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11 березня Конґрес Сполучених Штатів був проіформований про тяжке 
становище українських ветеранів, тих, хто на фронті, а також тих, хто по-
вернувся з війни. Почесним співорганізатором цього заходу був Конґресовий 
Український Кокус і Сенатський Український Кокус, а спонсорами були: Ук-
раїнський Конґресовий Комітет Америки (УККА), Фонд Родини Пилишенко, 
З’єднаний Українсько-Американський Допомоговий Комітет (ЗУАДК), По-
сольство України в США, Українська Американська Громадська Фундація при 
Український Федеральній Кредитній Спілці та Оля Фільм. 
Віце-Президент УККА та директор Української Національної Інформаційної 
Служби (УНІС), Михайло Савків, був модератором дискусії, яка об'єднала 
ієрархію і духівництво, українських урядовців, членів Конґресу США, 
неурядових організацій, представників Адміністрації США та організації 
Українські Американські Ветерани (УАВ). 
Член Конґресу Марсі Каптур (Д-ОГ), співголова Конґресового Українського 
Кокосу, підтвердила, що війна в Україні – це не просто «Українська війна, а 
війна проти демократії в Европі і в усьому світі». Посол України в США, 
Володимир Єльченко, наголосив про реальність «гарячої війни» в Европі, з 
усіма її «припиненнями вогню», яка жорстоко забрала життя понад 14,000 осіб 
і є причиною внутрішньо переміщених мільйонів людей у всій країні.  
Як засновниця і командувачка тактичного медичного батальйону 
«Госпітальєри», що надає медичну допомогу на передовій, народна депутатка 
України Яна Зінкевич виступала з доповіддю про дії неурядових організацій в 
наданні медичного лікування постраждалим у війні і відзначив, що війна у 
Східній Україні це війна між «добром і злом» і попередала, що інші можуть 
опинитись на шляху майбутніх російських агресивних заходів. Заступник 
Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України, Олександр Терещенко, був пристрасним у своєму 
благанні до Українського Уряду що головною ціллю в реабілітації українських 
ветеранів є їх повернення у суспільство, щоб вони могли стати "корисними" а 
не відповідальністю для суспільства.  Перебуваючи в армії, Терещенко захищав 
Донецький аеропорт як «Кіборг» в жовтні 2014 року і зазнав значних травм при 
вибуху міни. 

Особливе зацікавлення становили презентації двох українських військових 
капеланів – владика Степан Сус від Української Греко-Католицької Церкви та 
отець Святослав Юрків від Православної Церкви України.  Обидва говорили 
про надання священних послуг на передових фронту. Інші доповідачі на 
інформаційному засіданні в Конґресі, це: Марта Пивоваренко, психолог, 
експерт з охорони психічного здоров'я та співзасновник неурядової організації 
Фонду розвитку; Катя Колцьо, д-р філософії, доцент університету Весліян та 
член Фонду розвитку; Віталій Гаречко від Фонду Розвитку; Крісті Енн 
Гофленд, IREX Старший Програмний Офіцер; а також Роман Фонтана і Даррен 
Головка, PhD, від Українських Американських Ветеранів (УАВ). 

      Бюлетень УККА 
      Квітень 2020 р… 80 років – це тільки початок

На підставі рекомендацій виданих 
Білим Домом, Всесвітньою 
Організацією Охорони Здоров'я та 
Центром з контролю та профілактики 
захворювань у США, УККА підтримує 
ініціятиву місцевих українсько-
американських організа-цій для 
відкладення громадських подій та 
заходів на невизначений термін, або 
проводити їх через інтернеті. Здоров'я і 
добробут нашої українсько-
американської громади є, і завжди 
буде, пріоритетним завданням для 
проводу нашої громади. 
За даними CDC (coronavirus.gov), 
найкращий спосіб запобігти 
захворюванню, це  уникати можливості 
зараження цим вірусом:  
• Мийте руки часто милом і водою, 

