
 

 

 

УККА вітає організації ОДВУ і 
Центр Відносин США-Україна

Крайова Екзекутива Українського Конґресового 
Комітету Америки (УККА), найбільший 
громадський представник понад 1,5 мільйона 
Американців українського походження, 
повідомляє, що Організація Державного 
Відродження України (ОДВУ) та Центр 
Відносин США-Україна стали членами Крайової 
Ради УККА разом з більш ніж 20-ма 
українськими організаціями з усієї території 
Сполучених Штатів.  

Як передбачено статутом УККА, Комісія 
Членства при Крайовій Раді має уповноваження і 
зобов’язана розглянути заяви на членство. Під 
час першого засідання Крайової Ради у 2018 р., 
голова Комісії Членства Марійка Дупляк 
повідомила, що дві організації подали офіційні 
заяви стати членами УККА і Комісія рекомендує 
затвердження обох заяв. Таким чином, 9 червня 
Крайова Рада  одноголосно прийняла ОДВУ і 
CUSUR до лав УККА.  

Вітаємо рішення ОДВУ про повернення 
до рядів УККА, організації, яка була членом-
засновником УККА, поширювала український 
націоналізм і підтримувала визволення України 
ще з 1930 років.  

З 2000 року CUSUR став організатором 
конференцій представників політичних, 
економічних, безпеки та дипломатичних установ 
США і України, для обміну думками з широкого 
кола питань. Щорічні конференцій CUSUR 
співорганізовані із УККА, мають на меті 
поліпшення зв'язків, які впливають на 
«стратегічне партнерство» США-Україна. 

УККА закликає українські організації, які 
не є членами Крайової Ради УККА, приєднатись 
до нас.  Згідно зі статутом,  завданням УККА є 
«координувати і скріплювати розбудову 
українського зорганізованого життя в 
Сполучених Штатах Америки.»  Кожна крайова 
чи місцева організація, комітет, установа, клюб, 
асоціація в Сполучених Штатах є запрошена 
приєднатися як повноправний член Крайової 
Ради УККА, та брати участь у праці УККА а 
відтак посилати своїх делегатів на XXIII Конґрес 
Українців Америки, який відбудеться  у 2020 
році. 

Крайова Екзекутив УККА вітає ОДВУ і 
CUSUR у своїх лавах і надіється на плідну 
співпрацю! 

#FreeSentsov:  Заклик УККА 
1 червня УККА листовно звернувся до Президента Трампа і 
членів Конґресу  з проханням "взяти на себе ініціятиву у 
просуванні міжнародних норм" і вимагати негайного 
звільнення українського діяча, активіста Олега Сенцова та 
понад шістдесять інших політичних в'язнів, ув'язнених Росією. 

Лист підкреслив той факт, що мільйони українців 
усього світу заговорили в імені тих, що знаходяться під 
жорстокими репресіями в частинах України, що в даний час 
незаконно окуповані російськими військами – окупація, яка не 
тільки проявляється у позбавлення волі, але вже досить 
звичним явищем "зникнення" тих, хто Росією вважається 
противниками аґресивних дій Росії в Україні.  

Росія в даний час тримає у в’язницях більше ніж 60-ть 
українців, які були незаконно викрадені зі своєї Батьківщини, 
у тому числі лавреат численних нагород режисер Олег Сенцов. 
Родом з Криму, Сенцов відбуває 20 років тюремного 
ув'язнення в суворій колонії виправного режиму в сибірському 
реґіоні Якутії, суд над Сенцовим у 2015 році нагадує 
сталінськоу епоху. Починаючи з його арешту в травні 2014, 
одразу  після  незаконної анексії Росією Кримського 
півострова, Росія незаконно ув’язнила десятки українських 
громадян в окупованих областях України, включаючи 
Олександра Кольченка, Станіслава Кліха, Олексія Чурного, 
Романа Сущенко та багато, багато інших.  

Як зазначено у листі УККА до Президента, спікер 
Райан і сен. МакКоннелл, Шумер і Пелосі, Сенцов на знак 
протесту нещодавно оголосив голодування проти порушень 
міжнародно визнаних прав людини в Росії. У листі до свого 
адвоката Сенцов заявив, що «єдина умова для припинення 
[голодування] це випуск усіх політичних в'язнів України 
ув’язнених Росією.» Тому УККА закликає  Сполучені Штати 
про підтримку цих ув'язнених українців використовуючи Акт 
Маґнітського і CAATSA, прийнятий Конґресом у грудні 2012 
р. і липні 2017 р., а також відповідно наложити додаткові 
санкції проти російських чиновників.  

13 червня УККА закликала української громади і 
наших друзів по всьому світу, висловити свою солідарність з 
Олегом Сенцовим, беручи участь в одноденному голодуванні, 
напередодні чемпіонату світу копаного м’яча в Росії.  

