
December 25, 2022

Від імені 
Української Національної Інформаційної 

Служби (УНІС), вітаю всіх зі святами 
Різдва Христового, Новим Роком та 

Йорданом. 
У цю святкову пору бажаю Вам та Вашим 

родинам щастя, здоров’я, злагоди та 
наснаги у активній та продуктивній праці 

для збереження та зміцнення нашої 
українськоі громади. 

Нехай нова зірка, яка засяла на небі 
буде провідною для українського народу 

і допоможе йому вийти на шлях волі, 
єдности, та до перемоги!   

Христос Рождається! Славімо Його
Щасливого Нового Року! 

  
Михайло Савків, мол.

Директор УНІС 
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December 25, 2022

May Peace, Joy, Hope and Happiness 
be yours during this Christmastime

and throughout the New Year. 

The Ukrainian National Information 
Service (UNIS) sends its warmest thoughts 

and wishes for a Merry Christmas
and a Happy and Healthy New Year! 

May the newborn Christ-child bring peace
to your families and victory to Ukraine. 

Christ is Born! Glorify Him! 
Happy New Year! 

Michael Sawkiw, Jr.
UNIS Director 
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У цей святковий час, ми закликаємо Вас підтримати Українську 
Національну Інформаційну Службу (YHIC),  щедро жертвуючи до 
UNIS Fund 2022, який забезпечить представництво українсько-
американської громади у Вашінґтоні та просування наших справ 

у Конґресі та адміністрації США. 

Цього року, YHIC відзначає 45-річчя служби українській громаді. 
Наша громада завжди була основним джерелом фінансування 
УНІС-y,  праця якої повністю покладається на Ваші пожертви. 

Ваша підтримка уможливлює дальшу працю УНІС, а тим самим 
зміцнює голос української громади Америки в столиці нашої 

країни. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In this time of giving, please support the Ukrainian National 
Information Service's (UNIS) activities by generously donating to the 

UNIS Fund 2022, 
which will ensure the successful advocacy of our community’s issues 

in Washington, DC.  

This year, UNIS is celebrating its 45th anniversary of service to the 
Ukrainian community. The community has always been a major 

source of assistance to UNIS, which relies entirely on your donations 
to finance its operations.  

In this very critical time for Ukraine, your support enables UNIS to 
strengthen the voice of the Ukrainian American community in our 

nation’s capital.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Пожертви (звільнені від оподаткування) просимо слати на 
адресу: 

Tax deductible donations may be sent to the following address: 

Ukrainian National Information Service 
c/o UNIS Fund 2022 

311 Massachusetts Avenue, NE 
Washington, DC 20002 




tel:  (202) 547-0018 
fax:  (202) 547-0019 
e-mail:  unis.sawkiw@gmail.com
Twitter/Instagram:  @UNISdirect
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ukrainian-National-Information-Service-
UNIS/198575390157933

Should you have any questions or comments, please contact the Ukrainian National Information 
Service (UNIS) at:  unis.sawkiw@gmail.com. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Michael Sawkiw, Jr.
UCCA Executive Vice President 
and 
Director - Ukrainian National Information Service 
(Washington Bureau - Ukrainian Congress Committee of America) 
311 Massachusetts Avenue, NE Washington, DC 20002 
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