
З оголошенням поїздки Ентоні Блінкена в 
Україну, УККА направив листа Державному 
Секретарю, в якому підтвердив зобов'язання 
Сполучених Штатів щодо суверенітету і 
незалежності України.  У листі були під-
креслені ключові моменти підтримки України, 
зокрема: План Дій щодо Членства (ПДЧ) 
України в НАТО; посилення фінансової 
допомоги США Україні, спрямованої на 
зміцнення трансатлантичної стабільності; 
впровадження та розширення режиму санк-цій 
проти Росії з включенням більш секторальних 
та як і санкції проти Північного Потоку-2; 
вимагання негайного виведення російських 
військ з окупованих територій на Сході України 
та з Криму.   
На завершення листа, УККА підтвердив 
важливість підтримки України як її 
стратегічного партнера: «США повинні вжити 
чітких і конкретних дій, щоб допомогти 
стабілізувати транснаціональну і трансатлан-
тичну структуру безпеки, яка чітко служититме 
нашим національним інтересам як Американ-
цям, якщо ні, то скрутне становище в Україні, 
швидше за все, загостриться». 
Також було запроваджено кілька ініціятив 
Конґресу США для подальшого просування 
підтримки Сполученими Штатами як України 
так і Центрально-Східної Европи.  Представ-
ники Марсі Каптур (Дем. штату Огайо) і Адам 
Кінзінґер (Респ. штату Іллінойс) представляють 
«Транс-Атлантичний Закон про Безпеку 
Телекомунікацій» (ТАЗБК), надаючи фінан-
сування США европейським союзникам для 
захисту їх кібербезпекової і телекомунікаційної 
інфраструктури від злоякісного впливу з боку 
Китаю і Росії, тим самим зміцнюючи інтереси 
національної безпеки США.   
У Сенаті США, сенатори Роджер Вікер (Респ. 
штату Міссісіпі) і Джін Шагін (Дем. штату 
Нью-Гемпшир) повторно представили Закон 
про Підтримку Релігійної Свободи в Україні – 
S.1310. Цей законопроєкт є відповідний до 
законопроекту HR.496, який нещодавно 
пройшов у Комітеті Закордонних Справ Палати 
Представників і чекає прийняття в Палаті 
Представників.
Ці законопроєкти уповноважують Президента 
США розглядати релігійні порушення на 
окупованих Росією територіях України при 
прийнятті рішення і визнання Росії як країни, 
що викликає особливе занепокоєння (КПК). 
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УККА прокоментував відносини між США 
та Україною при новій Адміністрації

29 квітня Американська Торговельна Палата в Україні провела 
спеціяльний віртуальний форум під назвою «100 днів президентства 
Байдена – Україна на порядку денному». Перші 100 днів Президентського 
терміну в США є символічною віхою, яка походить від першого терміну 
Франкліна Делано Рузвельта на посаді, і вважається показником раннього 
успіху чи провалу Президента. 
Президент УККА Андрій Футей приєднався до групи експертів, до якої 
також увійшов Том Фаєрстоун, партнер при ТОО «Baker & McKenzie», так 
само як Ендрю Мак, партнер при «Asters». Дискусію провадив Андрій 
Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні. 
Учасники дискусії надали свої коментарі прогнози та аналіз щодо 
майбутніх відносин між США та Україною при новій Адміністрації. 
Весь віртуальний форум можна переглянути онлайн: fb.watch/5zKG0NIbeN/ 

Того ж дня, Директор з комунікацій УККА Андрій Добрянський надав 
коментарі кільком українським каналам, висвітлюючи перші 100 днів 
Президенства Байдена. 

Підкреслюючи важливість збереження двопартійної підтримки України, 
Добрянський підкреслив різні заяви про підтримку України з боку 
Конґресу та Адміністрації, включаючи слова Президента Байдена, під час 
телефонної розмови з Президентом Зеленським «які стверджували 
непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та 
територіяльної цілісності України в умовах триваючої аґресії Росії на 
Донбасі та в Криму». 

Тримання Руку На 
Пульсі Вашингтону

 Бюлетень УККА  
травень 2021… 81 років – це тільки початок 

http://www.ucca.org/
https://fb.watch/5zKG0NIbeN/


   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Всесвітній день вишиванки відзначається 
щороку в третій четвер травня. У 2021 цій 
традиції виповнюється вже 15 років, і свято 
припадає на 20 травня. 