З 14 травня Сенцов є на невизначеному терміні 
голодування заявивши, що «єдина умова для припинення 
голодування є звільнення усіх українських політичних в'язнів, 
що знаходяться в даний час на території Російської 
Федерації.»  

Цей акт політичного протесту був підтриманий листом 
УККА до президента Трампа та лідерів Конгресу, призиваючи 
їхньої уваги до судьби Сенцова та більш ніж 60-ти українських 
політв'язнів які страждають в російських в'язницях. 
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19 червня 2018 року, Український Конґресовий Комітет 
Америки з глибоким жалем прийняв вістку про смерть 
українського поета і громадського діяча Івана Драча. 
Засновник організації «Рух», Іван Драч вірно і чесно служив 
своїй країні як справжній Патріот України. Втрата його слова 
і блискучого таланту є великою втратою не тільки для народу 
України, але й для усієї світової Української Громади.  

Вічная Пам'ять! 

Відійшов у вічність Іван Драч 

УККА відповідає:  
Росія не належить до саміту G7 

8 червня УККА, виступив із заявою 
сильно засуджуючи пропозицію президента 
Трампа на G7, в якїй він заявив, що Росія може 
бути відновленою до групи найбільших у світі 
розширених економії. В заяві читаємо:  

«...Хоча Росія була раніше включена в 
так званий G8 саміт, у 1997 році, заплянований 
на  червень 2014 року саміт в російському місті 
Сочі (а насправді це окупована Росією 
тереторія Грузії) був справедливо скасований, 
після перших незаконних анексій чого не було 
у Европі від часу закінчення  Другої світової 
війни. При відкликані заплянованого саміту, 
країни G7 саміту видали Гаазька деклярацію, у 
якій строго засудили аґресивні дії Росії в 
Україні: «Міжнародний закон забороняє 
загарбання частини або всієї території іншою 
державою шляхом примусу або сили.  Роблячи 
це буде суперечити принципам, на яких 
будується міжнародна система. Ми 
засуджуємо незаконний референдум, який 
пройшов в Криму - це є порушення 
Конституції України.  Ми також рішуче 
засуджуємо незаконну спробу Росії забрати 
Крим, що суперечать міжнародним правам і 
конкретним міжнародним зобов'язанням.  Ми 
не визнаємо, жодного... Сьогодні ми 
підтверджуємо, що дії Росії матимуть значні 
наслідки.  Це явне порушення міжнародного 
права є серйозною загрозою верховенства 
права по всьому світу і повинно бути 
проблемою для всіх націй.» 

Росія не тільки грубо порушила Статут 
ООН вторгнившись в суверенну територію 
України – але надалі продовжує щоденні 
порушення, їхними поточними військовими 
окупаціями, - також порушує Гельсінський 
Заключний акт, Будапештський Меморандум 
1994 і принаймні 2-і двосторонні угоди між 
Росією та Україною. УККА закликає до єдності 
країн G7 у дотриманні міжнародних норм 
порядку безпеки після Другої світової війни. 
Тільки постійний міжнародний тиск змусить 
Російську Федерацію припинити порушення 
міжнародного права і вийти з усіх міжнародно 
визнаних тереторій України.  

Доки Російська Федерація не 
припинить свої аґресивні дії в Україні, які 
суперечать принципам і цінностям, якими 
керуються країни члени G7, Росія повинна 
бути виключена з членства з групи найбільш 
економічно розвинутих країн світу" 

14-го червня УККА був співспонзором «США-Україна 
Робоча Група Щорічний Саміт VI,» що надає Україні  
щорічний звіт, який відбувся в клюбі університету у 
Вашингтоні. Цілоденний форум зібрав представників 
уряду і не-державних представників з України, Канади, 
ЕС, США для обговорення  проґресу/реґресу в Україні 
за 2017-2018 роки в шести категоріях: «надійна 
демократична політика, розвиток ринкової економіки, 
життєздатні соціяльні єдності, енергетична безпека, 
загальна безпека і встановлення національної 
ідентичності.» 

Працю конференції можна переглянути на 
https://www.facebook.com/pg/UCCA.org/videos/  

А більш детальний звіт конференції буде 
опублікований в українсько-американській пресі 

УККА - співспонсор конференції

Української Конґресовий Комітет Америки (УККА) 
щиро вітає Українсько-Американську громаду і 
українців у всьому світі з 27-річчям відновлення 

незалежности України. 
Святкуючи чергову річницю, не забуваймо також 

вшанувати пам'ять тих, які віддали своє життя, щоб 
Україна була вільною і віддаймо данину тим, хто 

сьогодні продовжує захищати цю свободу. 
УККА залишається об'єднаний в рішучому намірі 

надалі підтримувати боротьбу України і наше 
переконання є, що Боже Провидіння дасть їм силу і 

мудрість в цей важкий час, щоби мир скоріше 
повернувся в Україну.  Слава Україні! 

27-ма річниця Відновлення
Незалежности 

https://www.facebook.com/pg/UCCA.org/videos/
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