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Номінаційна комісія ХХ Зборів КУПО 
 

Згідно Статуту КУПО (стаття V §14 п.б пп.іі) Номінаційна комісія ХХ Зборів КУПО 
виготовила та 29 серпня 2019 року потвердила листу кандидатів на всі виборні пости  

 
Головної Пластової Ради 

 
• Голова ГПР - пл.сен. Марта Кузьмович, Гр (США) 
• Заступник голови ГПР - пл.сен. Ксеня Балук (Аргентина) 
• Писар ГПР - пл.сен. Марко Чуквінський, ЧМ (Україна) 
• Член ГПР - пл.сен. Ігор Михальчишин, ЧоК (Канада) 
• Член ГПР- пл.сен. Оксана Микитчак, ПС (Німеччина) 
• Заступник члена ГПР - пл.сен. Оля Дудинська, ЧМк (Австралія) 
• Заступник член ГПР - пл.сен. Роман Ващук, ЛЧ (Канада) 

 
Головної Пластової Булави: 

 
• Голова ГПБ пл.сен. Сергій Юзик, СМ (Україна) 
• Заступник голови  - пл.сен. Катруся Долішня (Канада) 
• Генеральний секретар - ст.пл. Таня Лущенко,Гр (Україна) 
• Діловод фінансів - пл.сен. Богдан Савицький, ЧК (США) 
• Діловод спеціальних доручень - пл.сен. Андрій Геник Березовський, V (Канада) 
• Діловод розвитку пластових груп- ст.пл. Наталя Зелінка (Україна) 
 

Інформація з фото про всіх кандидатів в додатках 
 

 
Сильно! Красно! Обережно! Бистро! 

 
 
 

 
ст.пл. Назар Зелінка, ОЗО 

Голова Номінаційної комісії Зборів КУПО 2019 
 



Кандидат на пост Голови Головної пластової ради 
 
пл.сен. Марта Кузьмович, Гр (США) 
 

Народилася 31 січня 1954 року в м. Честер, Па, США. 
В Пласті з 1960 року. Член ст. Нью Йорк (США).  
 
Пластову присягу склала у січні 1967 року. Член куреня 
УСП ч. 4 та Куреня УПС ч. 2 «Ті, що греблі рвуть». 
 
Відбула плаcтові вишколи РОВ УПН (1969), ВЮВ І 
(1971), ВЮВ ІІ (1973) ШБ 1971. Член КВ ІІ УПЮ. 
Виховниця двох гуртків. В різні роки була заступником 
коменданта КВТ і ЗБ, комендантом «Школи Булавних», 
інструктором і булавною ШБ, секретарем KПС США, 

референтом вишколу УПЮ КПС США, крайовим комендантом УПЮ КПС США, та 
Головою КПС США, Головною булавною УПЮ, Головною булавною УСП, Головною 
булавною УПС і довголітним Референтом «Школи Булавних» при ГПБ.  
 
Член різних комісії КПЗ’їздів США і КУПО, провідник одної сесії ІV Пластового 
Конгресу. Член VI Пластового Конгресу.  
 
Голова Головної пластової булави (2013-2016, з 2016 до сьогодні) 
  



 
Кандидат на заступника голови Головної пластової ради 
 
пл.сен. Ксеня Балук (Аргентина)  
 

Народжена 11го листопада 1972го року в Буенос Айрес, 
Аргентина, одружена, мама шість літного новака. 

 
Пластова діяльність:  
Відбула Вушкіл Юнацьких Виховників та Школу 
Булавних. В КПСтаршині Аргентини була Головою, 
заступниця Голови, секретар, крайова комендантка УПН 
та УПЮ (2 рази), комендантка юнацьких літних таборів 
та опікунка новацьких літних таборів. Була два рази 
голова КПРади Аргентини. 
 

Була заступник голови Головної Ради Української Центральної Репрезентації 
Аргентини. Зараз член Головної Пластової Ради.  
 
Професійний юрист,  Громадський захисник для справ інвалідів, магістрат 
Генерального Захисника Країни. 
 
