
 

Президент УККА відвідав Україну і Европу 
При кінці серпня, президент УККА, Андрій Футей, відвідав Україну для 
участі в різних заходах, присвячених 28-ій річниці оновленої незалежності 
України. 

Окрім святкових заходів, Футей, як член Екзекутивного Комітету Світового 
Конґресу Українців, взяв участь у зустрічі з президентом України, 
Володимиром Зеленським. Напередодні Дня незалежності України, 23 
серпня керівництво СКУ обговорило з президентом Зеленський подальшу 
співпрацю у захисті інтересів України в усьому світі, а також про подальший 
розвиток ефективних зв'язків між українською діяспорою та Україною. 

Під час зустрічі були порушені інші питання, такі як: наступні кроки 
підтримки України на міжнародному рівні, забезпечення її економічного 
розвитку та зростання іноземних інвестицій, а також вдосконалення 
законодавчої бази України для зміцнення культурних, соціяльних та 
політичних прав українців за кордоном і підтримку їх повернення в Україну. 
Спільні дії, пов'язані з реалізацією европейських і евроатлантичних прагнень 
України, консолідація міжнародної коаліції у боротьбі з російською аґресією, 
сприяння реформам в Україні, посилення позитивного іміджу України у 
світі, охорона та підтримка української мови в Україні та світі, а також 
сприяння міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського 
народу. 
Згодом, Футей їздив до: Ряшева, Польща, і був присутній на Конґресі 60 
Мільйонів, де він відмітив Польські, Українські та Американські Відносини; 
потім до Варшави, де він брав участь у офіційних заходах 80-ої річниці 
початку другої світової війни; до Берліна, Німеччина де взяв участь у 
  щ орічних загальних нарадах Світового Конґресу Українців, а потім назад до 
Києва, де взяв участь у конференції «Ялтинської європейської стратегії» 
(YES) і провів офіційні зустрічі з новообраною Головою Верховної Ради 
України, Дмитром Разумковим, Міністром Закордонних Справ Вадимом 
Пристайком, Головою Служби Безпеки України Іваном Бакановим, 
Головою Комітету Закордонних Справ Верховної Ради Богданом Яременко. 

З нагоди 75-річчя Злученого 
Українського Американського 
Допомогового Комітету, УККА надіслав 
своє привітання: 

Український Конґресовий Комітет 
Америки щиро вітає свою членську 
організацію, Злучений Український 

Американський Допомоговий Комітет 
(ЗУАДК) з його 75-річчям! 

УККА, як засновник Злученого 
Українського Американського 
Допомогового Комітету, цінує 

діяльність Вашої організації і бажає 
Вам подальших успіхів у Вашій 
гуманітарній роботі для блага 

української громади і незлaмного 
українського народу. 

З нагоди 75-річчя ЗУАДК, ми 
приділяємо належне і визнаємо всіх 

тих, хто наполегливо працював і 
старався для блага своєї організації, 

української громади в США, в Україні 
та в усьому світі. 

Святкування 75-річчя 

Екзекутивна Рада ЗУАДК та Рада 
Директорів Злученого Українського 
Американського Допомогового 
Комітету запросили Українсько-
Американську громаду святкувати своє 
75-річчя в Українському Осьвітньо-
Культурному Центрі в Дженкінтаун,
Пенсільванії, 12 жовтня. 2019 р.

Злучений Український 
Американський Допомоговий 

Комітет США святкує 75-ту 
річницю 
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«Український Квартальник» 
відзначає своє 75-ліття 

Відповідь УККА: Росія не 
належить до Великої Сімки (G7) 

