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              Бюлетень УККА  
         липень 2020р… 80 років – це тільки початок 

 
 

У червні УККА запустив другий у 
серії віртуальних урочистостей, для 
відзначення  свого 80-річчя. Друга 
програма висвітлила підтримку 
Конгресу США шляхом розміщення 
співголів двопартійного Сенатського 
Українського Кокусу, як і 
Конгресового Українського Кокусу у 
Палаті Представників. Президент 
УККА, Андрій Futey відкрив 
програму з короткою історією роботи 
УККА, що представляє інтереси 
української громади протягом 
останніх 80 років.  

 
 
УККА вдячний співголовам  
Сенатського Українського Кокусу - 
сенаторам Роб Портман 
(Республіканець, Огайо)  і Дік Дурбін 
(Демократ, Ілліной) і співголовам 
Конгресового Українського Кокусу у 
Палаті Представників – конгресменка 
Марсі Каптур (Демократ, Огайо), і 
конгресменам Брайан Фіцпатрік 
(Республіканець, Пенсильванія) та 
Енді Гаріс (Республіканець, 
Мериленд) за їхні щирі вітання з 
нагоди ювілею УККА. 
 
Програму можна переглянути на: 

• www.ucca.org  

• YouTube – https://bit.ly/UCCATube  

• https://www.facebook.com/UCCA.org 

 
 

 

Триває святкування 
#UCCA80Years  

 

УККА виклалав ключові позиції громади Крайовим 
комітетам Республіканської і Демократичної партії 

 УККА постійно слідкує за позиціями та заявами, що були зроблені протягом кожного 
виборчого процесу щодо зовнішньої політики США. Це спостерігання стало 
імперативом з огляду на поточну війну Путіна проти України.  У минулі цикли виборів 
представники, УККА звернувся як до Демократичних, так і до Республіканських 
Крайових комітетів перед їх відповідними конвенціями і загальними виборами, щоб 
привернути увагу та отримати підтримку стратегічного партнерства, яке існує між 
США та Україною. Хоч пандемія Коронавірусу припинила фізичні зустрічі з 
відповідними комітетами та національними кампаніями, але вона не зупинила УККА 
від подальших можливостей для взаємодії. 
Нещодавно, від імені української американської громади, УККА представив 
«Відносини США з Україною» до Крайових комітетів Республіканської як і 
Демократичної партії США, де пропонує: 
• Підтримувати чітку, постійну і непохиту відданість суверенітету України, 

незалежність і територіяльну цілісність зі сторони Сполучених Штатів і наших 
европейських союзників. 

• Відкинути всі форми визнання російського панування над незаконно окупованим 
кримським півостровом, дотримуючись цілей, явно вказаних у Кримській декларації 
з липня 2018 р.; 

• Вимагати негайного виведення прихованих і явних російських сил та обладнання з 
України та дотримання договорів про припинення вогню [до часу проведення 
виборів на Донбасі, згідно з Мінськими угодами]; 

• Розширити пряму військову допомогу, включаючи летальною оборонну зброю, 
надати підтримку військово-морським та повітряним силам, а також введення  
додаткових програм військового навчання; 

• Продовжити політику «Відкритих дверей» для України для можливого членства  
НАТО шляхом впровадження «Програми Розширених Можливостей (ЕОР)»; 

• Підтримувати та зміцнювати економічні санкції проти РФ, доти поки вона повністю 
виконає свої міжнародні зобов'язання, включаючи Будапештський Меморандум та 
Мінські угоди; 

• Надглядати і збільшити американські контрнаративні стратегії проти російської 
пропагандистської операції за допомогою вже створеного «Глобального центру 
залучення (GEC)»; 

• Заморозити активи та відмовити надання віз елітним росіянам, підозрюваних у 
відмиванні грошей або в участі у злочинних діях проти суверенітету України;  

• Посилити «Стратегічне партнерство Україна-США», включаючи підтримку 
обороноздатності України, економічні реформи та іноземні інвестиційні можливості. 

Українська американська громада надіється, що США, дотримуватиметься своїх  
зобов'язуючих гарантій безпеки України, але і надалі розвиватиме спільні 20-річні 
військові відносини, як бар’єру проти націй агресорів, що загрожують безпеці 
колективного порядку після Другої світової війни. Тому ми наголошуємо, що обидві 
сторони повинні у своїх платформах посилити позицію підтримки військової допомоги 
Україні. Україна є єдиною країною-партнером НАТО, що не є його членом, але 
активно долучилася до всіх операцій і місій під проводом НАТО протягом останніх 20 
років і заслуговує принаймі, на таку саму оборонну підтримку, дану іншим 
стратегічним союзникам Сполучених Штатів. 
УККА звертається до всіх своїх членів, щоби були активними учасниками 
американського політичного життя, незалежно від їхньої політичної приналежності. У 
теперішньому взаємопов'язаному і економічно взаємозалежному світі, американські 
політичні партії повинні висунути плятформи, які сприятимуть міжнародним нормам, 
захищатимуть основні права і свободи людини, будуть стримувати зовнішню аґресію, 
підтримуватимуть територіяльну цілісність наших союзників в також намітити курс 
геополітичної стабільності, що є в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. 
 

