs to the exterior of the
building and a new stage curtain.

Our main source of income comes from 3 regular hall hirers: Perfect Pointe School of Dance, The Holy Spirit
Gospel Church and our Ukrainian Church Parish. Combined these three hirers generate around $43,000 per
year. 

Our most successful fundraising event was in November 2019 when we attended the “Melbourne International
Dumpling Festival”. We came together as a community and made over 8,000 varenyky. The clear profit from this
event was $13,000.

Liquor License:

After much research it was decided not to renew our licence for a number of reasons. Mainly due to the
expense and arduous application conditions that are now in place. We do not hold enough events to justify a
year round licence and for $145 can apply 6 times a year for 3 events. Any hirers wishing to serve alcohol must
apply for a licence themselves.



Maintenance:

We took on the mammoth task of addressing some of the much needed maintenance at the Domivka. Over the past 2
years we have completed the following:
-      Painted and repaired all exterior windows and doors (part of the Infrastructure Grant)
-      Addressed the pigeons issue on the Club window sills
-      Repaired leaking roof over women’s toilets
-      Removed all council bins and set in place a commercial bin
-      Closed off louvered windows in toilets with panes of glass
-      Replaced rotten doors at side where men’s toilets are
-      Installed paper hand towel dispensers
-      Installed sensor security lights at front of building
-      Installed additional cameras to monitor hirers
-      Installed lock box key for access for trades
-      Cleaned up workshop, side of building, side of stage
-      Installed new blinds in hall, club and kitchen and removed old torn velvet drapes – sold on Facebook MP
-      Installed sheer curtain to hide dance school mirrors
-      Installed commercial grade stainless steel benches in kitchen
-      Replaced old fridges in club and kitchen 
-      Plastered over door way in foyer and painted feature wall
Any old items that were no longer being used were either sold on Market place or at Garage Sales or taken to SIMS
Metal. For example the old red torn drapes in the hall – sold for $200

Maintenance plan:
-      Upgrade to LED screens in the hall
-      Upgrade audio visual 
-      New kitchen for Club
-      Repaint Club 
-      Total renovation of main kitchen and toilets
-      Repair and polish concrete in foyer
-      Install ac and heating units in classrooms
-      Install new steel driveway gate
-      Address side area outside kitchen to accommodate bin, shed, new fencing
-      Address the playground – install bench seating, plant garden
-      Replace front entry doors
-      Replace window furnishings

Events:

After the committee was elected, the end of 2019 became very busy as we kicked off with the following events:

- Grand Final Event September 2019
- Anniversary October 2019
- Dumpling Festival November 2019
- Seniors Christmas Lunch December 2019
- Theophany Eve “Shchedry Vechir” 2020

We were really organised and had a great calendar of events planned but then Covid hit. We ended up cancelling
many planned events and due to the uncertainty around capacity and numbers in venues, we are approaching any
new event planning with caution.

In 2022 we celebrate 60 years since the formation of our Hromada. The committee would like to honour this with a
special event and has already commenced discussions.

We would also like to finally old our “Borshch and Varenyky” social night which were cancelled in 2021 due to Covid
lockdown.



Regular hall hirers:

Perfect Pointe School of Dance
Our relationship with the owner/director of the Dance School, Miss Alysha Harrison is on extremely good terms. She
is incredibly good to deal with and an important financial asset to our community.

In the beginning we had an agent dealing with her – he introduced the school to us however his commission and
fees were unreasonably high and so it was unanimously decided by the Committee to terminate our agreement with
him. To do so we negotiated a $5,000 exit payment and in doing so have saved ourselves a considerable amount of
money in ongoing fees.

The school hires the main hall and club rooms on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays from around 4pm to
9pm. We left Wednesdays free so that our hromada can utilise it for events. Originally she was going to hire on
Saturdays but we felt this was too disruptive to the Ukrainian Saturday School which remains our priority.

We are very supportive of Alysha and try to accommodate her needs as this helps her grow her school and afford the
hire fees. Since the school started in 2019 she has paid over $17,000 in hire fees. 

Holy Spirit Gospel Church
Pastor Gajan heads up a Sri Lankan church that hires the main hall on Sundays from 3pm to 7pm. They also hire a
classroom for their young members during the church service.

They pay $175 each Sunday and an additional $15 per hour for the classroom. In total we have earned $5,600 from
their hire since November 2020.

The future for Noble Park
Our Hromada would be nothing without the people and organisations that support us.

