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Лео Ледоговський – Почесний консул України у Вінніпезі 
 

З 12 липня ц.р. Лео Ледоговський приступив до виконання обов’язків Почесного 

консула України у Вінінпезі, юрисдикція якого поширюється на провінцію Манітоба. 
 

Лео Ледоговський є Президентом та Головою найбільшої мережі готелів в провінції 

Манітоба «Canad Inns». Ця компанія посідає 14-те місце за об’ємом продажів в Канаді. 

Бізнесовий успіх Л.Ледоговського поєднується із його активною підтримкою діяльності 

української громади Канади. Л.Ледоговський активно долучений до вшанування пам’яті 

жертв Голодомору 1932- 1933 років в Україні: за його підтримки здійснювався збір 

свідчень у Манітобі про Голодомор, був випущений документальний фільм про «Вічна 

їм пам'ять». Л.Ледоговський також бере активну участь у діяльності щодо створення 

постійної експозиції про цю трагедію Українського народу у Канадському музеї прав 

людини у Вінніпезі. 
 

Л.Ледоговський обійматиме пост Почесного консула України у Вінніпезі протягом 

трьох років – до 12 липня 2014 року, після чого цей термін може бути подовжений. Ім’я 

Лео Ледоговського буде розміщено в офіційному довіднику «Дипломатичні, консульські 

та інші представники в Канаді». 
 

Головними обов’язками Почесних консулів України в Канаді є такі: 

 захист інтересів України, юридичних осіб та громадян України на території 

Канади у межах, визначених міжнародним правом; 

 сприяння та участь у розвитку торговельних, економічних, культурних та 

наукових зв'язків між Україною та Канадою, а також у розбудові українсько-

канадських відносин в інших сферах відповідно до положень Віденської конвенції 

про консульські зносини 1963 року; 

 з'ясування усіма законними засобами умов та подій у торговельному, 

економічному, культурному та науковому житті Канади, а також інформування 

зацікавлених українських організацій та підприємств; 

 надання у межах канадського законодавства допомоги, сприяння та 

консульського захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб України, які 

перебувають на території консульського округу Почесного консульства України. 
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За додатковою інформацією звертатися: 

Олена Захарова 

Посольство України в Канаді 

Тел.: (+1-613) 230-2961 дод. 105 

press@ukremb.ca; http://www.ukremb.ca 

 

Увага! 

Ознайомитися з даним повідомленням Ви можете в мережі на веб-сайті Посольства України 

в Канаді  за цим посиланням: http://www.ukremb.ca/canada/ua/news/detail/63380.htm  

mailto:press@ukremb.ca
http://www.ukremb.ca/
http://www.ukremb.ca/canada/ua/news/detail/63380.htm

