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Бюлетень УККА
 Січень 2018…78 років – це тільки початок 

УККА вітає рішення США продати озброєння 

Україні 

Починаючи з 13-го грудня, Україна має можливість купити 

певну легку зброю та стрілецьку зброю  вироблену у 

Сполучених Штатах. В слід за тим, уряд Канади додав 

Україну до списку контролі над країнами Автоматичної 

Вогнепальної Зброї, спеціяльного реєстру країн, до яких 

Канада може експортувати зброю. 

Український Конґресовий Комітет Америки негайно видав 

заяву, в якій вітає рішення урядів Сполучених Штатів та 

Канади від 13-го грудня дозволити експортерам подавати 

прохання на дозвіл комерційний експорт певної 

вогнепальної зброї  американських та канадських 

виробників. У заяві УККА також поновно закликає США 

надати смертоносну оборонну допомогу Україні, 

посилаючись на спеціяльного посланника США посла 

Курта Волкера, який у грудні заявив, що у 2017 році Україна 

понесла найбільше втрат від часу коли Росія вторглася три 

роки тому. 

Після дозволу на продаж, пресовий секретар Державного 

департаменту США Гетер Науерт заявила, що Сполучені 

Штати також нададуть Україні "посилені оборонні 

можливості", щоб допомогти  "стримувати подальшу 

аґресію". Цей крок має на меті допомогти Україні 

"захищати свій суверенітет та територіяльну цілісність" і 

включати в себе ядерні ракети "Явелін", які УККА закликав 

Сполучені Штати Америки доставляти з моменту 

вторгнення Росії. 

Також коментуючи розвиток Сенатор Роб Портман (Р-

Огайо), співзасновник і співголова Сенатського 

Українського Кокусу, також за'явив, що "це рішення, хоч і 

давно вже минуло, змінить адміністрації Обами фактичне 

ембарго на доставу озброєння збройних сил проти України  

і, нарешті, дозволить Україні отримати доступ до знаряддя, 

необхідного для самооборони ». 

Представник США Біл Паскрел (Д-Н.Дж.) також назвав це 

рішення "давно назрілим". "З новинними повідомленнями 

про посилену аґресію Росією спонсорованих сил в Україні, 

я знаю, що наші союзники в Україні побачать це як 

схвальний перший крок і я сподіваюсь, що це не останній 

крок ". 

22-го січня - 100-річчя Четвертого

Універсалу 

22-го січня 2018 року відзначається століття 

проголошення Українською Народною 

Республікою (УНР) IV Універсалу - офіційної 

деклярації про незалежність України. Ця 

історична заява, оголошена незалежним урядом 

України – Українською Центральною Радою, 

перетворила Україну з поневоленої колонії 

царської Росії в незалежну і суверенну державу. 

1918 рік записався завершенням Першої 

світової війни в Европі та часом потрясінь. Вже 

більше 300 років, будучи великим бойовим 

полем під час війни та частиною великої 

російської імперії, Україна намагалася 

відновити і прагнула звільнити себе від 

тиранічного гніту розпадаючогось царського 

режиму. Ця можливість з'явилася в 1917 році 

під час хаосу, викликаного жовтневою 

революцією. Коли Росія впала в громадянську 

війну, Україна використала нагоду і оголосила 

про свою незалежність, проголосивши 

Четвертий Універсал 22-го січня 1918 року. 

Молодий український уряд – Українська 

Центральна Рада - зіткнулася з багатьма 

проблемами в своєму короткому існуванні. 

Після Великої війни було необхідно 

перебудувати міста та села, боротися з високим 

рівнем безробіття та піклуватися про тисячу 

переміщених осіб. Центральна Рада поставила 

потреби свого народу насамперед, залишаючи 

довготривалий позитивний вплив на українську 

націю. 

У цей 100-річний ювілейний рік 

проголошення незалежності України 

пам'ятаємо тих, хто боровся за честь і гідність 

української нації, тих, хто боровся і жертвував 

своїм життям за свободу України, і тих, хто 

працював на поліпшення української нації! 

Хай, їх спадщина продовжує надихати нас на 

багато років вперед! 

Слава Україні! Героям Слава! 

http://www.ucca.org/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайова Екзекутива УККА 

підоготувала список відзначень 

річниць у 2018 р. 