Our Noble Park Community is not what it used to be in the 1970’s and 1980’s. Like many communities we have
seen membership numbers reduce, volunteers are harder to come by and people are distracted with many other
events and interests in their lives. This just means that we have to change the way the do we things and adapt.

My goal is to not only increase our membership but also increase the number of people who interact with our
community and the Narodny Dim. My focus will be on more social events like the "Borshch & Varenyky" nights we
had planned where people of all ages can come together in an informal setting and socialise. We also need to be
more involved in the Multicultural life of the City of Greater Dandenong and I hope to hold events like a
"Multicultural Market" at our Narodny Dim (Community Centre). Our community is a great example to the new
emerging multicultural groups.

I already work closely with the main Centralia of AUV and will continue to do so as it is incredibly important to
have all our Branches united and helping each other. 

In 2022 our Branch will celebrate 60 years since its formation. The Committee is already planning how we honour
this momentous occasion..

What awaits us 
over this next horizon?

If you know someone who is of Ukrainian descent or supports
our community, I urge you to encourage them to become a
member

Liana Slipetsky
President
Noble Park Branch
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Ukrainian Seniors Club-
Roman Kitt
The Ukrainian Seniors Club, Noble Park was first created as The Elderly Peoples Club in 1986. 

May 2008. Administrator Wasyl Tymchishyn stood himself down because of ill health & Roman Kitt
was voted in as Administrator. Roman is also Treasurer & Secretary & keeps the books. The club
Dnister bank account signatories are Roman Kitt & Sofia Opar. 

Roman prepares the regular events:
12 April 2021 -  We toured Cranbourne Botanical Gardens where we hired the internal bus at $12
per person and invited the members of Soyuz Ukrainok to join us. Bus fee was covered by The
Seniors club. Later we bought lunch at the gardens kiosk & socialised. 

In the past Roman has hired a community bus & driven the seniors to visit the Geelong Ukrainian
Seniors club & had lunch with them. And also has driven them to the CYM Youth Group property in
Buxton (oselya) on 2 occasions to celebrate St. Michael's day. 

Every year we have donated $250 to Noble Park Hromada for use of the clubroom. 
Also every year we regularly have donated to 3ZZZ for the Ukrainian language program. 

13 Sept 2014 the Club donated $2,000 to 'U-help' for medical sutures for the Ukrainian soldiers
injured in the war in Eastern Ukraine. 

Because some of our elderly were becoming frail & unable to climb the stairs to the clubroom,
Roman organised a stair lift to be fitted on the stairs costing $5,500 which was paid for by the
club and also a donation of $500 from Dnister. 

The club also paid Stefan Opar approx. $2500 to buy equipment to build the roof over the stairs for
which he donated his time. The club had money to pay for this as the then Administrator Wasyl
Tymchishyn had bought a $100 ticket in a Ukrainian national Gold Lottery which was run by the
Perth Ukrainians in 2003 and won the second prize of half a kilo of gold bullion which was cashed in
for $9,992.46. 

The Ukrainian Seniors Club, Noble Park meets once a fortnight and an average of 10 members
regularly attend for a social get- together.  In the past they often played cards or chess or bingo. 

They pay a $6 fee for their lunch. Roman keeps tabs in the treasury book of who attends lunches, and
on any date can tell you who attended and what was served for lunch. 

Club Members' birthday's are celebrated but everyone is always 21. 

Regular lunch preparer from 2008 was Stefania Ramza with regular help from Sofia Opar, Roman
Kitt, Sandra Habus, Yaroslava Ryszczak & Miroslava Petrus. Yaroslava Ryszczak & Roman Kitt now
prepare lunches with help from Sofia Danyluk & Oksana Sapun. Yaroslava & Roman clean up after
the lunches. Roman buys all the food. Sandra & Stan Habus have in the past often provided most
of the food for Christmas Break-up lunches. 

18 Dec 2019 we held a Christmas Break-up dinner which was advertised, & many people attended.
We were graced by Mr Stepan Lysenko (aged 97) who was a Holova of Essendon & also a Holova of
CYM who gave a speech. 



Ukrainian Community School
Orysia Stefyn - School principal

There were 24 students enrolled in 2020 and 25 in 2021, ranging from 3 y.o. preschool to year 10.
One student from regional NSW is enrolled in distance education.

2020 

During Ukrainian Christmas last year, students visited Ukrainian homes in the eastern and
southeastern suburbs of Melbourne singing carols and bringing good wishes. They also visited our
former longtime AUV branch secretary Mr. Peter Steny in his nursing home.

The pandemic had a sudden impact and our plans had to change quickly. In Aprilteachers began
intensive courses - learning new technologies and platforms for online education. 

