
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 
 #Коронавірус - Будьмо поінформованими! 

 Як і більшість із нас, працівники бюр УККА (як в 
Крайовій канцелярії та і у Вашінгтонському бюрі  - 
УНІС) працюють віртуально протягом декількох 
тижнів, і, на жаль, доведеться продовжувати робити це 
в найближчому майбутньому. У цей напружений час 
ми робимо все можливе, щоб пристосуватися до 
нашого нового робочого середовища.  Ми просимо 
вашу незмінну підтримку і терпіння, як ми працюємо 
через проблеми балансування наших обов'язків, дітей 
віддаленого навчання і загального життя будинку. 
Здоров'я і добробут нашої української американської 
громади є і завжди буде пріоритетним завданням УККА 
і його керівництва і, отже, ми закликаємо всіх 
пристосовуватися до закликів  Білого Дому, Всесвітної 
організації охорони здоров'я, центрів США з контролю 
і профілактики захворювань, а також місцевого 
самоврядування та державних органів охорони 
здоров'я! 
За даними CDC (coronavirus.gov), кращий спосіб 
запобігти захворюванням, щоб уникнути піддаються 
цей вірус:  
• Мийте руки часто милом і водою, принаймні 20 

секунд, особливо після того, як ви були в 
громадському місці, або після дме ніс, кашель, або 
чхання.  

• Якщо мило і вода не легко доступні, використовуйте 
дезінфікуючий засіб для рук, яка містить принаймні 
60% алкоголю. Покрийте всі поверхні рук і руб їх 
разом, поки вони не відчувають себе сухим.  

• Уникайте торкатися очей, носа і рота немитими 
руками.  

• Очищення і дезінфекції часто торкалися поверхонь 
щодня. Це включає в себе столи, ручки, перемикачі, 
стільниці, ручки, столи, телефони, клавішні, туалети, 
крани та раковини.  

• Уникайте в особі зборів для мінімізації і, сподіваюся, 
запобігти поширенню вірусу. 

 
Будь ласка, відвідайте сторінку УККА у Facebook 

 
https://www.facebook.com/UCCA.org/ 

 
Де постійно повідомляємо про закриття  

та анулювання заходів через #CoronaVirus 
 

«Сама мета Конґресу – проявити перед усім 
світом право українського народу вільно 
розвиватися у власній національній державі, 
нарівні з іншими народами Европи, та 
раціоналізувати подальші дії українських 
організацій в Америці з метою сприяння 
національній боротьбі України в напрямі 
незалежної, єдиної та демократичної 
державності». 
І з цим закликом, в столиці нашої країни, 
Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА) народився 24 травня 1940. 
З моменту свого заснування УККА сумлінно 
служила українській громаді, як у Сполучених 
Штатах, так і за кордоном, практично у всіх 
сферах людської діяльності. Організація була і 
продовжує бути представницьким органом для 
понад 1 500 000 американців українського 
походження, захищаючи інтереси нашої 
громади, допомагаючи нашій батьківщині, 
Україні. 
За часів «злої імперії» УККА був захисником 
людських, релігійних і національних прав 
людей, що знайшлися серед перетопленого 
народу Радянського Союзу і, коли віновилась 
незалежність України у 1991 р., УККА зробив 
вагомий внесок у розвиток демократичних і 
вільних ринкових традицій в Україні, 
підтримуючи нашу енергійне співтовариство в 
США. 
Після 80 років, фундамент УККА є сильним!  
Незважаючи на виклики, з якими ми зіткнемось 
в майбутньому, ми будемо наполегливо 
працювати, тому що «великі справи вимагають 
великих зусиль», і цілі УККА більші, ніж наші. 
Сподіваємося, що коли-небудь скоро ми 
зможемо святкувати 80-річчя УККА в обличчя! 

 
Слава Україні! 

