
10 квітня, з посиланням на анонімне 
джерело, сайт Axios.com повідомив, що  
Метью Рожанські, директор 
вашингтонського офісу Інституту 
Кеннана, розглядається на пост 
старшого директора з питань Росії в 
Раді Національної Безпеки США.  
Після підтвердження того, що це 
потенційне призначення обговорю-
валося «щонайменше кілька тижнів», 
УККА 12 квітня надіслав листа  
Президенту Байдену (копія 
Державному Секретарю США Ентоні 
Блінкен), в якому заявлялося про 
розчарування нашої громади з огляду 
на переконання Рожанського, що 
Україна не враховується на 
забезпечення більш тісних відносин 
між США і Росією.    
Лист закликав Президента Байдена 
«відкинути призначення пана 
Рожанського». Посилаючись на 
«недавні агресивні дії Росії щодо 
України», лист вказав, що Сполучені 
Штати надсилають неправильне 
повідомлення «не тільки стратегіч-
ному партнеру Україні, а й рефор-
маторам в Росії та всьому світу» 
призначивши пана Раджанського, 
який протягом багатьох років висло-
влював свої провокаційні коментарі і 
який є лише на один крок нижче 
нинішнього виконувача обов'язків 
Старшого Директора NSC. 
У листі УККА наголошується, що 
Українсько-американська громада 
сподівається на продуктивний та 
динамічний діялог з Білим Домом та 
членами Адміністрації, і з повагою 
просить можливості зустрітися 
(віртуально) для вирішення цих та 
інших питань, що викликають негайне 
занепокоєння. 
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Керівництво СКУ зустрілося з 
новопризначеним послом України в США 

 31 березня провід СКУ зустрівся з новопризначеним Послом України в 
Сполучених Штатах Америки, пані Оксаною Маркаровою. З боку СКУ участь у 
зустрічі взяли Президент СКУ Павло Ґрод, Перший віцепрезидент Стефан 
Романів, Віцепрезидент СКУ і Президент Українського Конґресового Комітету 
Америки (УККА) Андрій Футей, Віцепрезидент СКУ і представник УККА до 
Ради Директорів СКУ Марта Фаріон, Заступника Президента УККА та директор 
Української Національної Інформаційної Служби (УНІС) Михайло Савків, 
голова Ради міжнародної політики СКУ посол Роман Ващук, голова 
Представництво СКУ при Організації Об’єднаних Націй (ООН) Андрій 
Добрянський, Голова Олена Кошарна та Директорка Наталя Немилівська 
Комітету СКУ з питань економічного розвитку України та інвестицій (EPIC), а 
також Директори офісів СКУ у Києві та Торонто.  
У ході дружньої розмови, сторони обговорили низку важливих питань: спільні 
зусилля та ініціативи з підтримки України у протистоянні російській збройній 
агресії; підтримку зусиль України з реформування ключових сфер; поглиблення 
політичної, культурної та економічної співпраці між Україною та США; 
пріоритети пані посла на новій посаді та розбудову співпраці з українською 
діаспорою; спільні зусилля з розбудови багатосторонньої співпраці у Вашингтоні 
задля найкращого представництва українських інтересів на всіх рівнях; 
підготовку до відзначення 30-ї річниці незалежності України. 
Пані посол також подякувала СКУ та усім закордонним українцям за їхню 
підтримку та активну працю в інтересах України. “На своїй новій посаді я буду 
дуже відкритим послом і бачу свою роль у забезпеченні активнішої і якіснішої 
комунікації. Крім того, я точно планую активно залучати до роботи українську 
громаду”, – наголосила пані посол. За її словами, пріоритетами її роботи у 
Вашингтоні стане зміцнення політичної, безпекової, економічної та гуманітарної 
співпраці зі Сполученими Штатами. 

.
“Як організація, яка представляє 1.5 мільйони українців Америки, ми 
сподіваємось на конструктивні робочі відносини на благо нашої громади та для 
підсилення стратегічного партнерства між США та Україною. Вітаємо на посаді 
та запевняємо у нашій підтримці” – зазначив Андрій Футей, Президент 
Українського Конґресового Комітету Америки.  
Своєю чергою, Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод привітав 
посла Маркарову з початком дипломатичної служби та побажав їй успішної 
реалізації усіх планів. “Світовий Конґрес Українців та усі українські організації 
Сполучених Штатів є відкритими до активної співпраці. Ваш успіх – це наш 
успіх” – відзначив Павло Ґрод. 
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до Ради Національної 
Безпеки 
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УККА складає щиру подяку за Ваші пожертви, 
отримані у відповідь на наш Заклик 2020 року на 
підтримку праці УККА* 

