
 

 

 

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

   Бюлетень УККА 
 бeрeзeнь 2018…78 років – це тільки початок 

«Таємний щоденник Симона Петлюри»
УККА з приємністю інформує, що виробниицтво довгоочікуваного фільму «Таємний щоденник Симона 
Петлюри» майже закінчено.  Сподіваємось, що перший показ фільму відбудеться в тому році – в 100-ну 
річницю змагу України до незалежности після жовтневої революції 1917 р. (1918-1921).  

ВНИЗУ – ЛИСТ ВІД РЕЖИСЕРА ФІЛЬМУ ОЛЕСЯ ЯНЧУКА 
Дорогі друзі і подруги, шановні пані і панове! 
     В першу чергу звертаюся до тих, хто особисто підтримав наш кінопроект, склавши свою фінансову  пожертву.  Хочу щиро 
подякувати за Ваше небайдуже ставлення, бо саме ця допомога мала для нас величезне значення ! 
     На сьогоднішній день виробництво фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри" знаходиться у завершальній стадії - 

озвученні та запису музики до нього.  Маю надію, що на початку квітня фільм буде готовий до показів в кінотеатрах. 
    Цей проект дався нам дуже непросто, в першу чергу з фінансових причин, адже держава його підтримала тільки на 50% , 

згідно програми Держкіно України, а решту коштів треба було організувати з інших, альтернативних джерел. 
Мушу підкреслити, що головним таким джерелом виступив саме УККА, а з українського боку, окрім держави, стала сама 
кіностудія Довженка, вкладаючи у виробництво свої основні засоби : знімальні павільйони, апаратуру та обладнання, костюми, 
транспорт, зброю, різний реквізит, а це мало бути назагал 24,000 000.00 гривень, тобто це є 50 % бюджету фільму. 
На жаль без успіху на підтримку стали мої звернення до українських бізнесменів і банкірів ( які нарікають, що часи в Україні 
сьогодні не до меценатства ). Хоча у місті Львові, де частково ми фільмували минулого літа, знайшлись добрі люди, хто надав 
яку міг допомогу. Так, Голова Львівського Обласного Апеляційного суду, пан Петро Каблак дав дозвіл і сприяння безкоштовно 
фільмувати найдовший епізод фільму "Суд над вбивцею Петлюри Самуілом Шварцбардом", в одному з залів суду. Господар 
старовинного млина на Житомирщині, пан Василь Геращенко, також надав підтримку у зйомках одного з епізодів на території 
цього млина. 
     Я задоволений тим, як нам вдалося відтворити епоху початку 20-го століття як у Франції так і в Україні. Як гарно 
спрацювали всі виконавці  актори у фільмі, адже проби акторів на ті чи інші ролі тривали 6 місяців. Ми мали 5 кандидатів на 
роль Петлюри, але вибрали очевидно найкращого, актора Сергія Фролова. 
     Зараз, на жаль, актуальною залишається єдина проблема - дефіцит коштів з не державного боку. Потрібно ще 1,500 000.00 
гривень або $55,555.00. 
Я звертаюся до всіх, хто як може нас підтримати фінансово. 
     Тепер виходить з друку пам'ятний рекламний календар про наш фільм, який буде актуальний найближчі два роки - 2018 і 
2019. Кожному жертводавцю ми надішлемо особистий примірник, а ті хто надав $1,000.00 і більше, одержать персональну 
подяку в списку жертводавців у цьому календарі. Хто ж підтримає наш фільм пожертвою від $2,000.00, одержить персональний 
кредит подяки у титрах фільму. 
     Так сталося, що наш спільний кінофільм виходить у кінопрокат в рік відзначення 
100-річчя Української Революції.  Цей фільм розкриє багатьом у нашому сучасному Світі правду про короткий час незалежності
Української Народної Республіки, про сплановане,  більшовицькою Москвою, знищення в 1926 році в Парижі,  Головного
отамана арміі УНР та Голови Уряду УНР в екзилі Симона Петлюри, про наше героїчне минуле, яке ще не закінчилось.
Дякую всім за співпрацю,

 З повагою,  Олесь Янчук, кінорежисер, продюсер, 
 Генеральний директор Національної кіностудіі 
 імені О. Довженка 

http://www.ucca.org/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент УККА провів низку 
засідань у Києві 

 

2018 Український Народний Фонд - 
Заклик 

На протязі 78 років Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА) представляє інтереси української громади 
і працює, щоб гарантувати, щоб Україна стала незалежною, 
демократичною і рівним партнером в родині країн Евро-
Атлантичних націй. 

Oстанні чотири роки продовжується Московська 
незаконна  окупація Криму, вторгнення російських 
військових сил та її аґресія в Донбасі - Росія швидко зростає 
як реґіональний агресор. УККА активізовує усі свої зусилля 
задля вирішення безперервної загрози національній безпеки 
(з боку Росії) не тільки України, але і у стабілізації рамок 
транснаціональної безпеки, що постали після Другої світової 
війни. 

