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 Бюлетень УККА 
лютий 2018 …78 років – це тільки початок 

Президент УККА провів зустрічі в Києві 
 На протязі тижня від 22-29 січня Президент УККА Андрій Футей, провів ряд
засідань у столиці України.  Під час робочої поїздки до Києва він зустрівся з 
прем'єр-міністром Гройсманом, міністром Закордонних Справ Павлом
Клімкіним, виконуючим обов'язки міністра Охорони Здоров'я д-р Уляною 
Супрун, міністром Внутрішніх Справ Арсенієм Аваковим, міністром Культури 
Євгеном Нищуком, міністром Освіти Лілією Гриневич, головою Служби Безпеки 
України Василем Грицаком а також вищими посадовими особами з адміністрації 
Президента України, Народним Депутатом Андрієм Левусь, керівником партії 
«Свобода» Олегом Тягнибоком, колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм 
Яценюком, посадником  міста Тернопіль Сергієм Надаль, заступником голови 
Місії Посольства США Джорджом Кент, високопоставленими релігійними 
ієрархами та представниками різних не-урядових організацій. Під час своїх 
зустрічей Футей обговорив триваючу гібридну війну проти України, необхідність 
посилення санкцій проти Росії так довго, аж поки Росія не вийде з Криму і 
повністю виведе своїх військових і зброю із Східної України. Обговорювалась теж 
ідея миротворчої місії ООН на Донбасі. Футей приділив особливу увагу потребі
реалізації реформи для боротьби з корупцією та введення судової реформи. 

Він також обговорив необхідність негайного запровадження 
законодавства медичної реформи, нещодавно прийнятого і підписаного 
президентом України. Питання українсько-польських відносин були у центрі усіх 
його зустрічей. Але найважливішою точкою було продовження стратегії на 
зміцнення американсько-українського стратегічного партнерства. 

Перебуваючи у Києві, Андрій зустрівся і мав дуже продуктивну зустріч з 
Kсаною Нечипоренко, директором GoGlobal в Україні. Головне завдання 
соціяльної організації GoGlobal спрямоване на поширення навчання іноземних
мов, зокрема англійської, розвитку добровольного руху в Україні, а також 
сприяння міжкультурного діялогу та громадської дипломатії. УККА, як партнер 
організації GoGlobal, закликає американців українського походження стати 
добровольцями цього літа, викладати англійську мову для 80-ти тисяч 
українських школярів. 

Міністер Гриневич подякувала УККА за підтримку цієї думки і вказала 
на важливість вивчення англійської мови і впливу, який добровольці можуть мати 
на молоде покоління України.  Міністер Нищук та президент УККА обговорили 
плянування 100-ої річниці Української капели бандуристів Північної Америки та 
їх пропонованого турне восени цього року. Футей також зустрівся з членами сім'ї 
Небесної Сотні, щоб почути їх стурбованість і питання. 

Від імені УККА та українсько-американської громади, Андрій Футей 
привітав з днем народження Патріярха Філарета (Українська Православна Церква
Київського Патріярхату).  

29 січня президент УККА А. Футей, президент України Петро Поро-
шенко та інші урядовці  взяли участь в урочистому відзначенні 100-ої річниці 
битви під Крутами, яке відбулося при Пам’ятному Хресті на Асколдовій могилі. 
Від імени української громади США Футей поклав квіти поляглим героям Крут 
та вшанував пам’ять Марка Паславського на його могилі. 

БИТВА ПІД КРУТАМИ – СИМВОЛ 
ГЕРОЇЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

29 січня українці всього світу вшанували
100-ту річницю битви під Крутами. 

Ця битва – це  героїчна спроба 
українських студентів зупинити біль-
шовицький натиск проти української 
незалежности у 1918 році.  Коли більшо-
вицькі сили, в числі приблизно 4000 
військових просувалися до Києва, 
невеликий батальйон  Української Народ-
ної Республіки – приблизно 400 осіб – був 
нашвидко зорганізований і відправлений на 
фронт  до невеликого залізничного пункту
приблизно 80 км на північний схід від 
Києва. Батальйон складався переважно із 
студентського куреня Січових Стрільців, 
одного куреня Кадетів Школи Хмель-
ницького і Загону Гайдамаків. Після 
кривавої 5-ти годинної битви майже 300 
молодих українців були вбиті захищаючи 
батьківщину. 

Радянський уряд намагався 
приховати правду від українського народу 
про бій під Крутами, боячись емоційного і 
патріотичного впливу цієї великої акції
героїзму і хоробрості. Хоча говорити про це 
було заборонено, правда про хоробрість 
молодих студентів поширилася по всій 
країні і до цього дня залишається в серцях і 
думках українського народу 

Вшановуючи загинувших, тодішній 
Президент Української Народної Рес-
публіки, Михайло Грушевський, висту-
паючи на похоронах, проголосив їх героями 
українського народу. Після розгрому
більшовиками Української Народної 
Республіки, тіла студентів були перенесені 
на Лукянівське кладовищі в Києві. У 80-ту 
річницю трагедії бою під Крутами на 
Аскольдовій могилі в Києві був вста-
новлений пам’ятник; а у 2006 році пам'ят-
ник Героям Крут зведено на місці героїчної 
битви. 