 
  



Кандидат на писаря Головної пластової ради 
 
пл.сен. Марко Чуквінський, ЧМ (Україна) 

 
Народився 12 жовтня 1968р. у Львові. Освіта вища 
економічна. В Пласті з 1992 року. Присягу склав у 1993 
році. Член 10 куреня УПС «Чорноморці» ім.Св.Миколая.  
 
Виконувані діловодства в Пласті:  
• засновник і зв’язковий куреня ім.Байди-Вишнивецького 
(1993-)  
• член станичної старшини ст.Львів  
• член КПС України  
• член КПР України  

• член КРК України  
• Голова Морської Ради в Україні  
• член Булави УПЮ • член КТК України  
• заступник ГБ УПС ГПБ  
• Головний Булавний УПС  
• Референт Морського Пластування  
• Референт Спеціалізаційного Пластування  
Виховні ступені: другий ступінь КВ  
Перейдені вишколи:  
• ВКПМП ч.1 (1992р.) • КВВ УПЮ ч.8 (1992 р.) • ЛШ (1994,1995рр.) • КВЗ (1994 р.) • 
КВПВ ч.1(1996р.)  
• низка міжнародних скаутських вишколів і програм  
• комендант багатьох крайових таборів, акцій та вишколів, в т.ч. КВВ УПЮ та 
ВКПМП.  
Кваліфікації:  
• І-й розряд по плаванню  
• кандидат в Майстри Спорту з техніки водного туризму  
• інструктор середньої інструкторської підготовки з техніки водного туризму • 
водолаз (з правом роботи по найму) • яхтовий стерновий (відкрите море) • член 
Львівської обласної Контрольно-Рятувальної Служби • спортивний суддя з техніки 
водного туризму  
Захоплення:  
• Колекціонування моделей автомобілів в масштабі 1:43  
• Вітрильництво 
  



Кандидат на члена Головної пластової ради 
 
пл.сен. Ігор Михальчишин (Канада)  
 

Народився в 1980 року, у місті Вінніпеґ (Канада). В 
Пласті від 1986 року.  Член станиць Вінніпеґ і Оттава 
(Канада) Склав присягу 1993 року. Член куреня УПС ч. 7 
«Чота Крилатих». 
Відбув пластові вишколи для новацьких виховників КВІ 
(1996), КВІІ (2004), Працював як братчик і гніздовий 
(1995-2003) з гніздом “Лісові Звірі.” Комендант таборів 
УПН (2006, 2008) і виховник на 7 новацких таборах. 
Відбув вишколи для юнацьких виховників , КВІ (2006) і 
КВІІ (2008) і працював виховником, зв’язковим і 
референтом УПЮ (2003-2012), з 7. куренем ім. 

Святослава Завойовника.   Виховник на 6-тьох таборах УПЮ і комендант Крайових 
Таборів Прихильників 2014 р і 2016 р. На ЮМПЗ 2007 був зв’язковий на таборi 
прихильників, і на ЮМПЗ 2012 у Львові , був волонтер при транспорті. 
Активний на крайовому рівні Пласту в Канаді: часто виступає на річних зборах КПС 
про безпеку і плянування. Був в проводі вишколу виховників УПН (2010) і вишколу 
гніздових УПН (2013) в Канаді. Провадить онлайн комуникаційні мережі Пласт 
Канади та станиць Вінніпеґ і Оттави. 
Був членом хору “Мелос” 9 років у Вінніпезі а тепер співає з хором “Акорд” в Оттаві. 
Завершив дві каденції на Дирекції Українського Освітно-культурного центру 
«Осередок».  Навчався у Вінніпезькому та Манітобському університетах зі 
спеціалізацією у політиці і державному управлінні. 
Понад 14 років, працював при уряді провінції Манітоби (Канада) на керівних 
посадах, включно роль керівника при кабінеті Прем’єр-міністра провінції Манітоба.  
Він має досвід у сферах політики, стратегічного планування, oрганізаці громад та 
адвокатури. 
Від 2016 року, працює як виконавчий директор Конґресу Українців Канади, де 
відповідальним за послідовні досягнення місії та фінансових цілей організації.  Він 
представляє інтереси українсько-канадської громади (1.4 міл) перед урядом Канади 
і координує й об’єднує всі основні українські організацїі в Канаді та сприяє 
розширенню зв’язків з Україною. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кандидат на члена Головної пластової ради 
 
