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XI Конґрес СКУ завершений ...  Обрано новий керівні органи  
 Офіційне відкриття XI-го Конґресу Світового Конґресу Українців відбулося 25-го листопада в Олімпійському дворі в

національному спортивному комплексі «Олімпійський» в Києві. Президент України Петро Порошенко, Перший віце-
прем'єр-міністр України Степан Кубів, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна
Климпуш-Цинцадзе, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та інші, звернулися до 248 делегатів з 26 країн
на офіційному відкритті ґаля-бенкету. 

Протягом наступних двох днів делегати зібралися в готелі «Президент» щоб оглянути діяльність п'ятирічного терміну
СКУ і обговорити пляни на майбутнє. Постійною гучною темою на з'їзді було зміцнення української державності у 
світлі агресивних дій Російської Федерації проти України та у світі. 
Під час першого робочого дня Конґресу делегати заслухали звіт відходячого Президента СКУ Евгена Чолія, членів
організації СКУ та фінансовий звіт за 2012-2018 роки. Пополудневі пленарні засідання обговорили майбутнє СКУ, а
також шість регіональних круглих столів були присвячені зміцненню нашої громади по всьому світу. 
Ранком другого робочого дня делегати взяли участь у 10-ти тематичних засіданнях де обговорювалися такі теми, як:
міжнародна підтримка України з питань, пов'язаних з економічним розвитком, питань оборони, реформ та гуманітарної
допомоги, роля діяспори в сприянні позитивного зоображення України та українців у світі, сприяння консолідації
глобальної української громади, збільшення мережі організацій в  СКУ та посилення впливу української громади для
вирішення питань, важливих для України на міжнародному рівні. 
Під час остаточної вечірньої сесії, 27-го листопада, делегати попрощалися з бувшою Радою, затвердили змін до статуту 
СКУ, прийняли резолюції, був затверджений бюджет СКУ запропонований на 2019-2020 і провели вибори нового
керівництва СКУ.  Делегати одноголосно обрали Павла Грод на пост Президента СКУ.  Конґрес СКУ також обрав нове
керівництво СКУ, включаючи Екзекутивний Комітет та Раду Директорів. Новообраний 1-ий Віце-Президент - Стефан 
Романів, 2-ий Віце-Президент - Анна Кисіль і 3-ій Віце-Президент - Андрій Футей (президент УККА). 

УККА хотів би щиро подякувати Евгену Чолію, попередньому Президенту СКУ за багаторічну самовіддану 
працю і побажати новообраному Президенту Павлові Грод і усій новообраній Раді великих успіхів у своїх 

майбутніх починаннях, щоб допомогти відновити територіяльну цілісність України, захистити її суверенітет 
та зміцнити світову українську громаду. 



   

 
 

Крайова Екзекутива  
Українського Конґресового Комітету Америки 
складає святкові побажання всім своїм членам  

і усій український громаді тут і в Україні.  
Бажиємо Вам Божого благословення, радісних 

Свят Різдва Христового  і щасливого Нового Року. 
 

 
Нехай цей святковий час принесе 

благословення Боже всім українцям,  
а Новий Рік --  здоров'я, щастя і сповнення 

всіх наших мрій та прагнень  
і миру в Україні. 

УККА вітає Американських 
одержувачів нагород СКУ 

 
 
 

 

Щорічне Звернення УККА до громади 

2018 був успішним роком для Українського Конґресового 
Комітету Америки (УККА). Урочисте вшанування 85-ої 
рцчниці  Голодомору - Геноциду 1932-1933 років в Україні - 
було визначною подією для нашої громади.  Ми вдячні нашим 
відділам та членам, які не тільки активно заручили їх місцеву 
владу у відзначенні цього історичного ювілею десятками 
прокламацій від Массачусетсу до Міссурі; але також 
підтримали визначну  віху у визнанні Голодомору як Геноциду 
Сенатом США. Це перший раз коли Сенат США офіційно 
визнав Голодомор як Геноцид і підкреслив що то було навмисне 
і умисне звірство, скоєне совєтською владою проти Української 
Нації. 
Ці всі досягнення відбулись завдяки ВАШІЙ допомозі. 
Четвертий рік поспіль УККА вітав і приймав Президента 
Порошенка під час його щорічної поїздки до Нью Йорку для 
виступу під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних 
Націй (ООН).  Ці зустрічі підкреслюють багаторічну ролю 
УККА у підтримці Української Нації та зміцнення 
американсько-українських відносин.. 
Пряма трансляція наших подій також підтримало УККА і також 
зібрало зацікавлення і підтримку тисячів.  З використанням 
соціяльної мережі більш ніж 120000 тисяч мали нагоду 
оглянути наш щорічний день Пам’яті Голодомору, наукову  
конференцію і святкування 100-річчя Українського 
суверенітету, що дало можливість нашій громаді, послухати 
Посла Курта Волкера, Спеціяльного представника Америки в 
Українських Переговорах і Генерала Джона Абізаїд, які 
підкреслили цю віхову річницю. Наступного року, ми 
сподіваємося перевищити ці цифри в численних заходах, що 
заплановані на 5-ту річницю Небесної Сотні і Євромайдану, 
125-річчя української еміграції до Сполучених Штатів, та 
багато інших. 
Виступати одним голосом є важливо, якщо ми хочемо бути 
успішними в донесені урядові США, що Україна потребує 
допомоги, і що російська агресія є не тільки загрозою для 
України, а й для всього вільного, демократичного світу.  УККА 
ще раз вітає дві організації що долучилися цього року до їх лав 
- Організація Державного Відродження України (ОДВУ) та 
Центр Відносин США-Україна  – будуючи наші зусилля для 
єдності в межах нашої організованої громади. В наступному 
році чекаємо на оголошення про прихід додаткових організацій 
до сімї УККА, яка об'єднує українців в Америці у всіх 50 
штатах. 
Російська агресія проти України продовжується, так як і 
рішучість УККА допомогти нашій Батьківщині: через 
«Українські Дні» у Вашинґтоні, чи активізацію в рамках наших 
місцевих громад. УККА вдячні нашим членам, які своїми 
зусиллями, повідомляли уряд нашої країни про продовження 
гібридної війни проти України, а також унікальний зв'язок, між 
українцями та американцями. 
Ми просимо Вас продовжувати підтримувати працю УККА 
своєю пожертвою (звільненою від податків). З вашою 
допомогою, 2019 рік може стати ще більш успішним для нашої 
громади. 
    
 

Різдвяні вітання від УККА 
 

 
  

 

УККА щиро вітає всіх делегатів з Америки з 
отриманням найвищої нагороди Світового Конґресу 
Українців  - медалі Святого Володимира Великого. 

        
Нагороджені за їх довго-тривалий внесок для 
української громади в США та України, Конґресмен 
США Сандер Левін (D-Міч.) - співголова 
Українського Конґресового Кокусу і д-р Лариса Кий, 
голова Злученого Українсько Американського 
Допомогового Комітету, були нагороджені медалею 
Святого Володимира Великого, найвищою нагородою 
СКУ в присутности глав українських церков, 
Президента України, Першого Віце-Прем'єр-
Міністра, Заступника Прем'єр-Міністра, Міністра 
Закордонних Справ України, численних членів 
парламенту і понад 300 СКУ делегатів і гостей 
представляючих 26 країн, під час  відкриття XI-го 
Конгресу СКУ. 

 
 


	Combined Nov-Dec Bulletins 2018 3
	Combined Nov-Dec Bulletins 2018 4