Our teachers continue to actively participate in a variety of webinars and professional online
learning opportunities conducted by Community Languages Victoria, Monash University, the
Ukrainian Education Council of Australia (UECA), the UWC International Educational Coordinating
Council (IECC), the International Institute of Education, Culture and Diaspora Relations at Lviv
Polytechnic University (MIOK), Ministry of Education and Science of Ukraine as well as other
providers. 

During lockdowns, lessons were held online, and teachers incorporated a wide variety of
innovative and interesting activities. Parents had the additional responsibility to support their
children and help them learn lessons and complete tasks at home. 

The end of the school year was celebrated at Jells Park, where students and parents enjoyed
spending time together after the long lockdowns. St. Nicholas brought joy and gifts for the
children.

2021
 
This year marks the 150th anniversary of the birth of our school patroness Lesya Ukrainka.
Students learnt about her life, read her children’s stories and plays and learnt her poems.
Unfortunately, pandemic restrictions prevented us from holding our planned concert. We hope
that next year we will be able to implement some of the plans and bring them to fruition. 

We had special activities for the International Mother Language Day in February. In April students
and some parents and friends participated in a Pysanky Easter egg decorating workshop and,
together with the Noble Park Branch of the Ukrainian Women’s Association, we had an Easter mini
fete. The Parents’ Committee prepared a tasty lunch. In May, our students celebrated their
mothers and grandmothers on the occasion of Mothers’ Day, and the dads prepared some
delicious food for everyone. 

Special classes were held to celebrate the Ukrainian Language Day in November. We also
prayerfully honoured victims of the Holodomors and lit candles of remembrance. Students made
their own candles and forget-me-nots. Our teacher Mrs Nataliya Poshyvaylo-Towler presented to
the school her publication of the memoirs of the late New Zealander Maria Krechowec, originally
from Poltava, who lived through the Holodomor. 



Accreditation

Every three years, community language schools, including our schools under the umbrella of the
Ukrainian School Council of Victoria, undergo the accreditation process by the  Department of
Education and Training. We needed to submit an updated school charter and policies in line with
current requirements, as well as numerous curriculum and administrative materials and
documents. Teachers, under the leadreship of Assistant Principal and Child Safety Officer Svitlana
Nagorna, undertook child safety training. The Principal completed her First Aid training which is
updated regularly. Once accredited, schools receive annual government funding of a little over
$200 per student. 

The Embassy of Ukraine honors teachers

On November 20th at the farewell function in Essendon, we were very privileged that
the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine Mr. M. Kulinichawarded certificates
for lengthy service in Ukrainian schools to current and former teachers who worked during the
30th anniversary of Ukraine's independence. Teachers from our school were as follows with the
number of years of teaching in brackets, followed, in some cases, by years of service on the UECA
board:  

• Orysia Stefyn (46 years of teaching, 45 years in UECA, including 23 years as board member
  and 21 years as chairperson);
• Romana Hiluta (28);
• Svitlana Nagorny (25 and 20 as UECA board member and treasurer);
• Julie Oleenik (23, 13);
• Olya Pavlyshyn (11, 25 as UECA treasurer and secretary);
• Oksana Pashoulia (10, 3)
• Rev. Fr. Petro Struk (21);
• Rev. Fr. Archimandrite Onufriy Dumych (20+);
• Eugene Stefyn (18, 23 UECA, 28 as VCE Ukrainian administrator for Victorian schools).

The Embassy awarded a special certificate for personal contribution to the development of
bilateral relations between Ukraine and Australia to Nataliya Poshyvaylo-Towler, World Congress
of Ukrainians Vice President for Oceania, Asia and Africa, as well as UECA chairperson Orysia
Stefyn.

100th anniversary of the birth of Tetiana Slipeckyj

December 24, 2021 marks the centenary of the birth of the founder and Principal of our school for
53 years (1954-2006). The late Tetiana Slipeckyj, an extremely capable, wise and kind teacher and
mentor dedicated her life to educating children and youth, passing on the Ukrainian language and
heritage and forging a positive identity as Ukrainians who have a responsibility to be good
Australian citizens. Mrs. Slipeckyj also held the following positions: UECA chairperson for 25 years,
AFUO board member, culture and education officer of the AUV NP branch, UWA NP branch
secretary, initiator of efforts for Ukrainian studies at Monash University. She made an enormous
contribution to sharing Ukrainian culture and raising awareness of Ukraine and its struggle for
freedom with the wider Australian community.  

