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Президент УККА відвідав Україну з сенатором Роб Портман 
  Під час першого тижня квітня, сенатор США Роб Портман (Р-Oгайо) відвідав 
Україну для зустрічі з президентом України та іншими високопоставленими 
керівниками і провідниками громадянського суспільства. Сенатор також 
відвідав бойової пости на передовій лінії в Донецьку, щоб на власні очі побачити 
докази російської аґресії на східному кордоні. 

До ряду офіційних зустрічей сенатора Р. Портмана, приєднався його 
виборець, президент УККА, Андрій Футей. Зокрема, пан Футей взяв участь у 
зустрічі з президентом України Петром Порошенко і Головою Верховної Ради 
України, Андрієм Парубій. Офіційна делегація США складалася з сенатора 
Портман і Посла США в Україні, Мері Йованович. За рекомендацією пана 
Футея, сенатор також зустрівся з виконуючою обов’язки Міністра Охорони 
Здоров'я, Уляною Супрун, щоб обговорити поточний стан реалізації реформ 
охорони здоров'я і зобовя’зання, які вона взяла на себе. Разом, вони висловили 
тверду підтримку її керівництва. 

"Це була честь і привілей супроводжувати Cпівголову Українського 
Сенатського Кокусу під час його візиту до Києва. Включивши УККА до нарад 
високого рівня, Сенатор продемонстрував міцне партнерство з нашою 
українською громадою в Америці і важливість нашої організації", сказав Футей. 
Він додав: «ми пишаємося і гордимося тим, що Президент України вручив Орден 
«За Заслуги» за видатний особистий внесок Сенатора у зміцненні міждержавних 
відносини між Україною та Сполученими Штатами, захищаючи державний 
суверенітет і територіяльну цілісність України». 

Зліва: В присутності президента УККА А. Футея і Посола США до України М. 
Йованович, Президент Порошенко вручає Орден «За Заслуги» Сенатору
Портман, за його зусилля в Сенаті США для надання допомоги Україні. 
Президент Порошенко подякував Сенатору за його зусилля у зміцненні зв'язків 
між двома країнами, так і за його підтримку зусиль України захищати себе від 
російської аґресії.  За рекомендацією УККА, відбулася зустріч Сенатора
Портман і Посла Йованович з виконуючою обов’язки Міністра Охорони 
Здоров'я, Супрун, якою УККА пишається та підтримує   

Разом із сенатором Портман, президент  УККА Андрій Футей вшанували 
пам’ять та поклали квіти до меморіяльної стіни героїв АТО, а також до 
Національного Меморіялу Голодомору-Ґеноциду у Києві. Сенатор Портман є 
співавтором  резолюції 435 Сенату, вшановування пам'яті 85-ої річниці 
Голодомору. 

Під час перебування в Україні, пан Футей також відвідав місто 
Тернопіль, де зустрівся з посадником міста – Сергієм Надаль. Разом вони 
обговорили формування відносин між містами-посестрами, Тернополем та 
Пармою, штат Огайо. Обидва міста висловили бажання таких відносин, і 
українсько-американська громада Парми з нетерпінням чекає наприкінці травня
візиту посадника Тернополя 

Пам’ятаємо Чорнобиль 

Тридцять два роки тому, найстрашніша 
ядерна катастрофa в історії сталася в 
результаті жорстокої експлуатації 
України та її народу імперіалістичним 
російським режимом, що безперервно 
проявляє черству зневагу до людського 
життя. Випускаючи у 400 разів більше 
радіоактивного матеріялу, ніж атомова 
бомба в Гірошімі, вибух в ранкові години 
26 квітня 1986, завдав великої шкоди для 
України та її народу. 

УККА, найбільша 
представницька організація українців в 
Америці, щорічно згадує цю трагедію, 
складаючи молитви жертвам цієї трагедії 
і всіх тих, що продовжують страждати від 
її наслідків.  Цього року, ми ще раз 
закликаємо громаду до співпраці з УККА, 
щоб наслідки трагедії не були забутими. У 
світлі російської подальшої і кричучої 
зневаги до людства, про що свідчить 
сьогоднішня агресія у Східній Україні та 
незаконна окупація Криму, ми будемо 
продовжувати наш заклик до 
справедливості в ім'я кремлівських жертв.

Вибух, який стався в 4-му бльоці 
Чорнобильської атомної електростанції 
відбувся лише 64 км на північ від столиці 
України, Києва. Лише після того, як 
рівень радіяції був відмічений 
сигналізацією на атомній електростанції у 
Швеції два дні після вибуху, тільки тоді 
радянська влада визнала катастрофу. 
Тоталітарно-комуністичний режим, 
проте, відмовився подати будь-які 
конкретні деталі, намагаючись приховати 
величину вибуху. Своєю зневагою до 
людського життя, п'ять днів після вибуху, 
Москва дозволила тисячам невинних 
українців, включаючи школярів, які не 
знали про небезпеку, що походила від 
ЧАЕС, взяти участь у заплянованованій 
параді Першого Травня. Страшні 
наслідки Чорнобильської катастрофи 
відчуваються до сьогоднішнього дня, з 
шкідливими наслідками для здоров'я 
багатьох людей, не кажучи вже про 
екологічний та економічний ущерб 
української нації. 

