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   Бюлетень УККА 
 вeрeсeнь 2018…78 років – це тільки початок 

 УККА президент перебував в Україні для 
важливих зустрічей  

Протягом тижня 23 серпня Президент УККА Андрій Футей відвідав 
Україну в частині делеґаціі  Світового Конґресу Українців  для участі 
в різних подіях з нагоди 27-ї річниці відновлення незалежності 
України. 

Додатково до святкових заходів делегація СКУ зустрілася з 
представниками церков, з Головою Верховної Ради, Андрієм 
Парубій, з Першим Віце-Прем'єр-Міністром Степаном Кубів, Віце-
Прем'єр-Міністром Іванною Климпуш-Цинцадзе, Заступником 
Голови Української Адміністрації Президента, Костянтином 
Єлісеєвим та Ростиславом Павленко, з Міністр Закордонних Справ 
Павлом Клімкін,  Міністром Внутрішніх Справ Арсеном Аваковим, 
Головою Служби Безпеки Василем Грицак, Головою Комітету 
Закордонних Справ при  Верховній Раді Ганною Гопко, та з 
провідниками парляментських фракцій і комітетів, представниками 
західного дипломатичного корпусу і широкого кола представників 
НУО. 

Делегація СКУ також виступила  на XIII Засіданні Голів 
Іноземних Дипломатичних Місій України, де також взяли участь 
посли і постійні представники України до міжнародних організацій 
та взяли участь у 2-му конгресі Світової Ради молодечих організацій 
України, 

Під час зустрічей, обговорювалися багато важливих питань, 
у тому числі: налагодження співпраці між діяспорою та Україною 
міжнародне відзначення 85-ої річниці Голодомору в світі та в 
Україні, про спільну оборону европейських і евро-атлантичних 
прагнень України, підтримувати міжнародні ініціятиви у сфері 
безпеки України, розвиток громадського сектору та місії 
міжнародних спостерігачів у проведенні наступних виборів. 

Окрім зустрічей СКУ, Президент УККА, провів розширене 
засідання з Послом США в Україні Марі Йованович, щоб обговорити 
Українсько-Американське  стратегічне партнерство, а також 
можливість зустрітися з  Радником з Національної Безпеки США 
амбасадором. Джоном Болтон. 

«Таємний щоденник Симона 
Петлюри» почав своє турне по 

Америці. 
УККА з приємністю повідомляє, що довгоочікувана 
прем'єра українського історичного художнього фільму, 
четвертого спільного виробництва УККА і режисера 
Олеся Янчука-"Таємний щоденник Симона Петлюри" 
відбудеться в Києві у вересні цього року. 

Під керівництвом видатного директора-режисера 
України в жанрі іторичної драми, Олеся Янчука, 
«Таємний щоденник Симона Петлюри» надає 
безпрецедентний погляд на недовгу історію 
Української Народної Республіки (УНР), яка оголосила 
незалежність України у 1918, та подальше вбивство 
Голови УНР, Симон Петлюри в Парижі  у 1926 році, 
організоване Кремлем на початку радянської окупації 
України. Цей фільм буде дебютувати в Києві 5 вересня 
2018 року, як спільне виробництво Українського 
Конґресового Комітету Америки (УККА), Кіностудії 
ім. Довженка, Державного Агентства Фільму України, 
та Міністерства Культури України. 

Після Києва прем'єр, фільм буде показаний в 
наступних містах США: 

Субота, 6 жовтня – Український Народний Дім, Ню 
Йорк  
Неділя, 7 жовтня в 12 дня – Дім СУМА в Йонкерс, Ню 
Йорк  
Неділя, 7 жовтня, о 5 по пол.  - Українська Централя, 
Пассейк, Н.Дж.  
Понеділок, 8 жовтня о 7 вечора, Український 
Освітний і Культурний Центр, Філядельфія, 
Пенсильванія 

Про більш докладну інформацію про заплановані 
покази фільму, або про бажання показу фільму у 
вашій громаді будь ласка, звертайтеся до Крайової 
Канцелярії УККА. 

http://www.ucca.org/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XI конґрес СКУ відбудеться 25-27 
листопада в м. Київ 

