
 

   Бюлетень УККА 
Червень 2019… 79 років – це тільки початок 

Президент УККА був присутний на інавґурації Президента Зеленського і провів 
декілька зустрічей на високому рівні у Києві 

Після оголошення дати інавґурації новообраного Президента Зеленського, президент УККА Андрій Футей 
прибув в Україну для участі у церемонії.  Як віце-президент СКУ, Футей, був присутній у спеціяльній сесії 
Верховної Ради 20-го травня, ставши свідком як щойно обраний президент України склав присягу вірності 
народові України.  СКУ був єдиною не-урядовою організацією присутньою під час спеціяльної сесії. Під час 
своєї інавґураційної промови, Президент Володимир Зеленський підкреслив, що на сьогодні 65 мільйонів 
людей з корінням в Україні проживають за кордоном і тому Україна потребує знань, досвіду та менталітету 
діяспори. Він закликав закордонних українців повернутись до України, з перспективами українського 
громадянства для тих, хто готовий будувати нову, сильну і процвітаючу Україну. 

Наступного дня Президент УККА разом з Президентом СКУ, Павлом Грод, зустрілися з Президентом 
Зеленським, щоб підкреслити пріоритети для підтримки України в її битві з Російською військовою агресією, 
економічний розвиток України та зміцнення зв'язків між усіма українцями, не залежно де вони проживають, 
щоб створити один потужний голос. “Ми закликали президента Зеленського продовжувати протистояти 
російській агресії, розуміти, євро-атлантичні прагнення свого народу та зміцнення міжнародних торговельних 
та економічних відносин України. У той же час ми підкреслили низку негайних загроз для України, у тому 
числі завершення газопроводу «Північний потік 2», ослаблення санкцій з боку Європи і відновлення Росії в 
Парламентській Асамблеї Ради Європи. Президент Зеленський погодився з оцінкою СКУ і пообіцяв 
продовжувати відстоювати інтереси України з цих питань, у тому числі де-окупацію Донбасу і Криму.” 

На протязі наступних пару днів, президент  УККА провів низку зустрічей у Києві, у тому числі з колишнім 
президентом Петром Порошенком, Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, послом України в 
НАТО, Вадимом Пристайко та головою Комітету Закордонних Справ, Ганною Гопко. 

203 Second Ave 
New York, NY 10003 
Tel: (212) 228-6840 
www.ucca.org 

З ліва: A. Футей з головою Американської делегації - секретарем Перрі (праворуч) і спеціяльним посланником переговорів для України, посолом
Курт Волкер (ліворуч); Пр езидент СКУ Павло Ґрод і президент УККА Андрій Футей вітають новообраного Президента України 

  Володимира Зеленського, перед зустрічами Зеленського з керівниками іноземних делегацій і послами іноземних держав. 

http://www.ucca.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Щорічний Травневий Заклик Світового 
Конгресу Українців   

 

Щедрі пожертви на УККА 

УККА висловлює ширу подяку за 
щедрі пожертви, отримані з 25 лютого 
2019р. у відповідь н а наш Різдвяний 
заклик для підтримки р оботи УККА і 
нашої спеціальної колекції д ля 
підтримки нашої Місії зі спостережен 
ня за виборами.* 

$10,000 - Self Reliance NY FCU 
$1,000 –  NOVA Ukrainian American FCU 

$200 – $499 
Taras H urmak, Melanie McCutchan, OCI R 

estaurant Partners LLC 

$100-$199 
Bohdan F utey, Larissa Herman, Natalia 
Hryhorczuk,   George & Irene Nestor, 

Nicholas Skirka L iving Trust,  George & 
Zorian Stawnyc hy,  Inia Yevich-Tunsstall, 

Roman Worobec 

Up to $99 
Anonymous,  Bohdan & Vira Bodnaruk, 

George & Christine  Demidowich, 
Myroslawa Holubec, Luba Keske,  Michael 

Liskiewicz,  Bohdan Macuk. Geo rge 
Miller, Eugene Moroz, Myron Poharatnyj,   

Mark Smolij,  Iryna Swystun, Maria 
Yakubovsky.  

УКК А також дякує всіх тим, що 
пожертвува ли через нашу сторінку 

Facebook УККА і шляхом прямої вкладки на 
рахунок УККА. 

$131 

UCCA Spe cial Election Observation Mission 
Fund: 

$5, 000 - Jurkiw Family Fund 
 $5,000 - Leonard Mazyr 
 $500 - Marc Zaharchuk 

* Пож ертвування отримані за станом
23 травня 2019р. 

Після Виборчої Місії Спостерігачів УККА,  які були 
присутніми на обох, 31 березня президентських 
виборах, та на вирішальному другому турі виборів, 
21 квітня, УККА випустив звіт, який відображає 
підтримку України зі сторони УККА у її 
демократичному виборчому процесі, а також 
забезпечує об'єктивний і точний опис 
президентських виборів в Україні у 2019. 

Додатково до 13-ти сторінкового 
підсумкового звіту УККА про Виборчу 
Спостережну Місію на президентських виборах в 
Україні 2019 р. УККА опублікував фотомонтаж її 
роботи протягом усього виборчого процесу. 

Якщо Ви бажаєте мати копію підсумкового 
звіту та/або фотомонтаж УККА, будь ласка, 
звертайтеся до Крайової канцелярії за телефоном 
(212) 228-6840 або електронною поштою на
ucca@ucca.org

УККА випустив звіт про вибори і 
фотомонтаж 

Сьогодні український народ стикаються багато серйозних 
проблем, які загрожують дестабілізувати Україну як 
суверенну державу й гасять національну ідентичність 
громадян України по всьому світу. 

За останні 50 років Світовий Конґрес Українців (СКУ) був 
в аванґарді питань, які є важливими для українців по 
всьому світу і продовжує робити це сьогодні.  СКУ 
обєднав і представляє інтереси понад 20 мільйонів 
українців, які живуть у більш ніж 60-ти країнах.  СКУ 
продовжує активно сприяти розвитку сильних 
українських громад по всьому світу.  Разом ми ґарантуємо, 
що світ визнає і пам’ятає Голодомор і що міжнародна 
громада стоїть з Україною проти поточної аґресії Росії. 

Як засновник і активний член СКУ, УККА закликає свої 
відділи та його членів пожертвувати щедро на кампанію 
СКУ у збірці коштів на підтримку їх роботи для 20 
мільйонів світової діаспори. 
Ваші звільненні від пдатків пожертви на СКУ можуть 
бути відправлені до Крайової Канцелярії на адресу: 

UCCA 
203 Second Avenue, 

New York, NY 10003. 

Дякуємо наперед за Вашу щедрість! 
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