
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

           Бюлетень УККА  
       Жовтень 2019…79 років – це тільки початок 

 
Президент Зеленський зустрівся з провідниками 

українсько-американської громади 
 
 
 
 

 

У понеділок, 23 вересня, 2019, на початку свого офіційної робочої візити до США, щоб 
взяти участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, новообраний Президент України, 
Володимир Зеленський, зустрівся з українсько-американською громадою. 
У зустрічі з Президентом, зорганізованій УККА, і яка відбулася в Українському 
Інституті Америки (УІА), взяли участь десятки провідників української американської 
громади. Президент УІА, Кеті Наливайко, привітала президента Зеленського і всіх 
гостей в Українському Інституті і представла президента УККА, Андрія Футея.  Під час 
свого виступу, Футей закликав новообраного Президента захистити суверенітет і 
територіяльну цілісність України та сприяти поширенню української культури та мови. 
Підкресливши «Ми є за такі принципи: разом з Вами, щоб забезпечити подальший 
стратегічний курс України до НАТО і Европейського Союзу. Росія незаконно і 
тимчасово анексувала Крим а тимчасово окуповані реґіони Донецька і Луганська були, 
є і будуть надалі невід'ємною частиною незалежної України. Разом ми докладемо всіх 
зусиль, щоб повернути ці землі під контролю України, в тому числі шляхом зміцнення 
міжнародної коаліції для підтримки суверенітету і територіяльної цілісності України.» 

  
Президент Зеленський розпочав свій виступ, подякувавши громаді за те, що вона є 
найкращим дипломатом України, заявивши, що «Ви захищаєте наш суверенітет, 
нашу територіяльну цілісність тут, у Сполучених Штатах і в усьому світі. Ми дуже 
вдячні Вам.» Розуміючи свою авдиторію, і в прагненні бути прямо, президент 
Зеленський відклав на сторону свою підготовлену доповідь натомість відповідав на 
запитання від громади.   
Протягом короткого обміну питань і відповідей, провідники громади підняли 
ширший спектр питань, серед яких були українсько-американські двосторонні 
відносини, конфлікт на сході України, незаконна окупація Криму та визнання 
Голодомору актом Ґеноциду проти Української нації.  У відповідь на питання про 
те, що він очікував від своєї майбутньої зустрічі з Президентом Трампом, 
Зеленський заявив, «я думаю, ми будемо мати змістовну, важливу зустріч,» 
підкресливши, що він сподівається, що Президент Америки забезпечить 
однозначну підтримку Суверенітету і територіяльної цілісності України.  
Зеленський також підкреслив, що він хотів би досягти більшої прозорості в 
політиці президента Трампа, оскільки Україна потребує підтримки Сполучених 
Штатів. У вирішенні його політики з метою врегулювання збройного конфлікту на 
Донбасі та повернення Криму, президент Зеленський наголосив, що він буде 
використовувати дипломатію і сподівався, що в найближчому майбутньому 
відбудеться зустріч у Нормандському форматі. «Ми хочемо залишити цю зустріч з 
певними результатами на конкретних умовах припинення війни і повернення 
наших територій. Ми віримо в це, ми хочемо цього і ми спробуємо зробити все це,»  
сказав президент Зеленський. 
Також було піднято тему подвійного громадянства, на яку Президент Зеленський 
відповів, що в плян входило надання українського громадянства етнічним 
українцям, які проживають за межами України, але, зрозуміло, з деякими 
застереженнями.  

21 вересня у Принстонському клубі в Нью-
Йорку, УККА співорганізував спеціяльну 
конференцію «Українські Історичні 
Зустрічі», присвячену відзначенню 125-
річчя Зорганізованої Українсько- 
Американської Громади. 
Цілоденний захід відзначили багатьма 
досягненнями української американської 
громади. Програма почалася з конференції,  
яка дала свіжий погляд на українсько-
американське громадське життя, що 
охоплює проміжок часу від кінця 19 
століття до початку 21-го століття, шляхом 
проведення шести групових дискусій і 
робочого обіду. Форум зібрав ключевих 
провідників громади, щоб обговорити 
історичне значення нашої роботи, а також 
заглибитися в перспективи подальшого 
успіху в цілому; свої думки висловили 
більше двох десятків відомих ораторів..s. 
Відео можна переглядати на Facebook 
сторінці УККА. 
Після конференції виступив український 
хор «Думка» м. Нью-Йорк, під 
керівництвом Василя Гречинського, який 
виконав декілька пісень. 

   
Святкування завершилося вечірнім 
бенкетом, під час якого попередний Посол 
України в США, Валерій Чалий, розповів 
про дієвість українсько-американської 
громади, а Герман Пірчнер, президент 
Американської Ради з Зовнішньої 
Політики, говорив про критичну роботу 
громади. Архиєпископ-Митрополит УГКЦ 
Владика Борис Ґудзяк виголосив 
зворушливу молитву благословення, а 
Михайло Черенков з української громади 
Євангельських Християн-Баптистів 
виголосив заключну молитву. 

