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В Нью Йорку відзначено 85-ту 
річницю Голодомору 

17-го листопада тисячі зібралися в катедрі Святого Патрика на Панахиду
та традиційну програму вшанування річниці Українського Голодомору,
Сталінського Геноциду у 1932-1933 роках, що заморило голодом від 7
до 10 мільйонів українців. Панахиду з участю хору «Думка» служив
архиєпископ Антоній, Митрополит Української Православної Церкви
США, єпископ Андрій Рабій, Апостольський Адміністратор та
Митрополит Української Католицької Архиєпархії Філядельфії, а також
єпископ Павло Хомницький, ЧСВВ, єпарх Української Католицької
Епархії у Стемфорді, Перед Панахидою, серединою катедри пройшла
урочиста процесія, організована  Іванкою Заяць, головою відділу УККА
в Нью-Йорку. Під спів хору Думки, йшли студенти Академії Святого
Юра, Школи Українознавства ОУА «Самопоміч» Нью Йорк, осередку
СУМ Джерзі Ситі, та прапороносці Українсько-Американських
Ветеранів (УАВ). На самому переді процесії, у супроводі крайового
командира УАВ Ігора Рудька, а також її онука, Білл Вайтінг йшла
переживша Голодомор пані Надя Северин, яка зложила в’язку пшениці
перед Свічкою Полум'я Пам'яті.

Після Панахиди до присутніх звернувся президент УККА Андрій Футей,
який теж був ведучим програми. Розпочавши програму, він чітко 
підкреслив, що Голодомор був «навмисною дією у спробі зруйнувати
український народ» і що українці по всьому світі виступають з більшим
успіхом до своїх урядів «визнати,  Геноцид Українського народу». А.
Футей підкреслив, що "під проводом «Крайового комітету США для
визнання Голодомору Геноцидом 1932-33 в Україні», УККА у співпраці
з Посольством України, Сенат США цього року одноголосно прийняв 
резолюцію 435, визнавши, що «Йосип Сталін і ті навколо нього вчинили
Геноцид проти українців у 1932-1933 роках». 

Наступним говорив посол Єльченко який подякував державам-членам
ООН за підтримку, пояснивши, що «сьогодні, так само як 85 років тому,
ми стикаємося з тим же аґресором, який не зупиняється у спробі
знищення України як нації». Генеральний Консул України в Нью Йорку,
Олексій Голубов, зачитав звернення відсутнього Посла Чалого, який
подякував уряду США за підтримку, водночас наголошуючи на дії
«губернаторів, мерів, державних і місцевих законодавців 18-ти Штатів
Америки, включаючи Нью Йорк і Нью Джерзі» які подали свої голоси
на знак визнання Голодомору Геноцидом.   Єпископ Павло Хомницький
завершив програму, заявивши, що «ми зібралися в Катедрі Святого
Патрика, пам’ятати про тих, які не мають нікого, шоб пам'ятати про них,
плакати за тих, за ким ніхто не плаче, і молитися за тих, хто не має нікого
щоб молитися за них».  

Зі щирою подякою до архиєпископа і кардинала Тімоті Долан,
за люб'язно надану можливість українській громаді ознаменувати
Голодомор у катедрі Святого Патрика, парафіяни встали для співу
духовного гімну України, «Боже Великий, Єдиний». 

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА),
найбільше представництво американців українського
походження, надіслав важливі апеляційні листи до
співголови Українського Конґресового Кокусу,
Українського Кокусу в Сенаті, Комітету Закордонних
Справ Палати представників США, і до Комітету 
Іноземних Відносин при Сенаті, із запитом
«проведення слухання про Російське неприховане,
очевидне застосування сили проти України». 
Пояснивши, в між часі, що Українсько-Американська 
громада вдячна за «останні заяви і рішучу підтримку
територіяльної цілісності, суверенітету і незалежності
України», від провідників в Конгресі, УККА у своєму
листі підкреслює, що Україна стоїть на
«неповоротному моменті у своїй історії». Пояснюючи 
актуальність листа, Президент УККА, Андрій Футей,
підкреслив тяжке становище 24 українських моряків,
які в даний момент знаходяться у російському полоні,
що є порушенням міжнародної морської конвенції.
«Ми повинні прийняти кожні можливі і доступні
заходи, щоб забезпечити їх негайне звільнення», заявив 
пан Футей. 

В той же час УККА надіслав відкритого листа до
Державного Секретаря США, Майка Помпео, перед
його вильотом до Брюсселю, Бельгія, на що-піврічне 
засідання Міністрів Закордонних Справ НАТО. Як і в
своїх попередніх заявах, УККА засуджує Російський
навмисний та умисний акт аґресії проти України 25
листопада 2018. і у  листі до секретаря Помпео УККА
запитує про колективний заклик усіх держав-членів 
НАТО про негайне повернення в Україну захоплених
українських військових кораблів і
військовослужбовців.  УККА в своєму листі продовжує
посилатися на призупинений Чорноморський Плян Дій
НАТО який плянувався у 2016 році на  Варшавському
саміті НАТО, де було запропоновано «істотно 
збільшити присутність і морську діяльність НАТО" у
Чорному морі». Опісля Заклику До Дії, сенатором 
Джоном Барассо, в своєму листі УККА також просить 
Саміт Лідерів розглянути «негайне розміщення 
військово-морських суден з країн-членів НАТО до 
союзників портів України і НАТО в Чорному морі». 