З метою вирішення цих та багатьох інших питань  
2018 обіцяє бути дуже зайнятий рік для УККА 

Аби протистояти російської тенденції демонтажу 
повоєнного порядку, а також підтримувати зусилля 
України щодо забезпечення своєї незалежності і 
захищати її територіяльну цілісність, УККА плянує 
проведення багатьох заходів, у тому числі:  
-Серії "Українських днів" - захист інтересів України у 
Капітолію;  
-Спів-організування різних своєчасних конференцій і 
форумів;  
-Проведення зустрічей громади з гостями з України; і  
-Продовжити зміцнення наших коаліцій взаємо-підтримки, 
шляхом створення альянсів з різними етнічними громадами 
щодо питань, що викликають спільне занепокоєння. 
На відзначення важливих подій у житті нашої 
Української громади і Української нації, УККА розробив 
плян: 
-З честю відзначати кульмінацією 85-ій річниці Голодомору;  
-Підтримати 100-річчя Української капели бандуристів;  
Для об'єднання і активізації нашої громади, УККА плянує:  
-Відвідати українські громади по всій Америці, щоб 
зкоординувати діяльність та інформувати їх про роботу 
УККА;  
-Підтримувати зусилля різних організацій-членів у їх 
життєво важливій роботі;  
-Впровадження доступної, зручної веб-сторінки, де члени 
громади можуть отримати найновішу інформацію;  
-Проведення реґіональних семінарів щодо ефективної роботи 
по захисту наших інтересів; 
-Зміцнення наших стратегічних комунікацій та пропагування 
за допомогою соціяльних засобів масової інформації для 
поширення наших повідомлень і підтримки УККА в його 
ініціятивах. 

Праця УККА – майже повністю залежить від щедрості наших 
членів. Жодні з вищезгаданих плянів не можуть бути виконані без 

так необхідної моральної і матеріяльної підтримки тих, які  
щорічно вносять вкладки до Українського Народного Фонду.  

УККА звертається з просьбою до членів і друзів щедро 
пожертвувати до УНФ. Успіх цієї організації а тим самим успіх 

української-американської громади, у захисті своїх інтересів і 
можливості висловлювати свою думку, завжди був і залишиться в 

руках самовідданого і патріотичного членства та друзів. 
Дякуємо! 

Всі пожертви до УККА та до Українського Народного Фонду не 
підлягають оподаткуванню.  Ви можете скласти Вашу пожертву 

через місцевий Відділ УККА або безпосередньо до  
Крайової канцелярії УККА: 203 Second Ave, NY, NY 10003 

 
 
 

 
 

 

На протязі тижня 19 лютого Президент УККА, Андрій 
Футей, провів низку зустрічей у столиці України, м. 
Київ. 

Під час зустрічі з Радником Президента 
України із Зовнішньої Політики Костянтином Єлісеєвим 
Футей обговорив різні питання, включаючи самі останні 
події про розвиток Американсько-Українських 
відносин, про зустріч Президента Порошенко із 
делегацією Сенату і із державним секретарем США 
Tillerson під час Мюнхенської Конференції з Безпеки, 
про $1 більйон 7-річної угоди між Американською 
компанією General Electric і Укрзалізницєю, щоб 
забезпечити придбання більше 200 локомотивів, 
подальші обговорення з урядом США стосовно 
Американсько -Української угоди з питань безпеки і про 
майбутні «Українські Дні» на початку березня 
зорганізовані УНІС-ом. 

З Міністром Освіти, Лілією Гриневич, він 
обговорив необхідность українських підручників і 
більш тісною співпрацєю Шкільної Ради УККА. 
Міністерство запропонувало віртуальні-версії кількох 
підручників і в даний час працює на впровадження 
нових навчальних програм на осінь 2018. Футей 
погодився зробити належні заходи, щодо співпраці між 
Щкільною Радою та співробітниками Міністерства 
Освіти. Міністер також висловила зацікавлення 
відвідати нашу громаду і наші школи. 

Під час зустрічі із Генпрокурором Юрієм 
Луценко, Футей говорив про необхідність притягнення 
до відповідальності осіб, відповідальних за трагічну 
смерть Небесної Сотні і висловив стурбованість сімей 
загиблих. Кілька днів пізніше, Луценко і його 
співробітники зустрілися із представниками сімей 
загиблих. 

На зустрічі з Народним Депутатом Юлією 
Тимошенко, Футей обговорив соціяльні, економічні та 
політичні ситуації в Україні, її зустріч з членами 
Конгресу та Адміністрацією під час її перебування у 
США, та американсько-українські відносини. Велике 
значення було надано продовження незаконної анексії 
Криму і поточної війни в Донбасі. В обговоренні були 
також включені триваючі зусилля боротьби з корупцією 
та можливе формування антикорупційного суду. НД 
Тимошенко подякувала УККА за об'єднані зусилля з 
членами Конгресу, Сенату і Адміністрації США. 

Виконуючий обов'язки Міністра Охорони 
Здоров'я, д-р Уляна Супрун обговорила поточну 
реалізацію медичної реформи затвердженої Верховною 
Радою України і серйозні зусилля, щоб зірвати цей 
процес. Футей висловив стурбованість, що різні 
зацікавлені сторони працюють, щоб зірвати реформи та 
зміни введені Міністром. 

Футей також виступив в прямому ефірі 
ukrlife.tv (укржиття.тб) з ведучою програми Людмилою 
Немиря де обговорили ролю УККА та об'єднані зусилля 
американсько-української громади в підтримці України; 
також мав коротку зустріч з колишнім Президентом 
України Леонідом Кравчуком щоб отримати його точку 
зору на поточну ситуацію в Україні. 

Футей також відвідав і вшанував Меморіял 
Небесної Сотні під час урочистої річниці трагічної події. 
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