
21 жовтня УККА був співорганізатором 
щорічного круглого столу XXII «Україна 
в пошуках зрілої національної 
державності: формування сильної, але 
стійкої національної ідентичності – 
минулі зусилля». 
Зустріч стала першою в новій критично 
важливої трилогії круглих столів UA 
Quest (2021-2023), по суті, присвяченій 
дослідженню та оцінці зусиль України 
щодо створення самобутньої, але 
широкої національної ідентичності. 
Маючи понад два десятки учасників, 
Конференція мала завдання поглянути на 
минуле, дослідити спробу України 
визначити себе в розпал (або після) двох 
світових воєн і глобальної холодної війни, 
а також нації, що порушує голодоморний 
геноцид. Під час розгляду справи також 
розглядалися різні кампанії DEZIN-
FORM, які були започатковані для 
деформації процесу, включаючи 
нещодавню кампанію Путіна «Війни 
пам’яті».  
Це була перша, від березня 2020 року, не 
віртуальна конференція у Вашингтоні, 
округ Колумбія, УККА, Центру 
американо-українських відносин, 
Української Національної Інформаційної 
Служби та Американської ради 
зовнішньої політики.  
Якщо ви не змогли бути присутніми, ви 
можете переглянути всі засідання на веб-
сайті УККА за адресою:  
Частина № 1 - https://youtu.be/Q8zgkEigUUA 

Частина № 2 - https://youtu.be/iUACe63fXKE  
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УККА вшанував 80-річчя                                
масових розстрілів у Бабиному Яру 

 

 

 

 

 

 

Вісімдесять років тому, під час нацистської окупації Києва, у Бабиному Яру 
почалася жахлива бійня десятків тисяч невинних чоловіків, жінок і дітей. 
Протягом 36-годинного періоду понад 30,000 євреїв були вбиті поплічниками 
Гітлера. Після першої масової страти заборонена зона навколо яру була 
закрита. Проте вбивства не закінчилися. Протягом наступних кількох років 
Бабин Яр став справжнім полем вбивства, де, за оцінками, було вбито близько 
170,000 жертв – серед них євреї, українці, поляки, роми, політичні опоненти, 
духовенство, члени УПА та радянські військовополонені.  
Щоб відзначити 80-ту річницю Бабиного Яру, 26 жовтня УККА приєднався до 
хору голосів, які говорять правду про одну з найтемніших сторінок в історії 
геноциду, влаштувавши віртуальний форум. Розмовою між представниками 
української та єврейсько-американської діяспор керував президент УККА 
Андрій Футей. У вступному слові він коротко розповів про Бабин Яр та про 
важливість відзначення цієї річниці.  

 

Девід Харріс, виконавчий директор Американського єврейського комітету 
(AJC), переказав свою особисту історію, а потім згадав про його недавню 
поїздку на відзначення 80-річчя розстрілів. Висловлюючи свої почуття, він зро-
зумів, що серед цієї трагедії та смутку йому потрібно було знайти надію, і, 
можливо, це була лекція з цієї події, «коли ми разом згадуємо». Постійний 
представник України при ООН, надзвичайний і повноважний посол Сергій 
Кислиця, розповів про історію Бабиного Яру, як «одного з найбільших місць 
вбивств у Европі», підкресливши, що ідеологічні обмеження, введені 
комуністичним режимом, були зняті лише після здобуття Україною 
незалежності і щойно тоді ми могли почали вшановувати жертви  Бабиного 
Яру. Адріан Каратницький, засновник і співдиректор «Українсько єврейської 
зустрічі» (UJE), ширше розповів про спільну історію, яку поділяють 
український та єврейський народи, розкриваючи девіз UJE «наші історії 
неповні одна без одної». Останнім доповідачем вечора був директор з питань 
Евразії в AJC Сем Клігер, який розказав про свою недавню участь у головних 
подіях у Києві та підкреслив, що співпраця між єврейською та українською 
громадами, між AJC та УККА дає всім нам надію.  