     1 вересня Світовий Конгрес Українців (СКУ) 
разом із партнерами, Міністерством Закордонних 
Справ України, Українським Інститутом 
Національної Пам'яті та Національний Музей 
«Меморіал Жертв Голодомору», запустили 
міжнародну акцію "Запаліть Свічку Пам'яті!"для 
позначення 85-ої річниці Голодомору.  Полум'я 
Памяті розпочне свою 85-денну подорож по п'яти 
континентах у Києві, у Національному Музею 
«Меморіал Жертвам Голодомору» запалюючи 
щодня в різних частинах світу, перш ніж 
повернутися до Києва 24 листопада, для 
відзначення Міжнародного Дня Пам’яті 
Голодомору.  Ми закликаємо всіх, слідкувати за 
подорожжю Глобального Полум’я Пам'яті, через 
Facebook www.facebook.com/UWCongress/ і 
ділитися цією акцією з Вашою сім'єю, друзями, 
колегами, урядовцями та представниками ЗМІ. 
Пам'ятаймо і підвищуймо світову обізнаність 
історії Голодомору! 
     Крім того, СКУ закликає нащадків які пережили 
Голодомор по всьому світі, додати свій голос до 
ініціатив усвідомлення і поширення обізнаності і 
освіти на міжнародному, національному або 
місцевому рівнях. Наша ціль, гідно вшановувати 
пам'ять жертв Голодомору; розуміти і шанувати тих 
що пережили Голодомор; забезпечити відповідне 
визнання Геноциду міжнародною спільнотою; і 
ґарантувати, що історія Голодомору, як і раніше 
буде доступна для майбутніх поколінь. Якщо ви 
вирішили додати своє ім'я до списку створеного 
СКУ, ми поділимося з Вами  інформацією про 
діяльність, як і про проґрес або що розробляється 
для досягнення наших цілей. Широке поширення 
історії Голодомору є в інтересах всієї Української 
Нації. Для досягнення успіху ми потребуємо ваш 
голос! Будьте впевнені, ваше ім'я не буде поділене 
з будь-якою третьою стороною або прикріплене до 
будь-якої ініціятиви без вашої явної згоди.   Щоб 
додати ваш голос, будь ласка, відвідайте - 
http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/835 

17-те листопада
Кульмінаційною точкою вшанування 85-ої річниці 
Голодомору-Ґеноциду в Україні 1932-1933 років, 
буде Соборна панахида в катедрі св. Патрика в Ню 
Йорку організована УККА. Щорічне вшанування 
відбудеться у суботу, 17 листопада о год. 4:00 по 
пол. (будь ласка, зверніть увагу, зміна часу). Цього 
року панахида відбудеться після урочистого маршу, 
подробиці якого буде подано пізніше. 

  

На честь 50-річчя Світового Конґресу Українців, 
Національний банк України видав обмежену 
кількість Ювілейної Пам'ятної монети (фото 
вище). Ця історична монета є доступна для 
купівлі.  Якщо Ви бажаєте мати частину історії, 
будь ласка, надішліть чек або грошовий переказ, 
на УККА-СКУ монета, в сумі $15 (це включає 
пересилку) і відправте його до: 

UCCA – UWC Coin 
203 Second Avenue 

New York, NY 10003 

Можна придбати Пам'ятну монету 
50-ти річчя СКУ

Офіційне вшанування 85-ої річниці Голодомору в 
Україні, відбудеться у той же час коли Світовий Конґрес 
Українців буде проводити свій XI-ий Конґрес 25-27 
листопада, м. Київ, Україна. 

XI Конґрес СКУ розгляне роботу СКУ на протязі 2013-
2018 років, обговорить статутні питання і теми, що 
мають відношення до української громади. Конґрес 
приділить основну увагу своєї діяльності на наступний 
чотирирічний термін. 27 листопада, делегати XI 
Конґресу СКУ оберуть нову Раду Директорів. 

Бувши засновником і являючись невід'ємним членом 
СКУ, для УККА призначено 50 голосуючих делеґатів 
Конгресу. Тому, якщо будь-який член УККА або член 
членської організації УККА, має бажання бути 
делегатом від УККА, будь ласка зв'яжіться з Крайовою 
Канцелярією УККА якомога скоріше. 

Як тільки ви зареєструєтесь в ролі делегата від УККА, 
Крайова Канцелярія буде тримати вас у курсі програми 
XI конґресу, а також можливости Вашого проживання 
під час Вашого перебування в Києві. 

85-та річниця Голодомору

http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/835
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