пл.сен. Оксана Микитчак, ПС (Німеччина) 

 
Народилася 1961 року в Мюнхені. Мої батьки обоє 
Українці, батько із західної України, мама із східної 
України (народилася в Харкова) були захоплені 
пластовою ідеєю.  
Вони завжди підтримували Пласт i тому посилали на 
пластові новацькі табори блиско Мюнхенa і на перші 
пластові лижні табору в Берґдесґадені. Це був початок 
пластування!  
Пластування продовжувала в юнацьких літних таборах і 
лижних таборах. Брала участь в ЮМПЗ в Канаді (1978 

р.).  
Старшою пластункою була активна в новацьких і юнацьких таборах. Організувала і 
виступала на пластових імпресах. Брала участь в мусикальному проводі опреретки 
„Лис Микита“. Довгі роки була професійним інструктором на лижних пластових 
таборах.  
Від 2006 до 2010 була референтом УПН в КПС Німеччини.  
Від 2010 до 2016 була головою КПС Німеччини. Член Пленуму ГПБ 
Від 2015 до 2017 відповідала за організацію оселі ЮМПЗ 2017 в Німеччині.  
В даний час я голова оргкомітету для 20 - КУПО в Німеччині.  
Надалі сприяє розвитку українського пласту та пластової молоді i сприяє захисту 
нашої природи! 
  



Кандидат на заступника члена Головної пластової ради 
 
пл.сен. Оля Дудинська, ЧМк (Австралія) 

 
Вступила до Пласту в юнацтві і в цей час відбула 
вишкілні табори на ступінь КВ І (УПЮ).   З переходом до 
УСП вступила до куреня Червоних Маків при його 
заснованню.   Постійно була юнацькою виховницею і 
команданткою багатьох літних таборів новацтва і 
юнацтва та дві каденцій Крайовою Референткою УСП-
ок. 
Після переходу до УПС в 28 років! (за старим режимом), 
була кошовою, Кр Ком Пластунок, Референтом Вишколу 
на станичному і крайовому рівні.   При зменшеному числі 
членства в краю, була керівником виховної діяльности 

на станичному і крайовому рівні.   За цей час зорганізовано і переведено чимало 
вишколів виховників на І і ІІ ступінь КВ.   Останніх 7 років писар КПС, а останні дві 
каденції ГПБ, референт куренів в Головній Булаві УПС.    
В українській громаді була членом дирекції українського Дому для Старших, Kalyna 
Care, 2004 до 2012, і довголітним членом НТШ. 
За професією - фармацевт.   Працювала майже виключно в фармацевтичні індустрії 
на різних постах. 
  



Кандидат на заступника члена Головної пластової ради 
 
пл.сен. Роман Ващук, ЛЧ (Канада) 
 

В Пласті з 1969 року, в новацтві член новак рою 
«Карпатські Вовки» 11 гнізда. Юнакував в 
гуртку«Повстанці» 11 куреня ім Северина Левицького. 
Здобув ступінь Гетьманського Скоба (1978). Станичний 
ст. Оттава, Канада — 2009-2011, 2000-2002. Згідно з 
статутом Пласту в Канаді, станичні є одночасно членами 
дирекції крайової організації. Отже, крім місцевих справ, 
участь у виховних, фінансових і страхових рішеннях 
Пласту. Член Опікунської ради Пласту, Київ, Україна  — 
2015-19. В міру дипломатичних обов‘язків, брав участь у 
концептуальних дискусіях про шляхи розвитку Пласту в 

Україні. Член ОП УПС, ст. Торонто, Канада з листопада 2019. Пластун сеньйор 
довір´я. Член редколегії журналу «Юнак» (1978—1980), коректор Пластового 
Видавництва у Торонті (1978-1984). Член Куреня УПС Велике Плем‘я «Лісові Чорти» 
з 1980 року 
 
Дипломат-міжнародник. Історик Центрально-Східньої Европи. Таборував у Канаді, 
США, Австралії, Німеччині. Станичний, предсідник канадських КПЗ‘їздів, учасник 
КУПО. 