В цю 32-гу річницю страшної 
чорнобильської трагедії, не забуваймо цей 
злочин проти людства, що назавжди 
змінив Україну і світ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Збережіть Дати: 14 червня & 18 липня УККА закликає високопосадовців США і 
спонсорів ФІФА бойкотувати Чемпіонат 

Світу з Футболу в Росії

* Російське  незаконне захоплення Криму та
подальші вторгнення на Східній Україні
являються  щоденними порушеннями усіх
достовірних, міжнародних законів та стандартів
(з більш ніж 10,000 вбитих і більш ніж 2,000,000
переміщених осіб);
* 17 липня 2014 року російськими збройними
силами був збитий цивільний літак 
Малайзійської авіакомпанії  MH17, в результаті 
чого загинуло 298 невинних жертв, у тому числі 
один американський громадянин;        .      
* 4 березня  2018 в місті Солсбері у Великій
Британії, колишній російський агент Сергій
Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні
російською нервово-паралітичною речовиною,
разом  із 48-ма невинними особами.

З вище викладених причин, включаючи 
понад 100 політв'язнів перебуваючих в 
російських в'язницях, Росія виступає проти 
цінностей, які єднають Евро-Атлантичну 
громаду. Від решти світу залежить, щоб 
об'єднатися в обороні міжнародного порядку і 
притягнути до правосуддя відповідальну 
сторону, а не обдаровувати футбольним 
турніром. 

Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА), найбільше громадське 
представництво американців українського 
походження, закликає високопоставлених 
урядовців США, фанатів спорту, і провідників 
цієї галузі, наслідувати приклад Великої Британії, 
Польщі та Ісландії і бойкотувати Чемпіонат Світу 
з Футболу в Росії у 2018 році. 

Крім того, спонсори Чемпіонату світу з 
футболу міжнародної федерації футбольних 
асоціацій (ФІФА), що включає Адідас, Кока-
Кола, Хюндай-КІА, ВІЗА, Ангойзер-Буш, і 
МакДональдз, а також коментатори телекомпанії 
США Фокс Спорт і Телемундо, повинні бути 
проінформовані про невиправдані і незаконні дії, 
здійснені Росією, напередодні гостювання 
найбільшого турніру футболу. 

«Сполучені Штати Америки повинні 
надіслати чітке і сильне послання Росії, що 
неповага і недотримання міжнародного права та 
порядку призведе до наслідків» сказав президент 
УККА, Андрій Футей. «Ми не можемо дозволити 
таку поведінку і засуджуємо Російську 
Федерацію, бойкотуючи Світовий Чемпіонат з 
Футболу 2018 року в Росії!» 

УККА надалі твердить, що це є морально 
неприпустимо, що міжнародна спортивна подія, 
створена для поширення міжнародної доброї волі 
і гармонії, буде проходити в країні, яка відверто 
продовжує іґнорувати міжнародні правила 
закону: 

Святкуючи понад 50 років праці, Світовий Конґрес 
Українців, міжнародний координаційний орган 
українських громад в діяспорі, звертається до Вас за 
підтримкою... 

Традиційно травень – це місяць збірки на 
СКУ. Таким чином, УККА, засновник і активний 
член СКУ, закликає наші Відділи та членство щедро 
пожертвувати до СКУ на підтримку його праці від 
імені 20 мільйонів сильної української діяспори. 

Ваші, звільнені від оподаткування пожертви 
на СКУ просимо надсилайти до Крайової канцелярії 
УККА на адресу: 

UCCA 
203 Second Avenue, 

New York, NY 10003. 

Заздалегідь дякуємо за вашу щедрість. 

 Щорічний «Травневий Заклик» Світового 
Конґресу Українців  

Як це вже стало традицією, УККА спільно з Центром 
Американсько-Українських Відносин, буде гостювати 
шосту щорічну зустріч на вищому рівні - США-Україна 
Робоча Група: надаючи Україні щорічний звіт.  Повний 
робочий день конференції, яка аналізує прогрес України 
на різних фронтах, відбудеться у четвер, 14 червня в 
Університетському Клубі у Вашингтоні. 

Більше двох десятків ораторів оцінять 
прогрес/сповільнення України в шести основних 
напрямках, у тому числі: демократії, економіки, безпеки, 
енергії, соціальної єдності та національної ідентичності. 
Під час робочого обіду конференції  буде проведена 
аналіза  Чому вільна стабільна і процвітаюча Україна є 
важлива з точки зору уряду України; а під час заключних 
коментарів буде вивчатися те ж питання з точки зору 
уряду США. По закінченні конференції Талли Мастер у 
своєму заключенні, підіб’є підсумки і надасть Україні її 
щорічний звіт. 

Для отримання додаткової інформації або 
реєстрації на цю конференцію, будь ласка, зконтактуйтеся 
з Крайовою канцелярією по телефону: (212) 228-6840 або 
електронною поштою до: tolexy@ucca.org.  Форум 
проводиться безкоштовно, але кількість місць обмежена. 

У середу, 18 липня, у Вашингтоні будуть 
проходити наступнi 'Українські Дні' відстоювання 
інтересів.  Цей цілоденний захід включатиме вечірне 
прийняття на честь бувшого конґресмена США Сандра 
Левіна (D-МІ), співзасновника Конґресового 
Українського Кокусу і давнього прихильника українсько-
американських відносин.  Деталі «Українського Дня»  -   в 
бюлетені наступного місяця. 




