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 Бюлетень УККА 
 квітeнь 2018…78 років – це тільки початок

Перші "Українські Дні" у 2018 р. успішно завершилися 
 Від коли Президент Трамп підписав закон Протидії Супротивникам Америки Актом Санкціювання (CAATSA) у 

серпні 2017, УККА і його бюро зовнішніх зв'язків у Вашинґтоні, Українська Національна Інформаційна Служба 
(УНІС), слідкували  за виконанням цього закону.  В рамках програми у 2017 році для втілення  законопроєкту 
CAATSA, який буде застосувувати санкції проти Росії за її вторгнення в Україну і втручання у виборчий процес в 
Америці, УНІС організував 6-7 березня 2018 року на Капітолійському пагорбі першу акцію, яка правдоподібно стане 
серією "Українських днів".  

  Незважаючи на снігову погоду, майже п'ятдесят громадських активістів з усієї Америки взяли участь в 
«Українських Днях», які почався у вівторок в другій половині дня, з молитвою перед Меморіялом Жертвам 
Голодомору для вшанування 85-річчя Голодомору. 

Після церемонії біля пам’ятника, учасники "Українських днів" мали можливість бути присутніми на 
засіданні Північноатлантичної Ради, де обговорювались майбутні російські вибори та їх вплив на російську 
економіку і подальший тиск на країни реґіону. 

Цього вечора посол Валерій Чалий і Посольство України запросили громаду на прийняття, під час якого 
посол Чалий тепло привітав учасників і вручив сертифікати вдячності кільком присутнім особам, у тому числі: 
Андрію Добрянському, Марті Фаріон, Ірині Гулай, Євгену Луців та Василю Перець, за їх внесок у зміцнення 
громади. Під час прийому, президент УККА Андрій Футей, директор УНІС Михайло Савків і кілька членів
Верховної Ради України подали свої зауваження. Михайло Савків вручив нагороду "Друг УНІС" Об’єднаному 
Балтійсько-Американському Крайовому Комітетові (JBANC) за його незмінну і постійну підтримку України. Карл 
Алтау, екзекутивний директор JBANC, який прийняв нагороду, щиро подякував УНІС і заявив, що "Ваша боротьба 
є Нашою боротьбою." 

Наступного ранку, перед візитою до Конґресу, учасники були проінформовані про останні новини стосовно 
системи впрводження санкцій на Росію, і надходячої резолюції Голодомору та законопроєкту кібер-безпеки в Сенаті 
США.  Протягом усього дня учасники Українських Днів провели зустрічі майже із 30-ма членами Конґресу. 

Акція відстоювання інтересів закінчилася вшануванням українського поета – Тараса Шевченка.  Разом із 
персоналом Посольства України в США та членами місцевої української громади, учасники «Українських Днів»
поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку і короткою молитвою вшанували пам'ять найславетнішого поета 
України. 

Наступні "Українські Дні" відбудуться літом 2018 р. у Вашинґтоні. Крім того, в кінці квітня, відстоювання 
інтересів України продовжуватиметься, в період коли країни Коаліції Центральної та Східної Европи (CEEC) 
проведуть інфомаційну сесію.  Коаліція вивчатиме европейську політику минулого століття, коли у 1918 році 
більшість країн Центральної Европи проголосили незалежність.   Хоча багато країн втратили свою незалежність 
незадовго після цього, сьогодні ці країни стикаються з аналогічними актами аґресії. Просимо слідкувати за 
дальшими інформаціями.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УККА вітає санкції США проти Росії Американсько-Українська ІХ Конференція: 
Визначення пріоритетів безпеки України 

 
8 березня УККА був співорганізатором 

дев'ятої з серії діялогів безпеки разом з Радою 
Американської Зовнішньої Політики і Центром для 
Американсько-Українських відносин.  Цього року 
форум, який відбувся в національному прес-клубі, 
визначив пріорітети безпеки України.  