Кандидат на Голову Головної Пластової Булави 

пл. сен. дов. Сергій Юзик, СМ 

 
 

Народився 7 липня 1972 року, в м.Почаїв (Україна). Членом Пласту став у 
1991 році. Пластову Присягу склав 3 квітня 1993 року. Член ст. Тернопіль 
(Україна). Член куреня УПС ч. 29 «Велике Плем’я Сіроманці ім. А. 
Гарасевича». 
Відбув пластові вишколи КВВ УПЮ ч.5, вишкіл зв’язкових ч.2, вишкіл 
комендантів і бунчужних пластових таборів (1992 р.), ЛШ ч.25 (1993 р.), 
вишкіл провідників скавтських організацій, International Wood Badge 
(Франція, 1994 р.), вишкіл провідників вишколів (1996 р.). Член КВ ІІ УПЮ. 
Багаторічний пластовий виховник і адміністратор, був членом крайового 
пластового проводу у 1993-1999 рр., редактором багатьох пластових 
видань, зокрема часописів «Пластовий Шлях», «Ukrainian Scouting», «Цвіт 
України». Неодноразово очолював Тернопільську пластову округу і 
станицю, член ГПБ у 2013-2016 та 2016-2019 роках. 
Закінчив педагогічний університет за спеціальністю психологія. Викладав 
педагогіку та працював редактором у видавництві. Був активним в 
студентському та молодіжному русі Тернополя. Співавтор та упорядник 
кількох пластових, а також історичних та краєзнавчих видань і 
фотоальбомів. Працює арт-директором у видавництві. 

 



Кандидат на Заступника Голови ГПБ 

пл. сен. дов. Катруся Долішна 

 

Народилася 17 грудня 1957 р. в м. Сент Кетеринс, Онтаріо, Канада. В 

Пласті з 1965 р. Член станиці Сент Кетеринс (до 1981 року), станиці 

Міннеаполіс, США (до 1998 року), станиці Едмонтон, Канада (до 2007 

року), станиці Чікаґо, США (до 2015 року) і станиці Сент Кетеринс з 2016 

року. Пластову присягу склала в 1970 року. 

Відбула пластові вишколи КВ І (1975), КВ ІІ (1999) і ШБ (1974). Була 

юнацькою виховницею на різних крайових таборах в Канаді (1974, 1976, 

1978) і на виховно-вишкільні і спортовно-вишкільні табори в США (1975-

1977). В Міннеаполісі займалася пташатам, новацтвом і юнацтвом і була 

головою пластової групи. В Едмонтоні, була виховницею двох гуртків, 

зв’язковою 6-ого куреня ім. Уляни Кравченко і організувала курінній, 

окружній й крайовій табори в Західні Канаді. В Чікаґо була кошовою УПЮ. 

Від 2011- 2015 була 2-га заступниця з виховних питань КПС США і підчас 

каденції запроектувала і впровадила політику про запобігання знущання в 

Пласті в США.  

Від 2016-2019 була Головною булавною УПЮ. 

 

 

 



Кандидат на Генерального секретаря ГПБ 

ст. пл. Тетяна Лущенко 

В Пласті з 2008 року. Член пластової станиці Київ. Пластову присягу 
склала 30 січня 2010 року. Абсольвенкат пластових вишколів КВДЧ ч.1, 
КВВ УПЮ ч. 110, КВЗ ч. 22, КВПВ ч.10. Член КВ І УПЮ. В різні роки була 
виховницею та зв’язковою к.ч. 72 ім. Марії-Магдалини Мазепи, членом 
проводу ст. Київ, референтом вишколів КБ УСП України, була в команді 
організаторів різноманітних станичних заходів. 
Член проводу різного рівня таборів (від курінних до міжкрайових) в Україні 
та діаспорі. Абсольвентка МВТ “Школа Булавних” та МВТ «Життя в 
Пласті». 
Зараз зв’язкова к. УПЮ-ок ч.72 ім. Марії-Магдалини Мазепи у м. Києві, 
заступниця референта дійсного членства станиці Київ (по роботі з 
старшими пластунами) та координатор передплати «Пластового шляху» 
в Україні. 
Викладачка Київського національного лінгвістичного універстету, 

Київської трьохсвятительської семінарії та Києво-Могилянської академії, 

закінчила аспірантуру КНУ ім. Тараса Шевченка.  

