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   Бюлетень УККА 
 жовтень 2018…78 років – це тільки початок 

Зустріч Президента Порошенка з 
провідниками громади 

Вже четвертий рік з черги, 25 вересня, Президент Петро Порошенко і 
пані Марина Порошенко зустрілися з провідниками української 
громади під час їх офіційної робочої візити до Сполучених Штатів для 
участі в Генеральній Асамблеї ООН. 

Ведуча вечора Тамара Олексій тепло привітала і щиро 
подякувала Президенту та пані Порошенко за зустріч з громадою. 
Відтак вона представила президента УККА Андрія Футея, який у 
своєму виступі  наголосив про важливість роботи української діяспори 
як історично так і за останні чотири роки. «Це завдяки відданій і 
проактивній роботі місцевих громад, наших організацій і справді 
заради всієї об’єднаної зорганізованої української діяспори, що Палата 
представників і Сенат США прийняли значні резолюції та 
законодавства на підтримку Україні» - заявив Футей.  

Після свого вступного слова і перед запрошенням  Президента 
України на подіюм, Футей зазначив, що сьогодні --  день народження 
президента Порошенка, так як 26 вересня  вже наступило в Україні – і 
разом з громадою заспівав "Многая Літа". 

У вираженні своєї вдячності громаді за сильну підтримку 
України, Президент Порошенко сказав:, "я вдячний вам не тільки за 
сьогоднішню зустріч, але і за ці довгі 4,5 років нашої спільної боротьби. 
Без Вас нічого б не сталося. Тому що Ваша роля має вирішальне 
значення у формуванні світової солідарності на підтримку України. " 

Президент також підкреслив важливість отримання Томосу 
Автокефалії для Української Православної Церкви, якого Україна 
чекала протягом кількох століть. "Люди критикують мене говорячи, що 
церква в справжньому стані повинна бути відділена від держави. Я 
повністю згоден з цим. Особливо коли ця держави є іноземна," ця 
промова була  було підтримана громом оплесків від громади. Президент 
також висловив свою вдячність громаді за її зусилля у визнанні 
Голодомору 1932-33 років як ґеноциду українського народу, та 
подякував УККА за його роботу у цьому напрямку. 
Після виступу Президент Порошенко нагородив президента УККА, 
Андрія Футея медалею за заслуги і внесок у зміцнення двостороннього 
співробітництва Україна-США.  Державні нагороди за заслуги також 
були вручені  пані Любі Волинець і сенатору від штату Вашінґтон, 
Марку Місося. 

Вшанували 100-річчя Української 
Народної Республіки  

 22 вересня відбулася цілоденна 
конференція, в  якій взяли участь кілька 
найбільш обізнаних студентів української 
історії у світі зі США, Канади та України, щоб 
вивчити маштаби і кінцевий зміст 
Української Народної Республіки (УНР), 
попередницю сучасної української держави і 
її спадщини. 

Ця спеціяльна конференція, яка 
вшанувала 100-річчя Української Народної 
Республіки (і Західної Української Народної 
Республіки), вказала першу в Україні спробу 
в ХХ столітті встановлення суверенітету 
держави-нації.  Майже два десятки вчених 
обговорювали, який вплив на Україну мало 
формування УНР.  По суті, вони критичним 
поглядом оцінили УНР і її спадок в п’ятьох 
критичних періодах: зразу після 1920-го і на 
початку 1930-х років; наприкінці 1930-х до 
1950-х років; від 1960-х до 1990-х років, і, 
нарешті епохи України після Євро-Майдану. 

Відеопрезентацію панельних 
дискусій можна знайти у ФБ на сторінці 
УККА.  

Після конференції відбувся бенкет із 
присутністю Іванни Климпуш-Цинцадзе, 
Віце-прем'єр-Міністра України для 
Європейської і Євро-Атлантичної інтеґрації; 
Посла Курта Волкер, спеціяльного 
Посланника США в Україну; і генерала 
Джона Абізаід, колишнього командира 
Центрального Командування США 
(CENTCOM) і старшого радника оборони 
Міністерства Оборони України, основних 
доповідачів, які відобразили  сучасну 
ситуацію в Україні. 

http://www.ucca.org/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Губернатор Кейсіч нагороджений за  
проголошення року пам'яті жертв 

Голодомору 

 

Посол США в Україні Марі  
Йованович зустрінулася з громадою 

  У середу, 3 жовтня 2018 року  достойна Марі Л. 
Йованович, Посол США в Україні, зустрілася з 
українсько-американськими провідниками в Ню 
Йорку для неформального обіду-розмови. Зустріч 
відбулася в Ураїнському ресторані, в Українському 
Народному Домі у Ню Йорку.  УККА подякував 
Послу за зустріч з представниками організацій, 
таких як Центр для Американсько-Українських 
Відносин, Нова Українська Хвиля Федеральна 
Кредитівка Самопоміч у Ню Йорку, Спілка 
Української Молоді, Український Музей, Злучений 
Українсько-Американський Допомоговий Комітет, 
Союз Українок Америки, Об’єднання Жінок 
Оборони Чотирьох Свобід України і Світова Управа 
Спілки Української Молоді, щоб обговорити 
погляди Посла  на те стан відносин Україна і 
Америки, і в свою чергу, щоб інформувати наших 
дипломатів США про зусилля діаспори для 
підтримки їх батьківщини України... 
 

 
 
Робочий обід-конференція відбулася у колегіяльній 
атмосфері, під час якої Посол на протязі 90 хвилин 
відповідала на питання кожного представника 
організацій,  навіть відклала її оригінальний час 
відїзду, тим самим  дозволяючи додаткові питання. 
Після завершення обідньої-конференції Посол 
Йованович запросила УККА і його делегатів 
майбутнього  конґресу Світового Конґресу 
Українців для продовження їх обговорення в Києві 
і впевнилася, що представники громади знають, як 
зв'язатися з нею безпосередньо і запросила всіх 
відвідати її в Києві, кожного разу, коли це буде 
можливо. 
 

 
 

 

В суботу, 17-го листопада, українська 
громада буде вшановувати 85-ту річницю 
Українського Ґеноциду 1932-1933 років.  
Соборна Панахида в пам'ять  мільйонів 
невинних жертв однієї з найгірших трагедій 
української нації, відбудеться в 4-ій годині 
пополудню в катедрі Святого Патрика, яку 
співслужитимуть українські православні та 
католицькі  ієрархи. 

Приєднуйтесь до нас 17-го листопада о 
4-ій годині пополудню на Соборну Панахиду 
у катедрі Святого Патрика в Ню Йорку, як 
кінцеву частину  вшанувань у Сполучених 
Штатах відзначання 85-ої річниці 
Голодомору,  перед офіційним вшануванням 
Голодомору в Україні - Міжнародним днем 
пам'яті - 24 листопада, в Києві. 
 

 

17 листопада, 85-та річниця 
Голодомору 

 

 

24-го вересня члени української громади були 
запрошені до столиці штату Огайо, на зустріч з 
губернатором Кейсіч. 

Під час зустрічі президент УККА Андрій Футей, вручив 
Губернатору найвищу нагороду УККА, Шевченківську 
Грамоту Волі за його незмінну підтримку України та 
українсько-американської громади. 

 

Губернатор також проголосив 2018 рік «Роком Пам’яті 
"Українського Ґеноциду» – представишвши 
Проклямацію штату Огайо. 

УККА щиро дякує Організації Об'єднаних Українських 
Організацій в Огайо (УЗО) і студентам Університету 
Штату Огайо за активну участь в цій церемонії.  
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