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On August 24th, Ukrainians around the world will joyously mark the historic
30th anniversary of Ukraine’s renewed Independence, celebrating the moment
when Ukraine’s Verkhovna Rada (parliament) overwhelmingly approved the Act
of Declaration of Independence. The restoration of Ukraine’s Independence
was a goal many could only dream of, but this momentous step, taken in 1991,
proclaimed an end to centuries of Soviet and Russian bondage and resolutely
allowed Ukraine to take its first pivotal move towards establishing a whole, free
and democratic state.
24-го серпня українці по всьому світу радісно відзначатимуть історичну, 30ту річницю відновлення Незалежности України — відзначаючи момент,
коли Верховна Рада України переважною більшістю схвалила Акт
Проголошення Незалежності. Відновлення Незалежності України було
ціллю, про яку багато хто міг лише мріяти, але цей знаменний крок,
зроблений у 1991 році, проголосив кінець століть радянського та
російського рабства і рішуче дозволив Україні зробити свій перший
ключевий крок до створення цілої, вільної та демократичної держави.
Over these past 30 years of renewed Independence, Ukrainians have achieved
unbelievable successes – a political and cultural revival - from the
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establishment of a vibrant civil society and a strategic partnership with the
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United States to deepening their ties with Euro-Atlantic structures.
Unfortunately, along with these many successes came many sacrifices. Today
Ukraine must continue to fight to safeguard its long-fought independence. Let
us honor the brave men and women who continue to stand on the frontlines of
democracy defending not only Ukraine’s sovereignty, but that of all of Europe.
За ці останні 30 років Відновленої Незалежности українці досягли
неймовірних успіхів – політичного та культурного відродження – від
встановлення яскравого громадянського суспільства та стратегічного
партнерства зі Сполученими Штатами Америки до поглиблення їхніх
зв'язків з Евро-Атлантичними структурами. На жаль, разом з цими
багатьма успіхами прийшло багато жертв. Сьогодні Україна
змушенапродовжувати боротися за збереження своєї незалежності.
Вшануймо відважних мужчин і жінок, які продовжують стояти на передовій
демократії, захищаючи не лише суверенітет України, а й усю Европу.
The Ukrainian Congress Committee of America (UCCA), the largest
representative organization of Americans of Ukrainian descent, joins Ukrainians
around the world in celebrating this historic 30th Anniversary of renewed
Independence. UCCA sends its warmest greetings and prays that the good
Lord safeguards the Ukrainian people and grants them the strength the secure
their sovereignty, the fortitude to restore their territorial integrity, and the
wisdom to continue on their democratic, Euro-Atlantic path.
Сьогодні Український Конґресовий Комітет Америки (УККА), найбільша
представницька організація американців українського походження,
єднається з українцями всього світу у святкуванні цієї історичної 30-ої
річниці Відновлення Незалежности. УККА надсилає свої найтепліші вітання
і просить Господа, щоб Він захистив і надав силу українському народові
для забезпечення свого суверенітету, стійкість для відновлення своєї
територіяльної цілісності і мудрість продовжувати свій демократичний,
Евро-Атлантичний шлях.

UCCA Celebrates Ukraine’s 30th Anniversary of Renewed
Independence (PDF)

УККА відзначає 30-річчя Відновлення Незалежности України (PDF)
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You are respectfully invited to attend an upcoming Ukrainian Historical
Encounters Series event, entitled, Ukraine at 30: Prelude – Three Maidans
and a War – A Glimpse Forward. The forum will be held on Saturday,
September 18, 2021, at the Ukrainian Institute of America in New York City.
The full-day conference will bring together panelists who will take a fresh,
critical look at the myriad of circumstances that led to the declaration of an
independent Ukraine in 1991 and shaped Ukraine’s present course as an
aspiring member of the Euro-Atlantic community. The forum will highlight the
three great manifestations of popular will, known as the 'Maidans' as well as
Ukraine’s unwanted conflict with its northern neighbor simply labelled 'the War'
as focal points in the discussions.
The full program of the proceeding, with a list of the distinguished invited
speakers, is provided below. We hope you will join us for this important
gathering – celebrating Ukraine’s 30thanniversary of Renewed Independence.
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Download and review the program (PDF)

Add our Facebook Event to your calendar

Register to attend in-person (PDF)

Review Upcoming Independence Events at UCCA.org
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JOIN THE “30 FOR 30” CHALLENGE
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We hope we can count on your support to raise $30,000 in time for Ukraine’s
30th Anniversary of renewed Independence on August 24th – so that we may
continue our vital work – representing and serving the needs of the Ukrainian
American community and assisting our homeland, Ukraine.

Learn More
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