По можливості долучаюсь до волонтерської групи "Небайдужі" (Київ), які 

допомагають нашим бійцям на сході України. 



Кандидат на діловода фінансів та господарства 

пл. сен. кер. Богдан Савицький, ЧК 

 

Народився 20 березня 1950 р. в м. Зевен, Німеччина. Вступив до Пласту 
1956 р. Член станиці Нью Йорк (США). Пластову присягу склав в 1962 р. 
Член куреня УПС «Червона Калина». 
Відбув пластовий вишкіл Кадра Виховників та виконував відповідальність 
братчика, гніздового і бунчужного підчас новацьких таборів (1966 – 1971 
рр.) і як братчик в станиці Нью Йорк. Був виховником при зимових і 
спортових Курінних таборів для юнацтва. Одержав ступінь КВ ІІ і був в 
булаві двох вишкілах КВ і в проводі вишкіл КВ в Мюнхені (1972 р.). Був 
Фінансовим Референтом «Комісії Століття Пласту». Теперішний Діловод 
фінансів та господарства при ГПБ. 
Беру активну участь в Українській громаді: Голова Пластової Фундації; 
Голова Господарської Комісії Українського Музею в Нью Йорку (член ради 
директорів 2016-2019); член парафіяльної ради та бухгалтер парохії Св. 
Йосафата УГКЦ в Трентоні (США). Член Українського Інституту Америки. 
Бувший член ради директорів Федеральної Кредитової Кооперативи 
«Самопоміч» в Нью Йорку (2007-2016; також скарбник і член Контрольної 
Комісії) та Фундації Українського Вільного Університету (також скарбник). 



Кандидат на діловода спеціальних доручень і проектів 

пл. сен. кер. Андрій Ґеник-Березовський, V 

 

Народився 31-го грудня 1949 р. в Торонто, Канада. Член станиці Торонто. 
Вступив до Пласту в 1956 р., а Пластову присягу склав у 1963 р. Учасник 
Лісової Школи в 1965 р. Член куреня ч. 31 «Вовкулаки». В юнацтві був 
братчиком на багатьох новацьких таборах. Після закінчення студій 1974 р. 
відразу взявся за пластову працю. Відбув вишколи  КВ 1 і 2 (УПЮ)  і став 
виховником, а тоді зв’язковим (1976 – 1980; 1993 – 1999) 3-го куреня ім. 
Симона Петлюри. В станиці Торонто був головою виховного сектору 
(2003–2006), а тоді станичним (2006–2010). 

Професійно закінчив математику і комп’ютерне знання в університеті 
Ватерлу в Канаді і ціле життя провадив комп’ютерними проєктами. 
Останніми роками проєкти були пов’язанні із банкоматами і обробленням 
даних кредитових і дебітових платіжних карток. 

 

http://plast.org/wp-content/uploads/2014/02/genyk-150x150.jpg


Кандидат на діловода Пластових груп 

ст. пл. Наталя Зелінка 

Народилася 11 липня 1987 року. В Пласті з 2004 року. Член  ст. Тернопіль.  
Пластову присягу склала 24 серпня 2005 року. Абсольвент пластових  
вишколів КВВ УПЮ ч.76, КВЗ ч. 16, РОВ УПН ч. 214. Член КВ ІІ УПЮ.  
Відзначена Орденом Святого Юрія в Бронзі. 

В різні роки була виховницею та зв’язковою к.ч. 16 ім. Іванки Блажкевич, 
членом проводу ст. Тернопіль та Тернопільської округи, заступником 
крайового булавного УСП України, організаторкою станичних та крайових 
заходів та різного рівня таборів (від курінного до міжкрайового). Член 
проводу таборів та вишколів в Україні та діаспорі. Абсольвент та член 
проводу МВТ “Школа Булавних”. 

Зараз зв’язкова к. УПЮ-ок ч. 16 ім. Іванки Блажкевич у Тернополі та 
Головна булавна УСП. 
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