
       

      

УККА заохочує до збільшення реєстрації 
виборців та громадянської активності 

Як і в попередніх виборчих циклах, УККА/УНІС підготував 
президентську анкету питань щодо «Відносин Сполучених 
Штатів з Україною», наголошуючи, що в контексті 
геостратегічних інтересів США нинішню ситуацію в Україні 
неможливо зрозуміти, не визнаючи її далекосяжних 
наслідків для світової динаміки безпеки. Відверте 
вторгнення Російської Федерації на Схід України, незаконна 
окупація та анексія Криму, не кажучи вже про 
багатовекторну, політичну, економічну, соціальну, 
культурну та релігійну агресію, спрямовану проти 
суверенітету України, є прямою загрозою безпеки для 
Євроатлантичного суспільства. 
В анкеті, яка була надіслана обом кандидатам у президенти, 
було поставлено 5 ключових питань, починаючи від 
військової та економічної допомоги для України до 
боротьби з російською дезінформацією.  Відповіді на 
питання подані в анкетах будуть опубліковані для нашої 
громади. 

У неділю, 25 жовтня, громадяни України будуть 
голосувати на місцевих законодавців по всій 
країні. Ці вибори будуть проведені за новим 
виборчим законом, де роля місцевих чиновників 
значно посилиться завдяки нещодавнім реформам 
децентралізації, обиратимуться депутати 
районних рад, сільського містечка та міські 
голови. 
У світлі майбутніх місцевих виборів в Україні, 
Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА) спільно зі Світовим Конґресом Українців 
(СКУ) шукає добровольців бути міжнародними 
спостерігачами за виборами.  З огляду на 
всесвітню пандемію та різні обмеження на 
подорожі, Місія Спостереження за Виборами 
(МСВ) покладатиметься переважно на українців - 
американських громадян, які вже проживають в 
Україні. 
Намагаючись охопити якомога більше територій, 
УККА координує свої зусилля зі Світовим 
Конґресом Українців, якого ми є невідємним 
членом.  ВСМ буде співочолювана обидвома 
організаціями. Президент УККА Андрій Футей та 
Борис Вжешневський, колишній депутат 
парламенту Канади очолять роботу місії. 
Метою Місії є підтримка відкритого та прозорого 
виборчого процесу в Україні. УККА/СКУ 
підтримують відданість України стандартам 
ОБСЄ щодо вільних і чесних виборів, які точно 
відображають волю виборців, і не підтримують 
жодного кандидата, політичну партію чи блок. 
Місія проведе обов'язковий (віртуальний) тренінг 
для своїх спостерігачів завчасно до виборів. 
Брифінг включатиме інструкцію про те, як 
користуватися сформованою УККА, електронною 
формою оцінки виборів, яка є єдина у своєму роді; 
також проведення спеціального семінару щодо 
підготовки до ворожого оточення; переглянути 
нещодавно прийнятий закон про вибори та надати 
поради, як найкраще виконувати ролю 
міжнародного спостерігача за виборами. 
Якщо Ви хочете стати добровольцем Місії 
УККА/СКУ, будь ласка, зв'яжіться з УККА 
електронною поштою за адресою 
tolexy@ucca.org.  Кінцевий термін подачі заявок – 
15 жовтня 2020 року. 

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

УККА спостерігатиме за місцевими 
виборами в Україні 

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

Членам УККА та всім 
прихильникам Укра-
їни, які мають право 
голосувати в листо-
паді, рекомендується 
відвідати сайт 
www.eac.gov,  Комі-
сія допомоги по 
виборам США, щоб 
дізнатися більше про 
реєстрацію для 
голосування. 