  

  
 

Понад двох десятків доповідачів 
зорієнтували свої зауваження не тільки на російську 
аґресію на сході України, але також підкреслили, що 
ця війна включає набагато більше, ніж просто 
військовий компонент. Коментуючи те, що тактика 
Росії, це є випробування України, щоб побачити 
відповідь із заходу, що також включає 
дезінформацію, кібернапади, у тому числі напади на 
інфраструктури і вибори, підтримка акцій 
екстремістських груп, використання соціяльних 
мереж для маніпуляції новин та діяльності, 
залякування опозиції та інші методи. Виступаючі 
також відзначили, що кібер та інформаційні війни 
розширилася за межами України включити Европу і 
Сполучені Штати, використання соціяльних мереж у 
нападах на Американських національних виборах, а 
також фінансові спонсорування російськими 
олігархами організацій  США і подання думок, які 
мають прямий вплив на національну політику США. 

Презентації Морської Безпеки Чорного моря, 
Кібербезпека та Захист Інформації були включені до 
пропозицій по обороні. 

 
Кілька членів Верховної Ради також 

звернулися до форуму, у тому числі: Оксана Сироїд, 
Перший віце-голова ВР; Артур Герасимов, 
провідник фракції Петра Порошенка у ВР; Народний 
депутат Сергій Висоцький і народний депутат 
Андрій Левус. 

Для перегляду відео презентації можна 
відвідати сторінку Facebook УККА в: 
https://www.facebook.com/UCCA.org/videos 

 

  

Сенатори Роб Портман (R-OH)  і Річард 
Дурбін  (D-IL), співголови Українського Кокусу 
в Сенаті, представили S.Res.435, резолюцію вша-
нування  85-річчя Українського Голодомору- 
ґеноциду 1932-1933 років.   

Це дуже важливе питання для України та 
українсько-американської громади. Протягом 
десятиліть наша громада працює над тим, щоб 
якнайширше інформувати американське суспіль-
ство про Голодомор в Україні та  домогтися ви-
знання Голодомору ґеноцидом українського на-
роду 

Українська Національна Інформаційна 
Служба (УНІС) закликає українську громаду 
зв'язатися з їх сенаторами і закликати їх під-
тримати введення резолюції S.Res435.   Контактні 
інформації вашого сенатора ви можете отримати 
на: http://www.senate.gov.   

Просимо широко поширюйте цю інфор-
мацію електронною поштою а також на соціяль-
них мережах Facebook/ Twitter /Instagram тощо.  

Якщо у вас виникли будь-які питання, 
просимо  зв'язатися з УНІС тел. 202 547-0018, або 
електронною поштою на unis.sawkiw@gmail.com. 
 

РЕЗОЛЮЦІЯ ГОЛОДОМОРУ 
ПРЕДСТАВЛЕНА В СЕНАТІ 

 

Український Конгресовий Комітет Америки 
(УККА), найбільше представництво американців 
українського походження, вітає новину, що нарешті 
адміністрація Трамп ввела фінансові санкції щодо 
Росії за втручання у виборах США у 2016 році і за 
кібератаки  проти України та інших країн 

15 березня були накладені санкції проти 
хакерів - 19 осіб   і п'яти шпигунських агентств чиї 
кібератаки були охарактеризовані урядовцями  США 
— як "найбільш руйнівних і коштовних" в історії. 

Хоча адміністрація запізнилася на півтора 
місяця наказового Конґресом терміну, УККА вітає 
нововведені санкції проти Росії, неодноразово 
закликаючи  цю адміністрацію до впровадження 
санкцій проти Росії по закону Протидії 
Супротивникам Америки Актом Санкціювання,  що 
минулого літа майже одноголосно був прийнятий 
Конґресом. 

УККА надалі підтримуватиме сильніші 
галузеві санкції проти Російської Федерації за її 
втручання в наш виборчий процес; і поки Росія 
повністю відведе всі приховані та відкриті сили і 
устаткування з України і вийде з суверенної території 
України, включаючи Крим 
 