 
УККА повідомляє свої Відділи та українську 

громаду, що протягом 2018 року відзначатимемо 

кілька важливих річниць, серед яких: 

 

22-го січня -  100-річчя IV Універсалу 

29-го січня - 100-річчя битви під Крутами 

3-го квітня - 100-річчя з дня народження 

письменника Олеся Гончара; 

23-го травня - 80-річчя смерті Євгена Коновальця; 

1-го листопада - 100-ліття проголошення Галичиною 

незалежности від Австро-Угорської імперії 

9-го листопада - відзначення 100-річчя з дня 

народження Лева Добрянського, 

довголітнього президента УККА; 

Листопад – 85-та річниця Голодомору. 

 

В цьому році Капеля Українських Бандуристів, 

Українська Православна церква США та Українсько 

американські ветерани відзначатимуть свої ювілеї. 

 

УККА закликає нашу громаду належним чином 

відзначити ці важливі історичні дати. Офіційні за'яви 

УККА будуть  доступні на нашій веб сторінці 

www.ucca.org для вашого використання. 

 

Запишіть у своєму календарі: 

«Українські дні» 
У зв’язку з розгортанням подій в Україні, та 

дозволом адміністрації Трампа продажі зброї 

Україні, Українська Національна Інформаційна 

Служба (УНІС) готує декілька заходів у 

Вашінґтоні, для того щоб привернути більше 

уваги до деяких проблем.  

Корупція - це найважливіша проблема в 

Україні. УНІС хотів би розглянути це питання 

під час бріфінґу Конґресу взимку. Метою 

бріфінґу є інформування Конґресу про ефективні 

засоби партнерства з Україною для боротьби з 

корупційною практикою. Такий бріфінґ 

запляновиний у Конґресі на лютий 2018 року. 

УНІС також спонсоротуватиме два  

"Українські Дні" у березні та липні 2018 року . 

Нашою головною метою буде надання підтримка 

реформам в Україні та додаткова допомога для 

оборонного озброєння. 

 

За додатковою інформацією заходьте на веб 

сторінку УККА та сторінку УНІС у Facebook! 
 

 

s 

 

Після 28-ми років праці в Крайовій канцелярії 

УККА 31-го грудня Ліза Сонна-Донован 

відійшла з праці в УККА. Вона почала 

працювати в УККА допомагаючи проф. 

Стойко, тодішньому редакторові The Ukrainian 

Quarterly. Через деякий час завдання Лізи в 

УККА збільшувалася, доки вона не стала 

помічником директора канцелярії УККА. Вона 

працювала  з чотирьма директорaмu Крайової 

канцелярії УККА, кожен з яких вважав її 

роботу неоціненною. Нам буде бракувати Лізи  

не тільки як працівника в канцелярії, нам 

бракуватиме її щирого серця, безмежної енергії 

та дружби! 

Крайовa канцелярія УККА щиро дякує 

Лізі за роки праці в УККА та побажати усього 

найкращого в її майбутніх починах. 

 

Дякуємо дорога Лізо! 

 

УККА попрощався з Лізою Донован 

  

 
 

2017 рік був для Українського Конґресового 

Комітету Америки (УККА) надзвичайно активним. 

Протягом чотирьох років основні законодавчі акти 

щодо України, проходили через Конґрес, включаючи 

надання допомоги Україні, зокрема у сфері боротьби 

України з російською аґресією, що вперше включало 

критичну допомогу військово-морській фльоті 

України. Цього літа Конґрес та Білий дім 

об'єдналися, щоб прийняти єдине велике, 

двопартійне законодавство, Закон Про санкційну 

боротьбу проти американських противників, яке ще 

більше покарає російську армію.  

Жодне  із цих досягнень не відбулося би без 

Вас.Зробивши пожертву сьогодні, Ваша підтримка 

ґарантує, що 2018 рік стане ще більш успішним, і це 

допоможе забезпечити успішнішу роботу УККА: 

захищати Ваші інтереси; забезпечити спадщину 

нашої громади;  навчати майбутні покоління і 

поширювати правду про Україну. 

У цей святковий час ми просимо Ми просимо 

Вас скласти вашу пожертву для підтримки праці 

УККА. 

 

Пожертву можна скласти через інтернет: 

www.razoo.com/us/story/Ucca 

Або песесилаючи до Крайової канцелярії УККА за 

адресою: 203 Second Avenue, New York, NY 10003 

Щиро дякуємо за Вашу підтримку! 

 

Підтримайте працю УККА під час 

нашої святкової збірки! 


