
 

       

 УККА інформує про вільні та чесні вибори Президента України 

 Український Конгресовий Комітет Америки (УККА) -  найбільша представницька організація американців 
українського походження, є однією з небагатьох неурядових організацій та єдиною українсько-американською 
організацією, зареєстрованою в Центральній Виборчій Комісії України. УККА офіційно спостерігає за виборами 
Президента України та виборами до Верховної Ради України з 1994 року. 

31 березня Місія Спостерігачів Виборів від УККА, яка складалася з 78 офіційно зареєстрованих спостерігачів, 
контролювала процес виборів та підрахунок голосів у дев'яти областях України - Дніпропетровській, Івано-
Франківській, Херсонській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській та Закарпатській, а також 
на трьох дипломатичних представництвах України у США. 

Протягом дня голосування Місія УККА, працюючи спільно зі Світовим Конґресом Українців, повідомляла, що процес 
волевиявлення проводився мирним, прозорим і демократичним шляхом. Зокрема, у своїх звітах з понад 700 виборчих 
дільниць групи короткострокових спостерігачів повідомили, що 96% дільниць виконували свої функції "добре" або 
"дуже добре". Це свідчить про високий рівень продуктивності для будь-якого виборчого процесу. 

Місія УККА відзначила мало порушень, які не носили системного характеру і не впливали на результати виборів. 
Незначні процедурні порушення включали: 

• наявність агітаційних матеріялів кандидатів у Президенти України на деяких дільницях;
• на кількох дільницях необхідна виборцям інформація про кандидатів у Президенти України була розміщена у 

неналежному місці;
• кілька спостерігачів відзначили, що виборчі дільниці розташовувалися на 2-му і 3-му поверхах, що

ускладнювало доступ виборців з обмеженими можливостями до виборчої дільниці.

Таким чином, Місія зі спостереження за виборами УККА стверджує,  що в цілому президентські вибори 31 березня в 
Україні відповідали міжнародним стандартам, були  вільні,  чесні та демократичні й відображали волю виборців. 

УККА висловлює щиру вдячність членам своєї делегації, які добровільно віддали свій час і кошти для участі в якості 
міжнародних спостерігачів за виборами, - за  їхню відданість демократії, що варта поваги та похвалити. 

Фото зліва: спостерігачі на передвиборчій конференції; фото справа: Місія Спостерігачів від УККА на 
післявиборчому звітуванні про виконану роботу 
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Перший в цьому році "Український день" 
відстоювання інтересів, відбудеться у середу, 12 
червня. 2019 р. та який буде зосереджуватиметься 
на різних законодавствах нещодавно 
представлених в Конґресі, у тому числі: нові основи 
для додаткових російських санкцій; заклик про 
скасування NordStream2; зміцнення американської 
політики щодо не визнання незаконної анексії 
Криму до Росії, окрім інших українських питань. 

У цей день, 12 червня також буде можливість 
зустрітися з новими членами Конґресу і 
познайомити їх з нашими проблемами, а також 
продовжити заохочення наших довголітніх 
прихильників посилити підтримку нашому 
сильному і живому суспільстві в Україні, а також 
сприяти військовій допомозі Україні, щоб зберегти 
її територіяльну цілісність суверенітет та 
незалежність. 
Для отримання додаткової інформації або 
зареєструватися просимо телефонувати до УНІС: 
202-547-0018, або писати по електронній пошті на: 
unis.sawkiw@gmail.com.  

Збережіть дату:  
«Український дні» -12 червня 

Конференція на честь 
столітнього ювілею «Великої 
Злуки Українських Земель».  

УККА у співпраці з Центром Відносин США-
Україна та Українським Музеєм в Ню Йорку 
запрошують громаду на спеціяльну конференцію 
із серій  «Українських Історичних Зустрічей” під 
назвою «Соборність»: відзначення 100-річчя 
«Великої Злуки Українських Земель».  Цілоденна 
робоча конференція буде проходити у суботу, 4 
травня в Українському Музеї за адресою: 222 E 6-
та вулиця в Ню Йорку. 

Конференція проходотиме у 6-ох сесіях, під час 
яких провідні українські та американські вчені 
оглянуть свіжим та критичним поглядом першу 
сучасну спробу українців, щоб зібрати їхні 
основні етнографічні землі в одну єдину 
національну державу, що було названо як 'Aкт 
Злуки' (22 січня 1919 р.). Під час дискусії буде 
представлено посередництво легендарного 
починання 20-го століття, а також роздуми на 
питанням “територіяльної цілісності» з чим на 
сьогоднішній день стикається Українська 
'держава". 

Місця обмежені, тому бажаючих просимо 
зареєструватись до 30 квітня 2019 – онлайн тут: 
http://bit.ly/UHES2019 

Прізвище та ім’я: _________________________ 
Приналежність:___________________________ 
Адреса:__________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Електронна пошта:_________________________ 
Телефон:_________________________________ 

Виповнені реєстраційні форми мають бути 
надіслані електронною поштою до: 
drijmail@yahoo.com або поштою на адресу: 

UHES Special Event: Sobornist’ 
c/o UCCA 

203 Second Avenue 
New York, NY, 10003 

Для отримання додаткових інформації або 
реєстрації просимо звертатися до Крайової 
Канцелярії УККА.

Зі святом Великодня 

У цей святковий Великодній час, Український 
Конґресовий Комітет Америки висловлює свої 

найтепліші побажання радісних і благословенних 
свят Воскресіння Христового! 

Великдень це є жертвоприношення і час оновлення. 
Символіка Христа,що пожертвував своє Земне 

життя, для того щоб ми отримали життя вічне і що 
нагадує нам про жертви які приносять наші брати і 

сестри в Україні для збереження нашої волі. 

Протягом Великодня, нехай Господь подасть нашим 
братам і сестрам в Україні мужність, єднатися проти 
тих, хто ставить під загрозу свободу і територіяльну 

цілісність України і надати їм сили і мужності 
продовжувати їх боротьбу за право реалізувати 

їхнього прагнення жити в демократичній 
Европейській країні. 

Христос Воскрес!   Воістину Воскрес! 
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