Let us remember her and may the Almighty Lord reward her a hundredfold for her kindness,
devotion and incalculable service to the Ukrainian community, the wider Australian community
and to Ukraine. 



Sincere gratitude

We express our sincere gratitude to:
• the chairperson and members of the AUV SE committee for the upkeep of our Community
centre & school, and for all the support and assistance;
• UWA NP president and members for support and financial assistance;
• Dnister Ukrainian Cooperative Society Ltd for ongoing annual financial support for schools and
students;
• Mr. and Mrs. V. & M. Rudevych for student scholarships and prof. M. Pavlyshyn for organizing
the scholarship competition;
• Mr. Pavlo Rupa for new book shelves for the school library;
• Mr. Anton Polevyy for computer repair and maintenance; 
• Ms. Alina Derkach, who comes from Ballarat from time to time to work on the community    
 library;
• Mrs. Tanya Kemp and Miss Natalya Popovych for their help with the pysanky Easter egg
workshop;
• Mrs. Khrystyna Kolinchuk and Nataliya Poshyvaylo-Towler for transporting carollers;
• Mrs. Marjana Figurek for organizing school lunches and all the parents who prepared them;
• for repairs, hedge trimming, and various additional jobs: Mr. Leon and Zenjo Figurek, Andrew
and Saana Radion, Anette Szczepny, Brenton Chorny, Bohdan Ferens, Everard Harris and all the
parents who contributed in any way;
• Mr. Slavko Babijczuk for school cleaning;
• parents and students for understanding, endurance and dedication during challenging times of
home schooling;
• and, most importantly, to our teachers for their extraordinary dedication, hard work and
creativity not only every Saturday, but also during the week.

The end of the school year and St. Nicholas Day will take place again in Jells Park on Saturday,
December 11.

We wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year!
The new school year will begin on Saturday, February 5, 2022. We invite you and your friends to
enroll children in kindergarten (from 3 y.o.), primary and secondary classes. Ukrainian language
course for adults will also be available. 

For details contact Orysia Stefyn on 0422 737 404. 



"Homin" Mens Choir-
Roman Kitt
'Homin' was started by Eugene Stefyn 6 months after he became Holova of Noble Park Ukrainian
Community approx 17 years ago.

It was created under the auspices of the Hromada. Eugene was Administrator of the choir since it's
inception. 

Conductor Professor Volodymyr Holovko (who is merited in Ukraine) initially led the Noble Park
church choir and then was asked to conduct the men's choir thanks to help from his son Ihor. 

Summary of Homin Choir activities & performances from the latter part of 2019 to 2021:- 

19th Oct 2019 - Homin performance at the blessing of the Plaque Commemorating the 70th
Anniversary of Ukrainian Settlement in Australia

Oct 2019 -  Homin Choir flew to Perth at their own expense and performed there on 13th Oct and
Cheremosh Choir also performed there. Some Homin Choir members also sing in the Cheremosh
Choir. 
 
19th Oct 2019. Homin sang at the Blessing of the 70th Anniversary Commemoration Plaque of the
arrival  of Ukrainian migrants to the City of Greater Dandenong. 

19th Dec 2019 Homin sang Koliady at the North Melbourne Catholic Cathedral and this event was
screened live on YouTube.

2020-2021 - Homin had been practising and was keen to perform but had not been able to because of
Covid lockdown restrictions. Events at which Homin Choir were asked to sing at (eg. Ukrainian
Independence Day Celebration in Geelong) were all cancelled. And the lockdown restrictions, in that
we were required to stand 1.5 mts apart and wear masks was not feasible for practising & also for
performances. 
 
29th Nov 2021- Now that Covid restrictions have been eased, Homin Choir will begin rehearsals
(proby)  and will also be practising new songs to be ready for future regular yearly events when they
occur. Dec 16th 2021- Homin will sing Koliady (Ukrainian carols) at the North Melbourne Catholic
Cathedral. 

Presently Homin Choir has eight choristers, and they are: 
First Tenors:         Richard Horban & Ivan Jaworskij. 
Second Tenors:    Joseph Toczynski  & Taras Selemba.
Baritones:             Roman Kitt & Timothy Kril.  
Bases:                    Eugene Stefyn & Michael Selemba. 
Conductor:           Professor Volodymyr Holovko. 

Past choristers during 2019 - 2021 were: Stephan Chomyn, Bohdan Myroniuk & Peter Telega.

Homin choristers would like to thank Eugene Stefyn (who has now stepped down) for his being an
excellent Administrator of the choir since it's inception 17 years ago. 

