
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 
 #SuppportUkraine! Кампанія триває 

 
 
Українська Національна Інформаційна Служба (УНІС), вашінгтонське бюро Українського Конґресового Комітету 
Америки (УККА), продовжує свою кампанію 2020 року — #SupportUkraine! — шляхом залучення всіх до серії 
інфографіки, з метою висвітлення  питань, пов'язаних з Україною. Метою кампанії є пошук підтримки для негайних 
потреб  України: допомога у безпеці; посилення санкцій проти Росії; стримування російської пропаганди та 
дезінформації; захист релігійних та прав людини на окупованих територіях України; і гуманітарної допомоги для майже 
2 млн внутрішньо переміщених осіб. 

Кампанія #SupportUkraine! [Підтримаймо Україну!] містить інформацію про відповідний законопроект у Конгресі та 
інфографіку, яку всі можуть розміщувати на своїх сторінках соціальних мереж (Facebook, Twitter, Instagram тощо). 

Нижче наведені основні моменти з перших двох сегментів: 

   
 
ЗАКОН ПРО ПІДТРИМКУ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ - S.3064/H.R.5408 - проголошує Росію як країну 
особливого занепокоєння з питань релігійної свободи. З метою визначення того, чи слід призначати Росію як країну 
особливого занепокоєння у питанні релігійної свободи відповідно до розділу 402 Міжнародного закону про свободу 
віросповідання 1998 року, Президент повинен взяти до уваги, що особливо серйозні порушення релігійної свободи на 
території України, окупованої Росією, яка здійснює контролю, або контролює з допомогою не державних збройних 
угрупувань, якими вона керує , протягом певного періоду часу, що є основою для визначення та позначення, і 
являється особливо серйозним порушенням релігійної свободи, у чому уряд Росії приймає участь або це дозволяє. 
ЗАКОН ЗАХИСТУ АМЕРИКАНСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ВІД КРЕМЛІВСЬКОЇ АГРЕСІЇ (DASKAA) - S.482 - 
представлений сенаторами Ліндсі Греем (Р-СК), Бобом Менендес (Д-НД), Корі Ґарднер (Р-КО), Бен Кардін (Д-МД), і 
Джин Шагін (Д-НГ) є законопроєктом, який встановлює вимоги до звітності з питань, що стосуються російської 
економічної, воєнної і політичної діяльності,  Законопроект накладає санкції та інші заходи проти Путінської Росії, аж 
поки вони не припинять втручання у виборчий процес США, припинять кібер-атаки на інфраструктуру США, вийдуть 
з України і припинясть створення хаосу в Сирії.  Закон S.482 також стверджує, що США ніколи не визнає незаконної 
анексії Криму Російською Федерацією.  Санкції та інші заходи, що містяться в цьому законопроекті, є прямим 
результатом подальшого бажання Путіна підірвати американську демократію.  
УНІС закликає всіх звернутися до Ваших представників, із запитом про їхню підтримку утвердження Закону про 
Підтримку Релігійної Свободи в Україні та Закону Захисту Американської Безпеки від агресії Кремля. 

Всі інфографіки розміщені на сторінках соціальних мереж УНІСу. 
Якщо Вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, зконтактуйтеся з unis.sawkiw@gmail.com  