http://www.ucca.org/
http://www.eac.gov/


Український досвід 1945 року Президент Зеленський  
відзначає 75-річчя ООН 

 «Я з гордістю виголошую цю заяву від імені України – 
одного з членів-засновників Організації Об’єднаних Націй 
– і вітаю всіх нас із 75-річчям нашої Організації.
Думаю, коли ми зустрілися в Нью-Йорку рік тому, ніхто не 
міг уявити, що 2020-й влаштує такий потужний краш-тест 
для нашого світу. 
Сьогодні ми згадуємо про доленосну конференцію у Сан-
Франциско. 
Тоді важкі та нестабільні повоєнні часи об'єднали держав-
засновниць, спонукаючи їх відкинути суперечності, щоб 
побудувати кращий світ. Світ миру, поваги, верховенства 
міжнародного права, прав людини та правди. 
Але, на жаль, ми повинні визнати, що світ у ХХІ столітті 
сповнений конфліктів, агресії, диктатури та порушень прав 
людини. 
75 років тому заснування ООН стало символом того, що 
людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої 
світової війни. 
Але окупація Криму та військова російська агресія на 
Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я 
хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні. Це війна 
в Європі. І це не просто посягання на суверенітет 
незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до 
поділу сфер впливу у світі. 

«Ваші Високоповажності! 

«Світ, у якому ми живемо сьогодні, такий самий складний, 
як і 75 років тому. 
Мир і процвітання залишаються цінностями, за які люди 
проливають кров у різних куточках нашого світу. 
За попередні 75 років людство піднялося на найвищі 
вершини, занурилося в найглибші траншеї, підкорило 
космос і навіть за допомогою нових технологій може 
проводити засідання ООН дистанційно. 
Тож чи насправді ми не здатні зупинити агресію та війни? 
Чи потрібно нам більше кривавих уроків, щоб 
переосмислити своє існування на цій планеті? 
Цього року пандемія коронавірусу стала шоком для всіх 
країн. 
Ми повинні використати цей попереджувальний знак, щоб 
зупинити суперечки та об’єднати зусилля для досягнення 
реальних проривних результатів. 
Не лише повернутися до цілей та принципів Статуту ООН, 
а й розпочати їхнє постійне та повне впровадження. 
Почнемо зараз. Планети «Б» немає, ми живемо тут і лише 
один раз.» 

Відеозапис Звернення Президента Зеленського До 
Генеральної Асамблеї ООН 

https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-
ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-zagalnih-63889 

З глибоким смутком повідомляємо нашу 
громаду, що 17 вересня  передчасно 
відійшла у вічність Ліда Чорна Матіяшек. 
Ліда була довголітнім директором 
Крайової канцелярії УККА в Ню Йорку, а 
в перші роки незалежности переїхала до 
Києва, де вона працювала-допомагала 
іншим та віддала багато свого часу 
навчаючи гри на бандурі та організуючи 
«бандурні» табори. Протягом багатьох 
років, благодійний дух Ліди допомагав 
нужденним в Україні, працюючи в 
Карітас, Українському Католицькому 
Університеті, а також у багатьох 
неурядових організаціях та програмах 
гуманітарної допомоги. 
Крайова Екзекутива УККА складає щирі 
співчуття чоловікові Петрові Матіяшек, 
дочці Ксенії, сестрі Ірці та всій родині. 

Вічная пам'ять! 

26 вересня УККА співорганізував 75-ий 
спеціальний ретроспективний вебінар:  

Український досвід 1945 року

Ця критична оцінка основана на обставинах і 
ситуації, в яких опинилися українці під час 
вододілу 1945 року. А також торкнулася 
нацистських концтаборів або таборів «рабської 
праці» та різних військових формувань, що 
діяли глобально на початку даного періоду 
часу, до совєтських таборів праці і «лагерів» 
переміщених осіб наприкінці того ж періоду, з 
поглядом на питання західної України та 
Східної України, а також у діаспорі того часу. 
Друга сесія розглянула роботу Українського 
Квартальника, який у 1945 році почав виходити 
друком, як перший англомовний науковий 
журнал на тему  українських відносин/питань.   
Роботу вебінару можна переглянути на сторінці 
УККА у Facebook. 

Відійшла у Вічність 
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