Відповідаючи на запитання ЗМІ, президент Дональд 
Трамп дав неправильну відповідь, коли його спитали, 
чи слід Росію повернути до Великої Сімки (G7) - групи 
найбільших передових економік світу. Виступаючи в 
Овальному кабінеті, сидячи поруч з президентом 
Румунії Клаусом Йоганнісом, президент Трамп заявив, 
що «набагато доцільніше мати Росію в [G7]…. Я, 
безумовно, міг побачити, що це знову стала Велика 
Вісімка - G8. І якби хтось запропонував це, я, 
безумовно, був би готовий дуже прихильно побачити 
це». 
Український Конґресовий Комітет Америки (УККА), 
який представляє понад 1,5 мільйона американців 
українського походження, знов рішуче протестує проти 
питань щодо повернення Росії до Великої Сімки. УККА 
вже раніше протестував проти подібних пропозицій 
президента США Дональда Трампа у 2018 році, які тоді 
були відкинуті Німеччиною, Канадою, 
Великобританією, Францію, а також сенаторами США 
Джоном МакКейном, Беном Сассе, Чаком Шумером та 
іншими. 
Пропонуючи такі зміни у політиці США, президент 
Дональд Трамп зневажив або не знав, що  у 2014 році 
саміт G7, який мав відбутися у російському місті Сочі, 
був відкликаний після російського вторгнення на 
український півострів Крим - першої силової анексії 
території у Европі з часів Другої світової війни. 
Одночасно зі скасуванням саміту, країни Великої Сімки 
ухвалили Гаазьку деклярацію, яка прямо пов'язала 
виключення Росії через її дії в Україні, засудила 
незаконний референдум і спробу анексувати Крим, та 
нагадала, що дії Росії матимуть «суттєві наслідки». З 
часу цієї деклярації, Росія лише вдалася до ще більших 
порушень, продовжуючи підривати европейські 
демократії 
«Для наочності справи, не було б ‘правильніше мати 
Росію’ у G7,» заявив президент UCCA Андрій Футей. 
"Доки Російська Федерація не припинить своїх дій в 
Україні та не відсторонить себе від усієї міжнародно 
визнаної території України, Росія повинна залишатися 
відстороненою від членства в групі найбільших 
передових економік світу, оскільки її дії в Україні 
суперечать принципам і цінностям, на яких Велика 
Сімка працює,» підсумував Футей. 
США, як бастіон демократії у вільному світі, і 
Президент як головний керівник, повинні взяти на себе 
провідну роль у просуванні міжнародних норм, 
відстоюванні основних прав і свобод людини та 
плануванні курсу геополітичної стабільності. 
Президент може почати з візиту в Україну в найближчі 
місяці і для себе побачити, чому Росія не належить у G7. 

З великим смутком Крайова Екзекутива УККА 
дізналася, що 4 серпня відійшов у вічність св. 
п.  Ярослав Федун. Як довголітний член УККА, 
він – колишній голова відділу УККА 
«Пассейк/Кліфтон» і бувший член Крайової 
Екзекутиви  та Крайової Контрольної комісії 
УККА. Св. п. Я. Федун – він також колишній 
президент і член ради директорів Федеральної 
Кредитової Кооперативи "Самопоміч" 
(сьогодні – «Нова»). 
 УККА складає щирі співчуття дружині Любі, 
його дітям, онукам і всій родині. 

Вічна йому пам'ять! 

Цього року виповнюється 75-річчя «Українського 
квартальника», журналу з українських та 
міжнародних питань, який був перше випущений 
УККА у 1944 р. Після Другої світової війни на світ 
насувалася загроза радянської російської експансії 
тож УККА вирішив випустити журнал з метою 
забезпечення академіків,,науковців, журналістів, 
експертів, дослідників, та державних осіб, а також 
зацікавлених осіб надійними, проникливими 
статтями та аналітичними коментарями про одну з 
найбільших і недооцінених країн Европи – Україну. 
Постійні автори «Квартальника» слідували за 
складною багатовіковою боротьбою України за її 
незалежність, в той час як її вороги, зокрема, Росія, 
безперервно прагнули її задавити. Видатні автори 
«Квартальника» володіли унікальним даром 
передбачити, розпізнати і дослідити напрям 
політичних, військових, інтелектуальних, 
релігійних, культурних і цивільних справ в Україні, 
Східній Европі, а також в цілому світі і за його 
межами. У першому випуску «Українського 
квартальника», перша колегія редакторів написала 
в 1944 році, що метою видання є «інформувати світ 
про істинний стан українських справ». Зважаючи 
на незмінну впродовж років пропаганду Росії, 
обгрунтування публікації цього журналу 
справедливе і донині. 
УККА прагне продовжувати публікацію єдиного 
англомовного журналу, присвяченого Україні, і 
сподівається, що Ви допоможете продовжити 
видавництво «Українського Квартальника» для 
читачів по всьому світу протягом багатьох років, 
передплатити цю публікацію. 
Наступний випуск українського кварталу вийде у 
жовтні 2019. У справах передплати «Українського 
Квартальника», просимо звертатися до Крайової 
канцелярії УККА. 

Відійшли у вічність 
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