$500 
Selfreliance Federal Credit Union (Newark Office), 

Myroslawa Nalywajko, Anonymous Donor 

$200 
Bohdan & Myroslava Futey, Emil Melnyk 

$100 
Ihor Kihiczak, Helen Karachewski, Nicholas Skirka 

Living Trust 

Up to $99 
Peter Matwjejko, Myron Dramarczuk, Ilko Iwanus, 

Vladimir Kowaliwskyj 
УККА також хотів би подякувати всім, хто 

пожертвував через нашу сторінку УККА у Facebook, 
AmazonSmile і через Network for Good. 

*пожертви, отримані в часі від 9 лютого до 28
лютого 2021 року. 

УККА вдячний за  
Ваші щедрі пожертви 

35-та Річниця
Чорнобильської Катастрофи 

Засадження
 
 дер

 
ев у Флориді 

У суботу, 10 квітня, Ротарі-клуб у м. Норт-
Порт, штат Флорида, та Ротарі Інтернешнл 
у Львові, разом з Українським 
Конґресовим Комітетом Америки, 
Українсько-американським клубом південно-
західної Флориди, постом Українських 
Американських Ветеранів, Чоловічим 
клубом м. Норт-Порт, Мером м. Норт-Порт 
та інших міських посадовцями, приєдналися 
до глобальної екологічної акції  «Озеленення 
Планети», заснована у 2020 році в Україні, з 
посадженням дерев на ділянці 
Українського Релігійного й Культурного 
центру Св. Андрія у м. Норт-Порт.    

26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній 
електростанції на Півночі України сталася трагедія 
невимовної величини. В годині 1:23 ранку вибух на 
атомній станції зірвав бетонний дах з реактора #4 і 
викинув в атмосферу величезну кількість токсичних 
радіоактивних частинок. Крім безпосередніх спроб 
робітників Чорнобильської Атомної Станції загасити 
пожежу, викликану вибухом, радянська влада ніякої 
офіційної реакції на цю катастрофу не виявила – не 
було зроблено жодних заяв, не було жодних 
попереджень – нічого, щоб показало хоч би найменше 
занепокоєння про населення України, чи світової 
громади в цілому. Радянська влада мовчала і це 
можна розглядати лише як навмисний акт, недбалість 
і зневагу до безпеки мільйонів.
Тим часом народ України абсолютно не знав про 
небезпеку, що насувалася на їхнє життя. Радянська 
влада не почала негайної евакуації з найближчого 
району навколо Чорнобиля. Евакуація розпочалася аж 
36 годин опісля вибуху.  І тільки після того, як над 
частинами Европи були виявлені великі обсяги 
радіоактивности, і тільки після того, як Скандинавські 
експерти визначили, що джерелом є Україна, тільки 
тоді Кремль оголосив, що аварія сталася на ЧАЕС, і 
що Москва справлається з ситуацією. Реакція Москви 
навряд чи була відповідною щодо маштабів 
катастрофи. П'ять днів після катастрофи, через 
Московську безвідповідальність, тисячі нічого не 
підозрюючих громадян, включно з великою кількістю 
дітей, вийшли на вулиці Києва, всього в 60 милях на 
південь від Чорнобиля, для святкування дня Першого 
Травня, не підозрюючи тихої і невидимої небезпеки, 
яка проникла в їхнє місто.
У цю 35-ту річницю ми згадуємо тих, хто загинув у 
цій катастрофі, і тих, хто вижив. Ми вшановуємо 
сотні працівників екстремальних служб, які 
відреагували на катастрофу; сотні тисяч, які були 
викорінені зі своїх домівок; і мільйони людей, які 
постраждали і продовжують страждати від проблем зі 
здоров'ям, пов'язаних з Чорнобильською 
катастрофою. 
Сьогодні, з нагоди цієї сумної річниці, УККА 
підтверджує свою резолюцію у забезпеченні того, 
щоб поточні потреби жертв цієї трагедії в Україні не 
були забуті. Ми продовжимо засуджувати всі акти 
недбалості у відношенні до людства такі, як аварія на 
Чорнобилі у 1986 році.  Таким чином, ми 
сподіваємося, що жертви цієї трагедії ніколи не 
будуть забуті, і що такі жахливі акти нелюдяності 
більше ніколи не повторяться.
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