У 100-річчя битви під Крутами,
Український Конґресовий Комітет Аме-
рики, пам’ятає у своїх молитвах молодих 
студентів, які загинули в Крутах і всіх, хто 
боровся і продовжує боротьбу за вільну,
незалежну і демократичну Україну. 

Слава Україні! Героям Слава! 



безпеки 
«УКРАЇНСЬКІ ДНІ»: 6-го і 7-го березня 

2018 Після Революції Гідності Українська Національна 
Інформаційна Служба (УНІС) організувала численні успішні 
"Українські Дні" у Вашінґтоні. Ці програми причинилися до 
чудових результатів у відносинах між Америкою та 
Україною, які включають посилення економічної допомоги 
Україні; безліч санкцій щодо російських осіб і секторів 
російської економіки у відповідь на вторгнення на Східну 
Україну та незаконне приєднання Кримського півострову; та 
дозвіл на військову допомогу Україні  для захисту її 
територіяльної цілісності та суверенітету. Продовжуючи 
нашу кампанію під гаслом «Підтримаймо Україну!», 
Українська Національна Інформаційна Служба (УНІС) 
знову організовує «Українські Дні» у Вашінґтоні, які 
відбудуться у вівторок та середу, 6-го і 7-го березня 2018 
року. Метою "Українських Днів" є просування проблем 
українсько-американської громади, а також покращення 
відносин з нашими представниками в Конґресі. 

Розклад програми "Українські Дні" буде складатися 
з декількох аспектів. У вівторок, 6-го березня, УНІС 
організує зустріч за круглим столом в Посольстві України. 
Посол Валерій Чалий, посол України в США та інші 
українські експерти розкажуть учасникам про поточні 
відносин між Америкою та Україною. Обговорення буде 
включати такі теми як: збільшення зовнішньої допомоги 
США для України; НАТО; енергетична безпека для України; 
pозширення НАТО; боротьба з корупцією; і озброєння для 
України. 

Після круглого столу у вечірніх годинах відбудеться 
зустріч у Капітолі. Учасники "Українських Днів" матимуть 
змогу познайомитись із іншими представниками у 
Вашінґтоні, які слідкують за американсько-українськими 
відносинами. На зустріч будуть запрошені члени Кон-
ґресового Українського Кокусу і  Сенатського Українського 
Кокусу. Протягом дводенного заходу учасники "Укра-
їнських Днів" зустрінуться з членами Палати представників 
та  Сенату, щоб донести їм питання, що стосуються 
українсько американської громади і нав’язати існіші зв'язки 
з їхніми бюрами. Такі відносини та контакти мають вагоме 
значення для нашої громади щодо вирішення  українських 
питань та проблем у Конґресі США. Брошурки  на різні теми 
будуть надані всім учасникам  "Українських днів" бюром 
УНІС. 

Річний Звіт УККА за 2017 рік 
Крайова канцелярія УККА повідомляє, що її 

Річний Звіт за 2017 виготовлений. 20-ти сторінковий 
звіт  містить огляд нашої основної праці на протязі ді-
лового 2017 року.  

Якщо ви бажаєте отримати електронну вер-
сію цього звіту, просимо звернутися до Крайової кан-
целярії. Щоб зменшити витрати друкування, папе-
рові  примірники звіту будуть доступні тільки на Ваше 
прохання. 

У четвер, 8 березня, УККА разом з Центром 
Американсько-Українських Відносин та з 
Центром Американської Зовнішньої Політики 
співорганізує 9-ий Американсько-
Український Діалог Безпеки під назвою 
"Визначення Пріоритетів Безпеки України". 

У цілоденній конференції візьмуть участь 
близько двох десятків вищих Американських 
та Українських стратегів, а також експертів 
безпеки та оборони для дослідження у таких 
галузях, як: безпека судноплавства, 
кібербезпека та інформаційна війна.  Це також 
допоможе вивчити поточність Російсько-
Української війни, яка триває протягом майже 
чотирьох років. 

Конференція Безпеки буде проходити у 
четвер, 8-го березня,  в Національному прес-
клубі США у Вашінґтоні.  Конференція 
безкоштовна, але тому, що місця обмежені,  
просимо зареєструватися для Вашої 
присутності. 

Щоб отримати копію програми, реєстраційну 
форму або додаткові відомості про майбутню 
конференцію звертайтеся до Крайової 
канцелярії по телефону (212) 228-6840 або 
електронною поштою - tolexy@ucca.org 

З глибоким жалем Український Кон-
ґресовий Комітет Америки повідомляє 
своїх членів і всю українську громаду, 
що 8 січня відійшов у вічність 

св. п.  Теодор Воляник. 
Св. п. Теодор Воляник – 

активний член нашої громади, один із 
засновників і довгий час голова 
Фундації Українського Вільного 
Університету, був членом Спілки 
Української Молоді, головою відділу 
Організації Оборони Чотирьох Свобід 
України у Ню Йорку, членом 
Організації Українських Націоналістів 
та членом Крайової Ради УККА. Від 
імені Крайової Ради УККА 
висловлюємо щирі співчуття його 
родині і всій українській громаді за їхню 
втрату.   

Вічная пам'ять!

В пам'ять...

Зберегти дату: 8 березня конференція з 