 

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

З 80-річчям YKKA 

https://www.facebook.com/UCCA.org/
http://www.ucca.org/


  

 

34-та річниця Чорнобильської катастрофи 
 
34 років тому ядерний реактор у Чорнобилі чотири 
вибухнув у ранні ранкові години 26 квітня 1986. 
Випустивши 400 разів більше радіоактивного 
матеріалу, ніж атомна бомба в Хіросіма, вибух 
залишається найгіршою ядерної катастрофи в історії. 
Подальші акти імперіалістичного російського 
режиму не тільки посилили непоправної шкоди 
Україні та її народу, але й продемонстрували 
кричущі і неповагу до життя людини. 
Розташований всього в 64 милях на північ від 
столиці України, Київ, вибух, що стався на 
Чорнобильській АЕС, піддав українській нації до 
катастрофічної втрати і спустошення. Тільки тоді, 
коли рівні радіації, які були виявлені на атомній 
електростанції в Швеції через два дні, зробили 
радянська влада питання визнання катастрофи. До 
того ж більшість людей у сусідньому містечку 
Прип'ять вже зазнали ядерного отруєння. Москва 
продовжувала відмовляти і приховувати масштаби 
вибуху, прагнучи підтримати залізну завісу 
тоталітарного режиму. Тисячі невинних українців, у 
тому числі дітей молодшого віку, були змушені йти 
про свої дні, повністю не підозрюючи про ядерне 
забруднення, яке було терміново отруєнь їх тіла. До 
цього дня негативні наслідки некомпетентності 
Москви все ще очевидні. 4 квітня 2020, Лісовий 
вогонь викликав радіаційний рівень, щоб сплеску 
майже в 17 разів вище нормальних рівнів, нагадуючи 
українському народові, що пам'ять про цю 
катастрофу все ще свіжа. Негативні економічні, 
екологічні та медичні наслідки, що випливають з цієї 
катастрофи, як очікується, чума України протягом 
багатьох років.  
Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) 
щорічно вшановує цю катастрофу, пропонуючи наші 
молитви для всіх жертв, убитих цією трагедією і всіх 
тих, хто продовжує страждати від його наслідків. 
Цього року ми закликаємо міжнародне 
співтовариство допомогти нам гарантувати, що 
поточні потреби жертв ніколи не забуті. У світлі 
неповаги Росії до людського життя на сході України 
ми просимо, щоб міжнародне співтовариство 
приєднаувало нас до притягнення правосуддя до всіх 
тих, хто став жертвою дій Кремля. 
Відзначаючи 34-ту річницю найгіршої ядерної 
катастрофи в історії світу, нікали не забуваймо про 
життя, які були втрачені в цьому катастрофічному 
злочині проти людства. 
 

У зв'язку з коронавірусом, президент 
Трамп попросив продовжити термін 
перепису населення 2020, щоб 
переконатися, що вона завершена безпечно 
і якісно.   Тому, хоча реченець перепису 
був 1 квітня, ще багато часу для участі в 
переписі населення США. Перепис 2020 є 
першим цифровим переписом Америки, де 
домогосподарства США отримали 12-
цифровий ідентифікаційний номер 
перепису в пошті, разом із закликом 
відвідати www.my2020census.gov для 
участі.  Тим не менш, ви все ще можете 
реагувати на ваш Переписний лист 
поштою або по телефону. 
УККА просить усю українську 
американську громаду, щоб заповнювати 
простір, зазначений під питанням No 9 
(РАСА або походження), написавши слово 
українці в цьому просторі. Чим більше 
українців самоідентифікують як українці 
на 2020 переписі населення США, тим 
більше наша спільнота принесе користь. 

 

2020 перепис населення...  не запізно, 
щоб бути підрахованим! 

 

У спробі надати деякі відволікання в ці 
безпрецедентні часи, УККА запускає нову 
послугу для наших членів і друзів.  
Протягом найближчих декількох тижнів, і, 
можливо, місяців, УККА буде хостинг 
серію віртуальних програм, які можна 
переглянути на нашій сторінці Facebook.  
УККА повідомляє, що запуск цього 
проєкту буде з кінофільмом «Владика 
Андрей» – співвиробництво відомого 
кінодиректором України, Олеся Янчука, та 
УККА. Також, будьте напоготові для 
більш ніж 150 відео УККА минулих 
конференцій і презентацій на YouTube 
сторінці УККА. 
Ми сподіваємося, що ви будете відвідувати 
Facebook сторінку УККА часто, як ми 
будемо додавати нові програми та відео на 
регулярній основі.  
 

УККА запускає віртуальні 
програми для громади  
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