
Звертаюся до Українськоко Конґресового 
Комітету Америки та до всіх, хто сьогодні 
оплакує жертв Голодомору: 
Мені шкода, що я не можу бути присутнім на 
сьогоднішній пам'яті, як це роблю щороку, 
але я все ще хотів би передати свої вітання та 
щирі співчуття Українсько-Американській 
громаді в цей важливий день. 
Я оплакую смерть мого батька Абрахама 
Шумера, який помер у середу у віці 98 років. 
Сьогодні є також День Подяки, і я дуже 
вдячний, що я відчував любов мого батька 
протягом багатьох десятиліть.  На жаль цього 
не можна сказати про багатьох які сьогодні 
присутні, чиїх предків – і наступні покоління 
українців, ненароджених і нерозказаних – 
були скошені жорстокою косою голоду.  
Я вважаю, що це наш священний обов'язок – 
вшановувати пам'ять жертв Голодомору, і 
наполягати на широке визнання жахів, які 
вони пережили. Пам'ять про них протягом 
десятиліть закликає нас до справедливості. 
Саме тому я підтримав спорудження 
Меморіалу Голодомору у Вашингтоні, і 
виступив співавтором резолюції в Сенаті 
США шоб визнати Голодомор як Геноцид, і 
за підтримку триваючих зусиль українського 
народу контролювати власну долю 
відповідно до демократичних принципів. 
Ці надбання є важливі ніж колись так як Росія 
продовжує нагромаджувати свої воєнні сили 
на східному кордоні України. Сенат Америки 
уважно стежитиме за подіями на сході. 
Вшановуючи пам'ять мільйонів, життя яких 
було обірване жорстоким і репресивним 
режимом Радянського Союзу майже століття 
тому, знаємо і пам’ятаємо, що Україна 
пережила російську диктатуру у минулому і 
не дозволить цього в майбутньому. 
Сталін відійшов; Радянська Росія зникла; а 
український народ живе далі і житиме вічно. 
  
З повагою,  
 
сенатор Чарльз Е. Шумер 
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УККА вшановує пам'ять Голодомору в 
Україні – Голодомор 1932-33 років 

 
 
У суботу, 27 листопада 2021 року, заходом УККА відбулося щорічне 
крайове вшанування Голодомору і Соборна панахида в катедрі Святого 
Патрика в Нью-Йорку, відзначаючи 88-ті роковини Голодомору-
Ґеноциду в Україні 1932-1933 років. Цього року відзначення Дня Пам'яті 
Жертв Голодомору у Нью-Йорку співпало з Днем вшанування жертв 
Голодомору в Україні. Після повного закриття 2020 року, кілька сотень 
людей прийшли до катердри Святого Патрика, не зважаючи на те, що 
вшанування Голодомору припало на вихідних після святкового Дня 
Подяки у США.   
 
 
 
 
 
 
 

Український хор «Думка» в Нью-Йорку, під керівництвом маестро 
Василя Гречинського, відповідав під час Соборної панахиди – а також 
виконав вхідну пісню перед початком урочистим обрядом, під час якої 
почесна ґвардія Українських Американських Ветеранів (УАВ) разом з 
прапороносцями увійшла через центральну наву собору. Соборну 
панахиду очолили Митрополит Української Греко-Католицької Церкви 
- Архиєпископ Філядельфійський Борис Ґудзяк, Митрополит-
Архиєпископ Антоній та архиєпископ Даниїл Української Православної 
Церкви США, та єпископ УГКЦ Стемфордської епархїі  Павло 
Хомницький, ЧСВВ. 
Після церковної відправи, Андрій Добрянський зачитав заяви в пам’ять 
мільйонів невинних жертв сталінського ґеноциду, які були були 
надіслані до УККА Президентом Байден а також членом Міської Ради 
Нью-Йорку, Карліною Рівера та Сенатором, Чарльзом «Чак» Шумер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посол України в США, Оксана Маркарова, спеціяльно прилетіла до 
Нью- Йорку, щоб вперше бути присутній на цьому заході. Після її 
виступу виступили з коротким словом Постійний Представник України 
до ООН, Посол Сергій Кислиця. Присутнім на вшануванні був також 
Генеральний Консул України в Нью-Йорку, Олексій Голубов.    
 

Сенатор Шумер надіслав 
свою підтримку 

            Бюлетень УККА  
       грудень 2021… 81 років – це тільки початок 
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УККА просить Вас продовжувати Ваші пожертви для 
нашої Українсько-Американський громади.   

 
Діяльність УККА майже повністю фінансується за 
рахунок Ваших щедрих пожертвувань, і Ваша підтримка 
та участь мають важливе значення для нашої роботи зараз 
і в майбутньому!  

Дякуємо всім, хто підтримав УККА у вівторок, 30 
листопада - #GivingTuesday!   
 

Дякуємо за Вашу постійну підтримку! 

УККА продовжує кампанію 
#ЩедрийВівторок 

 

1 грудня виповнилося 30 років Всеукраїнського 
референдуму, на якому понад 92% її громадян 
підтримали прийнятий Верховною Радою Акт 
Проголошення Незалежності України.. 
Виборців запитали: «Чи Ви підтримуєте Акт 
Проголошення Незалежності України?» Текст 
декларації був включений як пояснення, 
передмова до запитання.  
Виборців запитали: «Чи Ви підтримуєте Акт 
Проголошення Незалежності України?» Текст 
декларації був включений як пояснення, 
передмова до запитання. 
З того дня Україна була визнана усім світом як 
незалежна держава. 
У той же день Всеукраїнського Референдуму, 
виборці також віддали свій голос за президента. 
З шести кандидатів, всі з яких виступали за 
незалежність, Леонід Кравчук, Голова 
Верховної Ради, був обраний як перший 
сучасний Президент України. 
З нагоди 30-ої річниці Всеукраїнського 
Референдуму Український Конґресовий 
Комітет Америки (УККА) передає найтепліші 
вітання народові України. 1 грудня стало 
поворотним моментом у становленні сучасної 
Української держави, коли тридцять років тому 
українсьий нарід переважною більшістю 
голосів проголосувала за незалежність України.  
На жаль, українцям сьогодні доводиться 
продовжувати (і вже протягом 7 років) 
захищати свою, важко здобуту свободу, проти 
аґресії свого північного сусіда Росії. УККА 
відзначує цей історичний день референдуму і 
вітає нинішних захисників і захисниць України, 
які реалізують територіальну цілісність і 
суверенітет України. 

 
 
 
 
 
 
 

 

У ці Різдвяні Свята радіймо народженню нашого 
Спасителя, Господа Ісуса Христа, і дякуймо Богові 
за всі благословення, даровані нам, нашим родинам 
та Америці, яка надала нам безпечний притулок, в 
якому ми можемо зберегти нашу унікальну 
українську культуру та спадщину. 
В ці святкові Різдвяні Свята молімося також про 
безпеку наших братів і сестер в Україні. 

Від імені Крайової Екзекутиви УККА, прийміть 
наші щирі побажання благословенного і 

щасливого Різдва, здоров'я і щастя в Новому році! 

Христос народився! Славімо його! 

Різдвяне Привітання УККА 

30-та Річниця Всеукраїнсь-
кого Референдуму 
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