 
УККА закликає нашу громаду приєднатися до 
українців у всьому світі та показати свою 
національну гордість, одягнувши вишиванку! 

https://youtu.be/x2GH2s6tJOU 

  20-го травня –  
День Вишиванки 

Цього року виповнюється сім років з початку війни Росії проти 
України. УККА поновив свій заклик до державних діячів стояти 
разом з Україною проти зростаючої військової агресії Росії: 13 тисяч 
вбитих, понад 30 тисяч поранених, понад півтора мільйона 
внутрішньо переміщених українців та десятки тисяч українських 
заручників на окупованих Росією територіях Донбасу. 
Завдяки активній участі нашої громади, відбулося кілька важливих 
подій, включаючи заяви про підтримку України: 
 Під час телефонічної розмови  з Міністром оборони України 

Андрієм Тараном, Міністр оборони США Ллойд Остін 
ствердив непохитну підтримку Сполученими Штатами 
суверенітету, територіяльної цілісності та Євро-Атлантичних 
прагнень України; 

 Радник США з нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонну 
розмову з керівником Офісу Президента України Андрієм 
Єрмаком, підтвердивши «непохитну підтримку Сполученими 
Штатами суверенітету, територіальної цілісності та 
євроатлантичних прагнень України»; 

 Президент Джо Байден у розмові з Президентом України 
Володимиром Зеленським ще раз «підтвердив непохитну 
підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної 
цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та 
в Криму»; 

 Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Міністром 
Закордонних Справ України Дмитром Кулебою під час візиту 
до Брюсселю, і публічно підтвердив, що «США твердо стоїть за 
суверенітетом і територіальною цілісністю України... в той час, 
коли на жаль ми бачимо, Росія вживає дуже провокаційні заходи, 
коли мова йде про Україну. Зараз спостерігається найбільша 
концентрація російських військ на кордоні України з 2014 року 
що викликає глибоке занепокоєння не тільки України, але й 
Сполучених Штатів, а також багатьох наших союзників і 
партнерів». У Брюсселі, Держсекретар США Блінкен також 
зустрівся з Генеральним секретарем Північноатлантичного союзу 
НАТО Єнсом Столтенберґом, щоб обговорити нагальну 
необхідність припинення Росією її агресивного військового 
нарощування вздовж кордонів України та в окупованому Криму. 
Держсекретар і Генсекретар погодилися, що НАТО має важливе 
значення для продовження надання підтримки Україні; 

 Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на їх зустрічі у 
Брюсселі звернули увагу на російське військове нарощування в 
Україні та навколо неї. Країн-члени НАТО повністю 
підтримують суверенітет і територіяльну цілісність України і 
закликали Росію до негайної деескалації,, припинити агресивні 
провокації і поважати свої міжнародні зобов'язання; 

 Президент Байден у своєму зверненні до народу з Білого Дому, 
підтвердив «підтримку США суверенітету і територіяльної 
цілісності України».  

Однак, з огляду на постійну агресію Росії в Україні, УККА закликає 
нашу громаду продовжувати відстоювати Україну, зв'язавшись зі 
своїми членами Конґресу, щоб висловити свою підтримку:  
 Дати до відома Росії, що жорсткі економічні та фінансові санкції 

будуть негайно введені в разі нападу на Україну 
 Призупинення будови газопроводу ПівнічногоПотоку-2 
 Розбудова потужності Збройних Сил України для збереження 

територіяльної цілісністьності країни продовжуючи надавати 
оборонну зброю Україні і пропонуючи, щоб Україна отримала 
від НАТО План Дій щодо її Членства. 

 

УККА закликає продовжувати 
двопартійну підтримку України 

Дев'яте щорічне підсумкове засідання 
робочої групи США-Україна: «Надання 
Україні щоріч-ного звіту» відбудеться у 
середу-четвер, 16-17 червня. Учасники 
дискусії з України, Канади, ЕС та США 
оцінять прогрес/регрес України на 2019-2020 
роки у шести категоріях: надійна 
демократична політика, зріла ринкова 
економіка, дедалі більша енергетична 
безпека, все більша загальна безпека, 
життєздатна соціяльна згуртованість та 
стабільна національна ідентичність. Форум 
буде форум буде транслюватися в прямому 
ефірі на сторінках УККА у YouTube та 
Facebook:  

https://fb.me/e/11SmZF0Od 

Річний звіт УККА 
УККА повідомляє, що Річний звіт УККА за 
2020 рік був випущений. Безпрецедентний 
рік, коли діяльність значної частини світу 
взагалі зупинилася, УККА ніколи не зупинив 
своєї місії представляти Українсько-
Американську громаду; насправді, 2020 рік 
закінчився «практично» одним з 
найактивнішим роком для УККА.  У звіті ви 
прочитаєте про безліч ініціатив УККА та 
наші позитивні результати роботи, яку ми 
провели у 2020 році: 

http://bit.ly/2020AnnualReportUCCA 

Збережіть дату – 16-17 червня  
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