
 

203 Second Ave 

New York, NY 10003 

Tel: (212) 228-6840 

www.ucca.org 

Бюлетень УККА
січeнь 2019…79 років – це тільки початок

 УККА закликає добровольців брати 

участь в Місії Спостереження за Виборами 

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА), 

найбільше представництво американців українського 

походження, ще раз бере активну участь у майбутніх 

президентських виборах і в даний час проводить 

реєстрацію кандидатів на Місію Спостереження за 

Виборами (МСВ), які відбудуться в Україні 31 березня 

2019 року. 

Мета Місії УККА – це підтримка більш відкритого і 

прозорого виборчого процесу на президентських 

виборах, специфічно, щоб контролювати дотримання 

закону, запобіганню порушень і провокацій на 

виборчих дільницях під час голосування і в оцінці 

виборчого процесу. УККА не підтримує жодного 

кандидата або політичну партію, але підтримує 

відданість України дотримуватися стандартів ОБСЄ 

для вільних і чесних виборів, який точно відображає 

волю виборців. Тому Місія УККА складається з 

добровольців - зареєстрованих міжнародних 

спостерігачів, які самі покривають всі витрати, 

пов'язані з їх участю в Місії, в тому числі, витрати на 

переїзд, проживання і харчування. 

З багаторічним досвідом у спостереженні за виборами 

УККА проведе обов'язкову професійну підготовку 

своїх спостерігачів про те, як краще виконувати 

функцію міжнародного спостерігача, зокрема 

обов’язковий семінар, який спеціяльно звертатиме 

увагу про можливість ворожого середовища. Офіційні 

акредитації будуть видані Центральною Виборчою 

Комісією і і вручені через УККА, що також організує 

пересування по країні і житло, і забезпечить 

спостерігачів всеохоплюючим інформаційним 

пакетом.  Місія УККА буде слідкувати за виборами по 

всій Україні, з особливим акцентом на східних і 

південних областях і в дипломатичних місіях у США. 

За більш детальною інформацією про Місію УККА - 

Міжнародних Спостерігачів за виборами, або 

зареєструватися, просимо увійти на веб-сторінку 

УККА www.ucca.org або сконтактуватися з Крайовою 

канцелярією електронною поштою: ucca@ucca.org. 

УККА вітає Українську Автокефальну 

Православну Церкву 

20 грудня 2018 Президент УККА і віце-президент 

Світового Конґресу Українців (СКУ), Андрій Футей, 

зустрівся з його Блаженнішим Митрополитом Епіфанієм, 

новообраним Священослужителем Православної Церкви 

України.  Директор місії СКУ в Україні, Сергій Касянчук, 

приєднався до Футея у складі делегації СКУ, щоб привітати 

Митрополита Київського та всієї України Його Блаженство 

Епифанія з його обранням, під час історичного об'єднаного 

Синоду у Києві на найвищий пост Православної Церкви в 

Україні. 

Делеґація СКУ передала лист Блаженнішому від Павла 

Ґрода, новообраного президента СКУ, в якому м. ін. 

читаємо: "ми вважаємо, що відданість християнським 

ідеалам, глибина духовного переконання і мудрості стане 

гарантією Вашого успішного служіння Православній 

Церкві України, що втілює в собі багатовікові прагнення 

мільйонів українських православних християн про свою 

власну, незалежну від московського Патріярхату, 

автокефальну Православну Церкву України." 

Сторони обговорили загальні сфери майбутньої співпраці 

між автокефальною Православною Церквою України та 

СКУ, в тому числі її широке визнання і світове об’єднання 

українських православних церков. 

З Новим Роком! 
Нехай 2019 принесе Вам здоров'я, щастя, а Україні - мир! 

http://www.ucca.org/
mailto:ucca@ucca.org
https://www.ucca.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

УККА вшановуватиме 5-ту річницю 

Небесної Сотні 

УККА провів кампанію писання 

Різдвяних листів на підтримку 

українських полонених 

25 листопада 2018 р., Російська Федерація 

вчинила напад на три беззбройні українські 

військово-морські кораблі, захопивши судна і 

незаконно, заарештувала всіх 24 українських 

моряків на борту. У зв’язку з тим, УККА 

закликав громаду підтримати міжнародну 

акцію "FreeUkrainePOWs", яку  розпочало 

Міністерство Закордонних Справ України та 

звернулося до прихильників поширити цю 

кампанію через різні соціяльні мережі, 

використовуючи наступні лозунги: 

#FreeUkrainianPOWs 

#RussiaAttacksUkraine 

#StopRussianAggression 

Використовуючи кожний доступний спосіб 

негайного розповсюдження, УККА, 17 грудня, 

розпочав акцію писання листів до незаконно 

затриманих, хоробрих моряків, щоб вони 

знали, що ми не забули про них і робимо все 

можливе для їхньої підтримки. 

У цей святковий час просимо приєднатись 

до акції УККА писання листів! 

За додатковими інформаціями про акцію 

писання листів просимо увійти на 

https://mailchi.mp/f1b8346bfb84/freeukrainianpo

ws-for-christmas 
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Мільйони українців назавжди запам’ятають цю 

історичну дату: 15 грудня 2018 р.  Саме в цей день 

Синод заснував єдину, рідну, автокефальну 

Православну Церкву України. 

Український Конґресовий Комітет Америки, 

найбільша організація що представляє 1,5 

мільйони американців українського походження, 

тепло вітає створення єдиної, рідної 

автокефальної Православної Церкви України і 

висловлює подяку Вселенському Патріярху 

матиринської церкви Константинополя 

Варфоломію, за його тверду підтримку, що 

дозволило уможливити цю знаменну/історичну 

подію. 

УККА так само щиро вітає Його Блаженство 

Епіфанія з Його обранням на пост Митрополита 

Київського і всієї України. Ми дякуємо 

Святійшому Патріярху Філарету за його 

принципову позицію і довготривале стратегічне 

правління в боротьбі за незалежність Української 

Православної Церкви. 

УККА вітає об'єднавчий Синод 

8-го лютого у Вашінґтоні, УККА проведе

конференцію вшанування 5-ої річниці трагічного

ювілею Небесної Сотні.

На конференції, "Історія Небесної Сотні" будуть 

проведені дві групові дискусії «Свідки історії» і 

"Наслідки самопожертви" разом з програмною 

промовою високопоставлених урядовців. 

Законодавчі урядовці та очевидці обговорять 

історичну значимість цих фатальних днів в 

лютому, п'ять років тому, і невід'ємну ролю, яку 

грає українська громада в США у допомозі своїй 

батьківщині - Україні з 2014 року і по сьогодні. 

Ми запрошуємо до участи в конференції 8-го 

лютого, щоб пам'ятати і віддати честь тим, хто 

віддав своє життя обороняючи Україну – Героям 

Небесної Сотні. 

За додатковими інформаціями або реєстрації на 

конференцію, просимо сконтактуватися з 

Крайовою канцелярією УККА.  Більш детальні 

інформації можна отримати на нашій веб-сторінці і 

на Facebook. 

https://mailchi.mp/f1b8346bfb84/freeukrainianpows-for-christmas
https://mailchi.mp/f1b8346bfb84/freeukrainianpows-for-christmas