 

http://www.ucca.org/
https://bit.ly/UCCATube
https://www.facebook.com/UCCA.org


  

 

VIII річна звітувальна 
конференція підсумовує 

 
17 і 18 червня 2020 р. Український 
Конґресовий Комітет Америки, Центр 
відносин США Україна (CUSUR), та 
Американська рада зовнішніх відносин 
(AFPC), скликали восьме щорічне 
підсумкове засідання робочої групи США-
Україна: Надання Україні щорічного 
звіту. 
У теперішньому світі, що стало «новим 
нормальним», конференція пройшла 
віртуально і практично протягом двох днів 
поспіль.  Кожен день урядові та ключові 
неурядові представники України, Канади, 
ЕС та США дискутували три категорії 
протягом трьох годин.  Загалом, понад два 
десятки експертів виміряли проґрес/реґрес 
України 2019-2020 років у наступних 
шести категоріях: надійна демократична 
політика, розвинена ринкова економіка, 
дедалі більша енергетична безпека, більша 
загальна безпека, життєздатна соціяльна 
згуртованість та встановлена національна 
ідентичність. 
На закінчення, як випливає з назви 
форуму, – ведучий засідання надав Україні 
щорічний звіт, базований на висновках 
понад двох десятків доповідачів.  За 2019-
2020, Україна отримала наступні оцінки: 
• Надійна Демократична політика:       C +  
• Розвинена ринкова економіка і більша 

енергетична безпека:                            С 
• Дедалі більша загальна безпека:         B 
• Життєздатна соціальна згуртованість і 

встановлена національна ідентичність: B-                  

Цього року глядачі змогли дати оцінку 
Україні за участь в онлайн-виборах. І 
цікаво, що глядачі були більш мягкіші в 
процесі клясифікації, ніж експерти, за 
винятком останньої групи, де опитування 
дало Україні C +. 
Дуже дякуємо спонсорам конференції: 
•  Федеральна Кредитова Кооператива 

Самопоміч Нью Йорк 
• Федеральнa Kредитнa Спілка CУMA 

(Йонкерс) 
• Фонд Родини Юрків 
• Фундація «Спадщина» Банку Певність 

Якщо ви пропустили форум, він може бути 
переглянутий на https://bit.ly/UCCATube і 
https://www.facebook.com/pg/UCCA.org/videos 
 
 

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) глибоко 
занепокоївся останніми ознаками вибіркового правосуддя в 
Україні і засуджує прагнення уряду до політично вмотивованих 
справ колишніх чиновників і керівників громадянського 
суспільства України. 
УККА, найбільший представник американців українського 
походження, нагадує Президенту Зеленському про те, що закони 
про люстрацію, які набрали чинності після Революції Гідності, 
були викликані історичним характером високих злочинів і 
проступками Президента Януковича.  На відміну від цієї епохи, 
урядові чиновники і громадські лідери сьогодні що є на прицілі в 
Президента Зеленського, які були в авангарді історичних 
відродженнь національної оборонної структури України, а також 
обернули договірну економіку після вторгнення Росії. Замість 
того, щоб кинути Україну вразливою для подальшого вторгнення 
Росії, колишні лідери України змогли переконати Сполучені 
Штати забезпечити Україну смертоносною оборонною зброєю та 
відбудували українські збройні сили, так і грізну доморощену 
індустрію озброєння. 
У той час як люстрація уряду Януковича була одна з вимог 
демонстрантів Євромайдану в 2013-14 роках, Сьогодні Україні 
необхідно зосередити увагу на просування країни вперед і 
боротьбу з ворогом на порозі, а не розривати  Україну на шматки 
для політичної внутрішньої боротьби або подання розгляду скарг 
 УККА нагадує Україні, що вибіркова політично мотивована 
справедливость завдає непоправної шкоди іміджу України у 
міжнародній громаді і руйнує довіру до України з її глобальними 
партнерами і закликає лідерство України не політизувати 
верховенство права 
 
 

УККА стривожений вибірковим правосудом  
 

На даний момент, 2020 рік показав себе безпрецедентним 
роком не тільки для нашої української американської 
громади, але і для всього людства, де вірусна пандемія 
захопила увесь світ... 

Але, як і в попередні тяжкі часи, УККА піднімається на 
виклик цієї пандемії і зобов'язується продовжувати 
виконувати свою місію – представника української 
американської громади з максимальною силою а також 
продовжувати відстоювати свободу і демократію нашої 
прабатьківщини України – шляхом розробки альтернативних 
способів залучення громади, поширення інформації, 
комунікації та освіти. 

В цей трудний час для УККА, ми сподіваємося, що ми 
можемо продовжувати розраховувати на Вашу щиру 
фінансову підтримку. 

Всі пожертви до Українського Народного Фонду (УНФ), що 
являється головною фінансовою основою УККА для 
проведення заходів і не залежать від зовнішніх впливів –
звільнені від податків.                  

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ПІДТРИМКУ! 
 
 
 

УНФ Заклик 2020 

https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=90b269f6cd&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=2d038d3b30&e=2ea4454178
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