Відзначення 125-ої річниці 
Зорганізованої Українсько- 
Американської Громади 

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



   

 
 

Президент Зеленський звернувся до 
Організації Об'єднаних Націй 

УККА взяв участь у щорічних 
загальних зборах СКУ 

6-8 вересня у Берліні (Німеччина) відбулися річні 
загальні збори Світового Конґресу Українців (СКУ). 
Учасники зборів з більш ніж 20 країн зібралися в 
Берлінській міській залі, щоб розглянули роботу СКУ 
від листопада 2018 і розробили плян дій на наступний 
рік; в тим часі підтримуючи зусилля української 
громади у Німеччині, щоб отримати підтримку їх уряду 
щодо нинішньої ситуації в Україні, в тому числі: 
важливість консолідації дій у війні з російською 
гібридною аґресією. 

 
Під час трьох днів учасники мали нагоду почути доповіді 
президента Павла Ґрода та керівництва СКУ, а також 
обговорити актуальні питання української діяспори під 
час шести круглих столів: «Розвиток, координація та 
структуризація української громади світу», «Засоби 
співпраці між Україною та діяспорою на нових умовах. 
Захист інтересів України ґлобально – на шляху до ЕС і 
НАТО», «Формування самоідентифікації української 
молоді в діяспорі», «Істотне розширення прав українців, 
що проживають за межами України – створення 
сприятливих умов для їх повернення і зміцнення відносин 
з Україною», «Об'єднання ролі українських церков і 
важливість їх визнання у вселенських структурах», 
«Стратегія СКУ про міжнародне визнання Голодомору 
ґеноцидом українського народу». Під час зустрічі делегати 
рішуче засудили Російську Федерацію за гібридну війну 
проти України та незаконне ув'язнення українських 
політв'язнів і закликали міжнародне співтовариство 
продовжувати підтримувати територіяльну цілісність та 
суверенітет України, суттєво посилити санкції проти РФ 
за порушення міжнародного порядку, а також збільшити 
надання зброї та військової підтримки Україні. РЗЗ СКУ 
привітав стратегічний курс України щодо европейської та 
евроатлантичної інтеґрації і закликав Европейський Союз 
і НАТО прискорити повноправне членство України. 
9 вересня 2019 року керівництво СКУ провело перший 
«Український День» у Берліні, під час якого відбулася 
низка зустрічей з членами Німецького Бундестаґу та 
урядовцями для обговорення підтримки України в 
боротьбі з Російською аґресією.  

З великим жалем Крайова Екзекутива УККА 
повідомляє про нещодавний відхід трьох 
видатних осіб – проф. Дмитра Штогрина, 
посла Вільяма Міллера та проф. Марка фон 
Гаґена.  
Довголітній член УККА, проф. Штогрин 
віддано працював в ділянці україністики. Він 
заснував україністику в Іллінойському 
університеті в Урбана-Шампейн. Посол 
Міллер служив другим Послом США в 
Україні і продовжив підтримку її 
демократичного розвитку аж до його 
передачі.  Проф. фон Гаґен був блискучим 
вченим, спадщина якого включає збір коштів 
для створення програми Україністики в 
Колумбійському університеті.  

Вічна їм пам’ять! 

25 вересня, Президент України, Володимир 
Зеленський, звернувся до 74-ої сесії Генеральної 
Асамблеї ООН.  У своїй 15-хвилинній промові, 
Зеленський нагадав світові про поточну війну в 
Україні, підкресливши, що війна є найбільшою 
загрозою для людської цивілізації.  Він закликав до 
міжнародної підтримки України «п'ять років у війні з 
Росією,» що призвело до більш ніж 13,000 смертей. 
Тримаючи в руці кулю, президент Зеленський 
розповів історію українського соліста з Парижської 
опери, який загинув на війні, заявивши «... Ця [куля] 
коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій 
планеті це – вартість людського життя. Таких історій 
– тисячі. Таких куль – мільйони.» 
«З цієї найвищої у світі трибуни завжди чути заклики 
до справедливих змін, праведні обіцянки, 
проголошення нових ініціатив. Настав час зробити 
так, щоб вони завжди підкріплювалися реальними 
справами. Бо у сучасному світі, де людське життя 
коштує 10 доларів, слова вже давно знецінені,» сказав 
він. 
Президент України нагадав, що ООН була створена 
майже 75 років тому, щоб підтримувати і зміцнювати 
миру й міжнародної безпеки. «Але що робити, коли у 
небезпеці сама основа міжнародної безпеки? Адже 
будь-яка війна сьогодні – в Україні, Сирії, Лівії, Ємені 
чи іншому куточку планети, незалежно від кількості її 
жертв – це найбільша загроза всій цивілізації. Тому 
що у 2019 році людина розумна, гомо сапієнс, і досі 
вирішує конфлікти, вбиваючи собі подібних.» 
[щоб прослухати виступ Президента Зеленського, 

відвідайте Facebook сторінку УККА] 
 
 

Відійшли у вічність 
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