Thank you also to Treasurer Joseph Toczynski (who has also stepped down) for bookkeeping and for
providing celebration nibbles for choir member's birthdays. 
Choir Administrator now is Roman Kitt & Treasurer is Michael Selemba.



Ukrainian Women's Association
Australia, Noble Park Branch

O. Radywyl (President),
Committee members: S. Opar, L. Himmelreich, I. Szczepna, O. Sapun, E. Figurek, T. Kemp.
Audit Committee: R. Hiluta (President), members: E. Dornyk, L. Melnychenko, O. Stefan (reserve).
We have 25 financial members: 8 under the age of 65 and 17 over 65 years of age.
The following members passed into eternal life: Mrs V. Kuzyk and Mrs T. Mazur.

As well as participating in charitable work within the Ukrainian-Australian communities and
supporting humanitarian projects in Australia and Ukraine we also work with the Ukrainian
Community School in Noble Park, the Association of Ukrainians (South Eastern Region), the
Ukrainian Women’s Association Australia, the Australian Federation of Ukrainian Organisations and
its member organisations.

We are always happy to welcome new members, so please check out our Facebook page or email
us.
Facebook:  “Ukrainian Women’s Association - Lesia Ukrainka Branch - Noble Park"
Email: soyuzukrainok@gmail.com

This Report highlights the work of the UWA Noble Park Branch as part of the Ukrainian Community
Noble Park. We donate a proportion of our profits from our fund raising projects to the Ukrainian
Noble Park School and Hromada Noble Park.
2019.

January February March
- Traditional "Theophany Eve" celebration
- Soyuzanky O. Radywyl, O. Sapun, L. Himmelreich and E. Figurek joined the Jubilee Committee to
assist in organising a” Celebrationof the 70th anniversary of the settlement of Ukrainians, the 65th
anniversary of the Ukrainian School, and the 50th anniversary of the Domivka in Noble Park.
April
- Soyuzanky baked and sold traditional cakes at the Easter Bazar organised by the Ukr. School
Noble Park. Soyuzanky L. Abbing, T. Kemp and I. Szczepna assisted during a masterclass on Pysanky
making.
- Soyuzanky visited the Seniors Club in Noble Park to celebrate Mother's Day, the 70th settlement of
Ukrainians in Noble Park and Ukrainian Embroidery Day.
August
- Soyuzanky O. Sapun, L. Abbinga, S. Danyluk, O. Radywyl and J. Ryczszak, in vyshyvanky, took part in
a photo shoot( celebrating Seniors being active) at Springvale City Hall, and the City Council included
some photos on the cover of their monthly magazine.
- Attendance at the Ukrainian Independence Day celebrations and participation in a historic photo
exhibition to commemorate 70th anniversary of the settlement of Ukrainians in Victoria.

January 2019 to December 2021



September
- Successful Bunnings Sausage Sizzle.
- Queen Victoria Market Ukrainian Festival 15/9/2019
Soyuzanky baked and donated cakes to Hromada Noble Park for the Festival.
- At the AGM of the Hromada Noble Park , L. Slipetsky (a Soyuzanka), was elected as President and
Soyuzanky O. Stefyn, O. Sapun and K. Slipetsky were elected to the Committee.
October
- Preparation for and participation in the celebration of the 70th Settlement of Ukrainians in Noble Park,
65th anniversary of Ukrainian School and 50th Anniversary of the Domivka.
November
- Soyuzanky assisted the Hromada make 8,125 dumplings for the Queen Victoria Market International
Dumplings Festival.
December
- Our Branch again baked and sold traditional Christmas baked cakes during the celebration of the "End of
the school year Concert" and the Christmas Bazar organised by the Ukrainian School Noble Park.

2020 – 2021
The Covid-19 pandemic, quarantine and lockdown greatly reduced the activity of our Branch in the
Ukrainian Community in Noble Park.

We were able to assist in the traditional “Theophany Eve” celebration in Jan 2020 organised by the
Hromada and the Easter Bazar in April 2021 organised by the Ukr. School Noble Park.

A very big thank you, to all the members of the UWA Noble Park Branch Committee and the
members/Soyuzanky for their cooperation and help during 2019-2021.

The UWA Noble Park Branch congratulates Liana Slipetsky for her dedication, determination, hard work
and vision, to ensure that our Ukrainian Community in Noble Park have a Hromada/ Domivka that will
serve them into the future. We also thank all the members of the Hromada Committee for their hard work.

Olya Radywyl (President UWA Noble Park Branch)