Щоб переглянути всю програму, відвідайте: https://youtu.be/NugIZaotT-o 

 

Завершився XXII 
круглий стіл 

 

        Бюлетень УККА   
листопад 2021… 81 років – це тільки початок 
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Бюро УККА у Вашинґтоні – Українська Національна 
Інфор-маційна Служба (УНІС) – просить нашу громаду 
зв’язатися з відповідними сенаторами, щоб вони стали 
співавторами S.Res. 360 – резолюції, присвяченої 30-
річчю відновлення незалежності України.  
Кілька ключових моментів у резолюції Сенату 
включають:  

*закликає уряд Сполучених Штатів та його міжнародних
союзників і партнерів посилювати санкції проти 
Російської Федерації до тих пір, поки Російська 
Федерація не виконає свої міжнародні зобов’язання щодо
поваги територіяльної цілісності України, включаючи
зобов’язання згідно з Меморандумом про гарантії 
безпеки у зв’язку з вступом України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї, підписаного в
Будапешті 5 грудня 1994 р.;  

* підтверджує непохитну відданість уряду Сполучених
Штатів підтримувати постійні зусилля Уряду України 
щодо відновлення територіяльної цілісності України
шляхом надання послідовної політичної та
дипломатичної підтримки та додаткової смертельної та 
нелетальної безпекової допомоги для зміцнення
обороноздатності України на землі, на морі, і в повітрі;  

* схвалює проґрес, досягнутий Урядом України у
приєднанні до евроатлантичних норм і стандартів, а 

також у підвищенні бойової готовності та оперативної 

Наразі резолюція має 15 співавторів, список яких 
наведено нижче. Якщо ваших сенаторів немає у списку 
співавторів, УНІС закликає вас зв’язатися з обраними 
посадовими особами та попросити їх співавторства 
резолюції Сенату. Нинішні сенатори, які спільно 
спонсорували SenRes360, включають: 

Jeanne Shaheen (D-NH) 
Rob Portman (R-OH) 

Benjamin Cardin (D-MD) 
Ron Johnson (R-WI) 

Richard Durbin (D-IL) 
Sherrod Brown (D-OH) 

Richard Blumenthal (D-CT) 
Lindsey Graham (R-SC) 
Thomas Tillis (R-NC) 
Chris Coons (D-DE) 

Charles Grassley (R-IA) 
John Barrasso (R-WY) 
John Boozman (R-AR) 

Rick Scott (R-FL) 
Chris Van Hollen (D-MD) 

Ваша допомога надзвичайно важлива для 
забезпечення міцних двопартійних груп, які 
можуть допомогти у зміцненні стратегічного 
партнерства між Україною та Сполученими 
Штатами. 

Конґресовий Український        
Кокус та Сенатський Українсь- 

кий Кокус шукають членів 
Конґресовий Український Кокус та Сенатський 
Український Кокус потребують членів для своєї         
законодавчої діяльності. Українська Націо-
нальна Інформаційна Служба (УНІС), бюро 
УККА у Вашинґтоні, закликає вас зв’язатися зі 
своїм представником і сенаторами і попросити 
їх приєднатися до членства та активної участі в 
Конґресовому Українському Кокусі та Кокусі 
Сенату Україна відповідно.  

З великим смутком повідомля-
ємо, що 31 жовтня відійшов у ві-
чність св. п. Іван Буртик. 
Як голова Ради Оборони і Допо-
моги Українцям (РОДУ) при 
Крайовій Раді УККА, його від-
дана праця і відданість у допо-
мозі українцям Казахстану була 
неперевершеною.  За його пере-
бування на пості голови Ради, у 
Казахстані було збудовано три 
українські церкви та спору-
джено пам’ятник жертвам 
Кінґіру. 

За цю віддану працю св.п. Іван Буртик був нагороджений 
нагородою УККА – Шевченківською Грамотою Волі, а 
Світовий Конґрес Українців нагородив його медалею св. 
Володимира Великого.  
УККА складає родині покійного найщиріші 
співчуття. 

Вічна Йому Пам’ять! 

Відійшов у Вічність... 

 закликає уряд Сполучених Штатів та його 
міжнародних союзників і партнерів посилювати санкції 
проти Російської Федерації до тих пір, поки Російська 
Федерація не виконає свої міжнародні зобов’язання 
щодо поваги територіяльної цілісності України, 
включаючи зобов’язання згідно з Меморандумом про 
гарантії безпеки у зв’язку з вступом України до 
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, 
підписаного в Будапешті 5 грудня 1994 р.; 
 підтверджує непохитну відданість уряду
Сполучених Штатів підтримувати постійні зусилля 
Уряду України щодо відновлення територіяльної 
цілісності України шляхом надання послідовної 
політичної та дипломатичної підтримки та додаткової 
смертельної та нелетальної безпекової допомоги для 
зміцнення обороноздатності України на землі, на морі, 
і в повітрі;
 схвалює прогрес, досягнутий Урядом України у
приєднанні до евроатлантичних норм і стандартів, а 
також у підвищенні бойової готовності та оперативної 
сумісності з Організацією Північно-Атлантичного 
договору (НАТО). 

Підтримайте резолюцію 
Сенату США № 360 
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