
 

УНІС успішно провів  «Українські Дні» 
12-го червня, бюро УККА у Вашінґтоні, Українська Національна Інформаційна Служба (УНІС), провело свій перший 

в цьому році «Український Дні». Ранню сесію відкрив директор бюра Михайло Савків а відтак інформативні доповіді 

виголосили конґресмен Джим Гельрач  (кол. співголова Конґресового Українського Кокусу), президент УККА Андрій 

Футей, віце-президент Світового Конгресу Українців Стефан Романів та Михайло Савків. 

Після ранкової сесії, учасники «Днів» з 11 штатів – Каліфорнії, Коннектикут, Делавер, Флорида, Іллінойс, Мічиґан, 

Ню-Джерсі, Ню-Йорк, Огайо, Пенсильванії, Вірджинії - провели день спілкування з членами Конґресу і штатними 

працівниками майже 50-ти бюр Конґресу. «Дні» дають можливість громаді обговорити різні проблеми, такі як 

зміцнення режиму санкцій проти Росії; важливість зупинки будівництва «Північного потоку-2»; про підтримку вступу 

України до Євро-Атлантичної структури, зокрема, до НАТО; збільшення військово-технічної підтримки для України, 

для захисту проти російської агресії; підтримка резолюцій щодо вшанування 5-ої річниці революції Гідности, політику 

«Відкритих дверей» для НАТО; і постійну підтримку США реформ в Україні. 

День завершився прийняттям у Капітолію, вшануванням членів Конґресу за їх підтримку і відстоювання українських 

справ у Конґресі. Прийняття розпочато молитвою, яку провів нещодавно інтронізований митрополит Української 

греко-католицької церкви в США, владика Борис Ґудзяк. Опісля з короткими словами виступили: посол України в 

США - Валерій Чалий; Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах - Ганна Гопко; колишній Міністер 

Закордонних Справ України - Борис Тарасюк; Президент УККА - Андрій Футей; та представники Державного 

Департаменту США і кримськотатарської громади.  Ведучим вечора був директор УНІС-у Михайло Савків. 

Наприкінці вечора, Михайло Савків вручив грамоту «Друг УНІС-у» двом заслуженим: сенатору Джону Барассо 

(Вайомінґ) і конґресмену Брайану Фіцпатріку (Пенсильванія), за їхню підтримку України. 
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Крайова Екзекутива УККА  призначила 

Ігоря Длябога наступним редактором 

«Українського Квартальника». 

Довголітній американський та 

український журналіст, Ігор Длябога 

працював у редакціях The Ukrainian 

Weekly, Свободи та Національної 

Трибуни. Він також був редактором 

американських торгівельних та ділових 

видань. Упродовж своєї кар’єри, він 

обіймав пост генерального директора 

Української Телерадіо Мережі. 

На даний час, пан Длябога є власником 

блогу під назвою «The Torn Curtain 

1991», через пости у якому постійно 

висвітлює українські питання та інші 

теми, котрі є актуальні для неурядових 

організацій та малого бізнесу.  

Він також працював у складі відділу 

неурядових організацій Департаменту 

Громадськоі  Інформаціі при ООН. 

В українсько-американській громаді, 

пан Длябога був секретарем Крайової 

Ради УККА та Крайової Екзекутиви 

УККА. Був також головою Об'єднаних 

українсько-американських організацій 

м. Нью-Йорку - відділу УККА. Бувший 

член Крайових Управ Організації 

Оборони Чотирьох Свобід України та 

Спілки Української Молоді Америки. 

Ігор Длябога закінчив Нью-Йорк Сіті 

Коледж та отримав ступінь маґістра з 

медіа-досліджень у Університеті Нова 

Школа. 

Заснований у 1944 році, «Український 

квартальник» є англомовне видання яке 

висвітлює українські питання у різних 

галузях та їх вплив на міжнародному 

рівні.  

Щоб передплатити «Український 

квартальник», просимо сконтактуватися 

з Крайовою канцелярією УККА на (212) 

228-6840 або електронною поштою на 

ucca@ucca.org. 

ДЯКУЄМО 

Крайова Екзекутива УККА висловлює 

щиру подяку проф. Леоніду 

Рудницькому за багаторічну працю на 

пості головного редактора 

«Українського Квартальника».  УККА 

вдячний за його відданість справі і 

прихильність до нашого наукового 

журналу! 

Новий редактор  
«Українського Квартальника» 

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) 

єднається зі світовою спільнотою в жалібному 

вшануванні 5-ої річниці збитого MH17.  17-го липня, 

2014 року, 298 пасажирів і членів екіпажу, що летіли 

з Амстердаму до Куала-Лумпурі на борту 

Малазійської Авіалінії, були збиті зенітною ракетою 

«Бук», яка була випущена з території України, що в 

цей час була окупованою і під контролею російських 

терористів. 

З часу жахливої аварії, Міжнародна Спільна Слідча 

Група, на чолі з Нідерландами, Австралією, Бельгією, 

Малайзією та Україною, доказала, що ракета яка 

збила MH17, належала до зенітної ракетної системи 

російської військової бригади. Літак був збитий 

ракетою російського виробництва - Бук 9M38 - з 

території під контролею терористів, фінансованих 

Росією, використавши мобільне ракето-носійне 

устаткування, привезене з Росії, і що потім швидко 

було повернене назад в Росію.  

«Збиття MH17 є разючим прикладом зневаги Кремля 

до втрати життя ні в чому невинних людей», заявив 

президент УККА, Андрій Футей. «Правда повинна 

бути доказана жертвам цієї жахливої трагедії і УККА 

надіється, що Російська Федерація нарешті візьме на 

себе відповідальність і буде співпрацювати з 

міжнародною громадою, щоб винуватці були 

притягнені до правосуддя», додав президент. 

В цю сумну п’яту річницю, наші думки і молитви 

надсилаємо родинам жертв загиблих, у тому числі 

одного американського громадянина. А загиблим –  

Вічная пам’ять і вічний спокій! 

В п'яту річницю збитого 
Малайзійського літака MH17 

UCCA Releases 2018 Annual Report 

Крайова канцелярія повідомляє про 

випуск Річного звіту УККА за 2018 рік. 

Копію Звіту можна отримати в Крайовій 

канцелярії телефонуючи на 212-228-6840 

або електронною поштою на 

ucca@ucca.org. 
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