Маріано Чайковський
(нар. 07.03.1947, м. Маллет, штат Парана, Бразилія)
громадянин Бразилії українського походження,
має посвідчення закордонного українця
Освіта та професійна діяльність:
- Університет „Урбаніана” (м.Рим, Італія) – філософія та теологія
(вища освіта);
- Австрійський державний університет ім. Леопольда Франценс
(м.Іннсбрук, Австрія) – магістерський курс з теології;
- Університет „Безера де Мелло”, (м. Можі-дас-Крузес, штат Сан
Пауло, Бразилія) – філософія (спеціаліст);
- Фундація соціальних досліджень штату Парана (м.Курітіба Бразилія)
– управління підприємствами в сфері зовнішньої економіки
(бакалавр);
- Фундація соціальних досліджень штату Парана (м.Курітіба,
Бразилія) – бухгалтерська справа (бакалавр);
- Університет „Унікурітіба” (м.Курітіба, штат Парана, Бразилія) –
правознавство (бакалавр).
З 1972 р. веде справу у сфері зовнішньої торгівлі;
З 1978 р. – офіційний перекладач з німецької, італійської, української
та латині;
З 2005 р. – адвокат (ОАВ/PR 40361).
Нагороди:
Червень 1996 р. – звання Почесного громадянина муніципалітету
Пауло-Фронтін (штат Парана, Бразилія);
15.08.2001 – орден „За заслуги” ІІІ ст. за вагомий особистий внесок у
піднесення
міжнародного
авторитету
України,
зміцнення
співробітництва і дружніх зв'язків з історичною Батьківщиною та з
нагоди 10-ї річниці незалежності України (Указ Президента України
№ 639/2001).
26.02.2004 р. – Відзнака Держкомнацміграції, за особистий вагомий
внесок у консолідацію світового українства.
Характеристика:
Маріано Чайковський – активний член української громади Бразилії.
В 1989-1992 рр. він обіймав посаду голови правління Українськобразильської Центральної репрезентації (неприбуткової громадської

організації, яка має координувати діяльність різнопланових
громадських об’єднань етнічних українців Бразилії). М.Чайковський
встиг багато зробити на цій посаді. В 1990 р. він докладав зусиль для
встановлення перших контактів української громади Бразилії з
Україною (Товариство „Україна”). В 1991 р., після проголошення
Незалежності України, він проводив кампанію з метою прискорення
офіційного визнання Бразилією незалежності України (зібрано 10 тис.
підписів на підтримку). В жовтні 1991 р. – організував відвідування
історичної батьківщини першою групою українців Бразилії, які до
того не мали такої можливості і майже втратили зв’язок з Україною. В
листопаді 1991 р. – організаційно підтримав візит Прем’єр-міністра
України Вітольда Фокіна до Бразилії (мм. Бразиліа, Ріо-де-Жанейро,
Курітіба). Протягом 1991 р. Маріано Чайковський взяв активну участь
в організації та святкуваннях 100-річчя української імміграції до
Бразилії. В 1992 р., як голова правління УБЦР, брав участь в
організації візиту до м.Курітіба Голови Верховної Ради України
І.Плюща (у зв’язку з його участю в ЕСО-92). М.Чайковський був
включений до Організаційного комітету з підготовки та проведення
Всесвітнього форуму українців 21-24 серпня 1992 року (відповідно до
Розпорядження Президента України № 83 від 4 травня 1992 р.)
В 1992-1995 рр., 1995-1997 рр. М.Чайковський працював як заступник
голови правління УБЦР і продовжив активне інформування
громадськості про культуру, історію, сучасне життя України.
В квітні 1993 р. він став співзасновником туристичної агенції „Dnipro
Gold”, яка спеціалізується на організації турів до України.
Маріано Чайковський опікується налагодженням українськобразильської співпраці: в грудні 1993 р. став засновником і першим
головою Промислово-торговельної бразильсько-української палати;
сприяв відкриттю Посольства Бразилії в Україні (в 1994 р.),
Посольства України в Бразилії (в 1995 р.), Генерального Консульства
України в м.Курітіба (в 1996 р.).
31.08.1995 р. Маріано Чайковський призначений Почесним консулом
України: спочатку в м.Курітіба, а після 1996 р. і до сьогодні – в
м.Паранагуа. В своїй роботі в Почесному консульстві України
приділяє велику увагу інформуванню про історію та сучасний
розвиток України, надає підтримку як офіційний перекладач з
португальської на українську та з української на португальську мову,
сприяє вирішенню питань консульського характеру для громадян
Україні, які перебувають в м.Паранагуа.

