
  

 

УККА провів надзвичайне засідання 
зі місцевами відділами УККА  

27 січня УККА скликав надзвичайну нараду провідників громад з 
усієї країни, щоб обговорити поточну ситуацію в Україні та можливе 
подальше вторгнення Росії.  З масовим нарощуванням військових сил 
вздовж кордонів України (найбільша мобілізація військ в Европі за 
останні десятиліття), уряд США заявив, що подальше вторгнення 
може бути неминучим, проУкраїну говорять на всіх каналах новин. 

Президент та члени Крайової Екзекутиви УККА скликали це 
віртуальне засідання для вирішення, як найкраще наші місцеві відділи 
можуть ефективно працювати із ЗМІ, спілкуватися зі своїми 
виборними посадовими особами та організовувати впливові зустрічі, 
флешмоби, а також віртуальні засідання.  УККА також використав це 
засідання, щоб представити учасникам проєкт гуманітарної допомоги 
Ради Оборони і Допомоги Українцям УККА #SupportUkraine (деталі 
побіч), який запускається для надання допомоги нашим братам в 
Україні, якщо Росія вторгнеться далі.   

УККА закликає наші місцеві відділи та українські громади по всій 
території Сполучених Штатів продовжувати кампанію 
#StandWithUkraine.  Ми закликаємо Вас поділитися своєю 
активністю з Крайовою канцелярією УККА, відправивши 
фотографії, статті, листівки тощо до  to ucca@ucca.org 

Підтримай мир та безпеку в Україні та світі 

#StandWithUkraine 
УККА надзвичайно вдячний своїм відділам та активним громадам по 
всій території США за енергійну підтримку нашої Батьківщини 
України!  Дякуємо Вам за все, що Ви робите – ми повинні бути на 
сторожі - Зробіть так, щоб Ваші голоси були почуті сьогодні! 

Рада Оборони і Допомоги Українцям 
(РОДУ) при Українському Конґресовому 
Комітеті Америки (УККА) розпочала 
загальнонаціональну кампанію по збору 
коштів на підтримку наших побратимів в 
Україні, у разі подальшого вторгнення та 
ескалації Росії в Україні. 

Якщо Росія подалі вторгатиметься в 
Україну, то за оцінками української влади 
від 3 до 5 мільйонів українців можуть стати 
біженцями, і багато дітей опиняться в 
центрі збройного конфлікту. В час коли ми 
молимося за Україну, РОДУ вже звернулася 
до Фундації «АICM-Україна» 
(Міжнародної Асоціації Медичного 
Співробітництва) з метою партнерства у 
плануванні надання життєво важливої 
гуманітарної допомоги населенню, а також 
нашим захисникам. 

AICM-Україна під координацією 
Управління ООН з координації 
гуманітарних питань (OCHA) забезпечила 
склади в декількох областях на сході, півдні 
та півночі України, де можуть надійно 
зберігатися поставки гуманітарної 
допомоги. Всі Ваші щедрі пожертви до 
РОДУ будуть вжиті виключно на закуп 
медичних пакетів: WHO-standard NCDK 
medical kits і WHO-standard IEHK or TESK 
pharmaceutical kits.       

Будь ласка, надішліть Вашу пожертву 
чеком або грошовим переказом, на імя 
«UCCA-CAU» і вишліть на адресу: 

Ukrainian Congress Committee of America 
203 Second Avenue 

New York, NY 10003 

Пожертви також можна 
складати онлайн:  

https://mtyc.co/kb1eof 
Всі пожертви до УККА- 
РОДУ звільнені від 
податків

РОДУ закликає Гуманітарну 
Допомогу #SupportUkraine 

203 Second Ave 
New York, NY 10003 
Tel: (212) 228-6840 
www.ucca.org 
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#SupportUkraine – це кампанія відстоювання і 
просування нагальних потреб України в 
умовах підвищеної російської агресії – 
посилення безпекової та військової допомоги; 
посилення санкцій проти Росії; та боротьба з 
російською пропагандою та дезінформацією. 
Ці питання повинні бути відображені у 
Вашому спілкуванні з сенаторами та 
конгресменами/конгресменками, домагаючись 
їх негайної підтримки усіх ініціятив які 
допоможуть Україні захистити свій 
суверенітет, територіяльну цілісність та 
незалежність.   

Просимо вас поспілкуватися з Вашими 
місцевими урядовцями, домагайтеся їх 
підтримки, попросіть зустрітися з ними, щоб 
обговорити потреби безпеки України. 

Вашінгтонське бюро УККА – Українська 
Національна Інформаційна Служба (УНІС) – 
постійно надсилає електронні листи з 
відповідним законопроєктом Конґресу та 
інфографікою, яку ви можете розмістити на 
своїх соціяльних мережах..   
УККА закликає Вас організувати зустрічі зі 
своїми членами Конгресу (див. праворуч). 
Якщо вам потрібна допомога в організації або 
проведені цих зустрічей, Крайова Екзекутива 
УККА буде рада допомогти. 

28 січня УККА взяв участь у віртуальному вебінарі для 
вшанування Міжнародного Дня Пам'яті Жертв Голокосту. 

Організовані Постійним Представництвом України при 
ООН, представник Ізраїлю, а також провідники 
Українсько-Американської та Єврейсько-Американської 
громадурочисто згадали гідність та пам'ять мільйонів 
невинних єврейських життів, переслідуваних та вбитих 
нацистською Німеччиною під час Голокосту. 

Якщо ви пропустили цей важливий вебінар, ви 
можете переглянути тут: https://youtu.be/YFgxgUSnGnY  

26 січня, за ініціативою місцевого відділу УККА, м. 
Гартфорд, сенатори Кріс Мерфі, член Комітету Сенату США 
із закордонних справ, і Річард Блюменталь, член Комітету 
Сенату США з питань збройних сил, взяли участь у 
віртуальна обговорення з українсько-американською 
громадою свого штату.  

Щойно повернувшись з України, сенатори підкреслили 
двопартійну підтримку України в Конґресі і ще раз повторили 
це Президенту Зеленському  

Сенатори Мерфі і Блюменталь також приєдналися із 24 їхніх 
колег із Сенату у введенні «Закону про захист суверенітету 
України 2022 року», критичного законодавства для 
накладання глибокого грошового покарання у разі 
подальшого вторгнення Кремля в Україну.   

Міжнародний день пам'яті 
 жертв Голокосту 

  

#SupportUkraine UCCA провів вебінар з  
Сенаторами Коннектикут 

https://youtu.be/YFgxgUSnGnY
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