принаймні 20 секунд, особливо після 
того, як ви були в громадському 
місці, або після випорожнення носо-
вої порожнини, кашлю, або дихання;

• Якщо мило і вода в той момент не 
доступні, використовуйте дезін-
фікуючий засіб для рук, який містить 
принаймні 60% алкоголю. Нанесіть 
засіб на всю поверхню рук і потріть
їх разом, поки вони не стануть
сухими;

• Уникайте торкатись очей, носа і рота 
руками;

• Мийте і дезінфікуйте речі до яких 
часто торкаєтесь щодня. Це включає 
столи, дверні ручки, перемикачі, сто-
ли і кухонні стільниці, телефони, 
компютерні клавіші, туалети, крани 
та раковини;

• Уникайте зустрічей з людьми для 
зменшення і, сподіваємося, запобі-
ження подальшому поширенню 
вірусу.

Запрошуємо на Facebook сторінку
УККА

https://www.facebook.com/UCCA.org/
для постійно поновленої інформації

та порад відносно #CoronaVirus 

#КоронаВірус – слідкуйте 
за інформаціями  
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2020 перепис населення - ще не пізно, 
щоб бути врахованими! 

 Хоча реченець перепису був 1 квітня, ще не пізно, щоб бути 
врахованими!  Оскільки всі ми юридично зобов'язані брати 
участь в переписі, ви можете подати свої дані до закінчення 
періоду перерахування, що є в кінці липня, 2020 Перепис 
населення Сполучених Штатів буде першим в історії 
цифровим переписом Америки. 
Цього року американські родини отримають поштою 12-
цифровий ідентифікаційний номер, що дає вам можливість 
зайти на www.my2020census.gov для участі в переписі.  Тим не 
менш, ви все ще можете подати Ваші дані до Перепису 
поштою або по телефоні. 
УККА просить усію нашу громаду, щоб у просторі, 
призначеному під питанням No 9 (РАСА або Ваше 
походження), написати слово UKRAINIAN. 

Чим більше українців подадуться до 2020р. Перепису 
Населення США як українці, тим більше наша громада 
користує. Статистика, зібрана Бюром Перепису Населення 
США визначить, як Федеральне фінансування впливає на 
громади щороку, в тому числі оприділить суму фінансування, 
що державні уряди і місцеві громади отримають від 
федерального уряду протягом наступного десятиліття. 

30-річчя Незалежности Литви
11 березня УККА приєднався до Українського Уряду у 
привітанні з нагоди 30-річчя Відновлення Незалежности 
Литви! 

Михайло Савків, Віце-Президент Українського Конґресового 
Комітету Америки та Директор Української Національної 
Інформаційної Служби (зліва) і Володимир Єльченко, посол 
України в США (крайній зліва), долучилися до Достойного 
Роландас Крісціунас, Посла Литви у США (центр) у бібліотеці 
Конґресу, щоб відзначити  Незалежність Литви. 

6 березня Президент УККА, Андрій 
Футей, очолив зустріч представників 
Руху Американських національностей в 
Огайо з сенатором Р. Портманом (Р-
Огайо).  

Рух Національностей включає 
представників Української, Єврейської, 
Польської, Литовської, Словенської, 
Німецької, Ліванської, Латвійської, 
Естонської, Словацької, Чеської, 
Угорської, Вірменської, Хорватської, 
Македонської, Грецької, Швейцарської 
та Румунської громад. 

УККА очолює Рух 
Національностей в Огайо 

В цей святочний час Христового 
Воскресіння 

Український Конґресовий 
Комітет Америки 

посилає свої теплі вітання, 
в цей безпрецедентний час Корона 

Вірусу, 
Ієрархам Українських Церков, Проводу 
Світового Конґресу Українців, управам 
наших складових організацій, управам 

і членству відділів УККА та всьому 
українському народові на рідних 

землях і в діяспорі – 
та бажає здорових і радісних Свят 

Воскресіння Христового! 

Христос Воскрес! - Воістину Воскрес! 
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