Як бастіон демократії у вільному світі, США несе
моральне зобов'язання, щоб взяти на себе ініціятиву в
просуванні міжнародних норм, захист основних прав і
свобод людини і тримати курс на геополітичну
стабільність. Українсько-Американська громада 
вважає, що інтереси національної безпеки США лежать
у виконанні цього зобов'язання. 

УККА видав відкриті листи  
до посадовців Конґресу і  
до Держсекретаря Помпео  



   

 
 

27-го листопада, Посол США в Україні Марі 
Йованович, гостила делегатів XI Конґресу 
Світового Конґресу Українців у Києві.  Реєстрація 
гостей, відбулася в резиденції посла, що надало 
делегатам УККА та іншим представникам 
організацій США можливість обговорити цілий 
ряд питань, у тому числі поточний російський 
напад на морські судна України, і способи вивчити 
можливості для підтримки антикорупційних та 
гуманітарних зусиль. 

 
УККА хотів би щиро подякувати Послу 
Йованович а також працівникам Посольства 
США за їх гостинність і тепле прийняття. 

Делегати від УККА на ХІ Конгрес СКУ 
зустрілися з послом Йованович 

УККА закликає до негайних дій 
у відповідь на позбавлення волі 

українських вояків Росією 

25-го листопада УККА виступив із заявою негайного  
засудження в результаті умисного і навмисного нападу 
Російською Федерацією на три беззбройні Українські 
військово-морські судна. Це обурливе порушення 
суверенної держави на право безвинного проходу - 
перешкоджають Україні законного транзиту через 
Керченську протоку — нападають на  українські судна, 
відкривши вогонь на них в міжнародних водах, і в 
кінцевому рахунку, захоплення українських кораблів і 
арешт моряків на борту, це одне з останніх нахабних 
порушень міжнародного права, російським злочинним 
режимом. 
Після відмови Російської Федерації в поверненні 
військово-морських суден в Україну, як вимагається 
відповідно до Конвенції ООН про права на море, і 
продовження позбавлення волі та незаконних допитів 24 
українських моряків, які суперечать Европейському Суду 
з прав людини, УККА сьогодні закликає Сполучені Штати 
і міжнародне співтовариство не просто засудити дії 
Російської Федерації, але прийняти негайні дії у зміцненні 
своєї відданости у забезпеченні суверенітету України і на 
відновлення її територіяльної цілісності.  
Замість того, щоб дати Володимиру Путіну вільний шлях 
ще раз перейти до ескалації своєї незаконної війни проти 
України, американці українського походження і вся 
глобальна українська діаспора вимагає: 
• Негайного звільнення всіх 24 українських 

військовополонених, а також понад 70 українських 
політв'язнів незаконно утримуваних у російському 
полоні; 

• Введення військово-морських суден з країн-членів 
НАТО в українські порти  і порти союзників НАТО в 
Чорному Морі; 

• Негайного повернення двох роззбройних українських 
броньованих катерів Нікополь і Бердянськ і одного 
рейдового буксиру, Яни Капу; 

• Збільшення військової допомоги Україні; 
використовуючи заходи вже уповноважені в 
Оборонному Бюджеті США на 2019 рік імені Джона 
Маккейн, який зміцнить воєнно-морські сили 
України, так як у вже переданих двох швидкісних 
пограничних катерів від Американської пограничної 
служби до Українських військ. 

• Посилення санкцій проти Російської Федерації - та 
спецефічно секторальні санкції – зокрема заборонити 
Росії вживати SWIFT міжнародну платіжну систему та 
обмежити права анонімної власності компаніями 
«шел» купувати нерухомість або доступ до фінансової 
системи; 

• Оголосити тимчасову заборону видачі офіційних і 
ділових віз для громадян РФ доти поки захоплені 
моряки не будуть повернені в Україну. 

УККА також закликає на Конґресове засідання за 
ситуацію в Чорному морі, а також стан українських 
політв'язнів. Ми продовжуємо переконувати нашу 
громаду, щоб проводити акції на підтримку України на 
місцевому рівні. 

Розмістіть Ваше замовлення 
на Різдво через УККА! 

 
  

 
  
Оскільки Різдво швидко наближається, ми хотіли б 
нагадати вам, що УККА має вибір для ваших потреб. 
 
Різноманітні українські різдвяні листівки (ілюстрації 
Мирослави Стойко) - $1/кожен, інакше $10 за дванадцять. 
 

    
Золотий Павучок – ілюстрована дитяча різдвяна історія 
українською мовою - $10/кожен.  
 
А за тільки $50/річно, подарунок який ніколи не 
вичерпується - підписка на науковий журнал англійською 
мовою «The Ukrainian Quarterly». 
 
Щоб розмістити замовлення, будь ласка, надішліть чек чи 
гроші до Крайової Канцелярії або зв'яжіться з нами по 
телефону або електронною поштою. 

Подані ціни включають вартість доставки. 
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