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

 
Незважаючи на коронавірус і літнію паузу, робота Українського 
Квартальника триває. Осіннє, 2020 року, видання 76-річного журналу, що 
слідує  за подіями в Україні, пропонує наступні статті для вашого 
просвітництва: 
З пожовтих сторінок Української давнини, ми звертаємо Вашу увагу на, 
передрукований аналіз з нашого першого видання написаного 
професором Миколою Чубатим, першим редактором Українського 
Квартальника, про Національну революцію в Україні, 1917-19 років. 
Чубатий зазначив, що в ході розвитку української незалежності обявленої 
століття тому, Батьки-засновники незалежної України зрозуміли, що 
жодна з політичних тенденцій, що виходять з Москви – царської, 
комуністичної чи ліберальної демократичної – ніколи не принесуть 
користі Україні. Російська схильність до обману та мета підкорити 
Україну ніколи не зникне – тому незалежність і суверенітет для України є 
обов'язковим. Тарас Кузьо, член Редакційної Колегії та викладач 
Національного університету «Києво-Могилянській Академії», демонструє 
у своїй статті «Чому Революція Євромайдан була успішною: успішні 
реформи Петра Порошенка», що, незважаючи на критику, Порошенко 
фактично покращив життя і добробут громадян України. 
З бажанням розширити діапазон експертів-письменників до колишніх 
поневолених націй, ми публікуємо статтю Дмитра Теперика, 
генеральний директор Міжнародного центру оборони та безпеки (ICDS) у 
Таллінні, Естонія., під назвою «Спроба відрізнити своїх від чужих в 
історичних спогадах по всій Східній Європі». У цій статті, Теперик 
підкреслює необхідність колишніх поневолених націй, пам’ятати 
індивідуальні і колективні історії і лаконічно зазначає, що: «Наша історія 
повинна бути всеосяжною і почута по всьому світу, тому що якщо ніхто 
Вас не знає, ніхто не помітить Вашого зникнення.» 
Ганс Петер Мідттун, аташе Норвегії з питань оборони в Україні (2014-
18), пропонує чотири пропозиції, які могли б допомогти зменшити 
російську агресію у своїй статті «Чи ми розуміємо маштаб російської 
агресії в Україні і чи ми реагуємо на неї відповідним чином?» Ще один 
військовий експерт, підполковник (у відставці) Шон Маклафлін, який 
працював в Посольстві США в Україні (2017-18), обговорює свої погляди 
на «Як припинити нескінченну війну; Україна, Новий Шлях Вперед.» 
Марк Томас, викладач Університету Ла Саль, у своїй статті «Путін 
переписує історію; повертає годинник назад до 1933 року", ставить 
Президента Росії перед фактом за спроби переписування історії У той час, 
як Наталія Федущак пише про зміцнення Українсько-Єврейських 
відносин. 
Майбутній випуск не тільки представляє статті про поточні політичні 
події в Україні. Аскольд Лозинський, як член Редакційної Колегії, в 
одній статті обговорює самовіддане життя і смерть Василя Стуса, 
мученицького поета руху «шестидесятників», а в відгуках про фільм «Біла 
птаха з чорною ознакою» пояснює приховані значення цього фільму 
Український Квартальник також пропонує статті актуальних експертів з 
України, Наталiя Данилиха з Львівського національного університету 
імені Івана Франка, пише про тут маловідомий розділ з історії переселення 
українських лемків наприкінці 1940-х років, у своїй статті «Чужинці серед 
Своїх». Лариса Масенко з Києво-Могилянської академії в Києві, у своїй 
статті «Українська мова: Впертися і Захищати Перемогу на Позиціях», 
розглядає сучасний стан битви, що оточує використання української мови 
в Україні. В той час коли Ірина Скорик пише про небезпечний стан справ 
війни у рідному Донецьку. 
Нарешті, в час як пандемія коронавіру продовжує руйнувати світ, вона 
також сіє розлад у українсько американській громаді. Тамара Олексій, 
директор крайової канцелярії УККА, пише про зусилля підтримувати 
громадянську видимість під час Ковід-19.  
Щоб підписатися на Український Квартальник, будь ласка, зв'яжіться з 
крайовою канцелярією УККА: ucca@ucca.org. 

 

Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА), найбільше 
представництво американців 
українського походження, засуджує 
насильство і самоочевидні політичні 
репресії проти народу Білорусії. 
Українські Американці солідарні з 
народом Білорусії та їхньої вимоги до 
негайного звільнення тих, несправедливо 
ув'язнених під час мирних протестів за 
вільні, чесні та демократичні вибори, що 
відображають волю народу. 
Як організація, яка контролювала 
численні Українські вибори, ми розуміємо 
як важливо забезпечити, щоб міжнародні 
спостерігачі з Управління Демократичних 
Установ та Прав Людини ОБСЄ (БДІПЛ), 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ (ОБСЄ 
ПА), Парламентської Асамблеї Ради 
Європи (ПАРЄ), Парламентської 
Асамблеї НАТО (ПА) та Європейського 
Парламенту (ЄП), а також Американських 
та Канадських Неурядових Організацій 
мати доступ до виборчих дільниць по всій 
Білорусії, без присутності спостерігачів 
голосування як таке, не може вважатися 
вільним, чесним і демократичним. 

УККА підтримує Білорусів 
 

5 серпня 2020 року Комітет із Зовнішніх 
Зв'язків у Сенаті провів слухання, щоб 
розглянути кандидатуру Президента 
Дональда Дж. Трампа який номінував 
Генерала-Лейтенанта (у відставці) Кіт 
Дейтона як амбасадора України. 
Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА), який об'єднує та 
виступає від імені майже 30-ти 
громадських, товариських, освітніх, 
ветеранів, релігійних, культурних, 
соціяльних, та гуманітарних організацій в 
українськo-американській громаді, подав 
свідчення від імені українсько-
американської громади, про підтримку 
висунення генерал-лейтенанта Армії 
США (у відставці) Кіта Дейтон, бути 
десятим номінованим послом США в 
Україні.      
УККА щиро вдячний сенатору Робу 
Портману за те, що він вписав письмову 
заяву УККА в книгу заяв від імені 
Українсько Американської громади. 
Для перегляду слухання, будь ласка, 
натисніть на наступне посилання: 

https://bit.ly/UCCATube 

Свідчення УККА подано до 
Комітету з Зовнішніх зв'язків  
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