
 

       

УККА реагує на Трампа  
прес-конференції з Путіним 

 У спільній прес-конференції з Володимиром Путіним в Гельсінкі, 
Фінляндія президент Трамп потряс світ, коли він відмовився 
публічно засудити Росію за електронне втручання у виборчий процес 
Сполучених Штатів. Коли ж президента запитали прямо, чи він 
покладає хоч якусь відповідальність на Росію,  хоч за щось, і чому 
Росія у цьому винна, Президент Трамп не тільки проігнорував 
висновки і докази американських спецслужб, щодо втручання Росії у 
виборчий процес США, але й продемонстрував скандальне незнання 
міжнародних злочинів скорених Росією: не засудив поточну війну 
Російської Федерації проти України, але й не підтвердив підтримку 
США про територіальну цілісність та суверенітет міжнародно-
визнаних кордонів України, Грузії та Молдови. Крім того, Президент 
Трамп не загарантував збереження режиму санкцій Сполучених 
Штатів проти Російської Федерації, поки Росія повністю не виконає 
свої міжнародні зобов'язання щодо України. 

Українсько-американська громада очікує, як і всі 
американці, що наш головнокомандувач, не лише 
дотримуватиметься присяги президента про захист нашої країни, але 
ще й має обов'язок стати на оборону наших ідеалів Свободи та 
Демократії проти іноземного ворога. Український Конґресовий 
Комітет Америки (УККА), найбільше громадське представництво 
американців українського походження, протягом більш ніж 75 літ 
льояльно співпрацьовує і підтримує  державну владу в її політиці для 
загального добра нашої країни. Нездатність Дональда Трампа в 
Гельсінкі публічного спростувати виправдань російської військової 
субер спецслужби надало великої шкоди законній роботі 
співробітників правоохоронних органів та спецслужб Сполучених 
Штатів, які гордо і сумлінно служать нашій країні. УККА так само 
висловлює підтримку співробітникам правоохоронних органів у 
Великобританії та Нідерландах, чиє дослідження виявило правду про 
російських злочин проти громадян Великобританії отруєні 
російською нервово-паралітичною речовиною, та збиття 
пасажирського літака MH17 над Україною, унаслідок чого загинуло 
298 невинних мужчин, жінок та дітей. Повторюємо слова ранішої 
заяви УККА до президента перед його від'їздом до Європи, що 
«Володимир Путін не є союзником Сполучених Штатів.» 

З початку російської збройної агресії проти України, у 2014 
р. вже понад 10,000 осіб убитих, а понад 2 млн. осіб стали 
вимушеними переселенцями. - це найбільше переміщення в наслідок 
воєнних дій в Європі з часів Другої Світової Війни. У 2014 році, уряд 
Сполучених Штатів висловив одноголосно про підтримку 
суверенітету, незалежності та недоторканності державних кордонів 
України, і було оголошено, що офіційною державною політикою 
Сполучених Штатів являтиметься допомага урядові України у 
відновленні її суверенітету та територіальної цілісності, а також 
стримувати Російську Федерацію від подальшої дестабілізації та 
вторгнення в Україну та інші незалежні країни. 

     Сьогодні, замість того щоб протистояти Володимиру Путіну, 
президент Трамп відмовився  публічно підтвердити заяву США про 
підтримку України. УККА стверджує, що інтереси національної 
безпеки Сполучених Штатів включають виконання державних і 
обов'язкових гарантій безпеки України, та закликає прихильників 
Свободи та Демократії засудити нездатність і небажання Президента 
протистояти Володимиру Путіну в Гельсінкі. Ми переможемо над 
ворогом тільки коли союзники воєнного блоку стануть об'єднаними 
проти найбільшої екзистенційної загрози не лише для України, 
Європи, Сполучених Штатів, але й для всієї глобальної структури 
безпеки яка була створена після Другої світової війни. 

Український Конґресовий Комітет Америки привітав 25-
го липня довгоочікувану декларацію Державного 
Департаменту, підтверджуючи те що Сполучені Штати 
зробили у 1940 році з Веллес Декларацією, невизнання 
«Кремлівських претензій до суверенітету над територіями 
захопленими за допомогою сили в порушенні 
міжнародних прав.» «Кримську декларацію,» підписав 
Держсекретар Майкл Помпео, що відкидає «Російську 
спробу анексії Криму» і обіцяє, що США має намір 
підтримувати цю політику відмови визнання незаконних 
тверджень Росії «аж поки Українська територіальна 
цілісность буде відновлена.» 

Президент УККА Андрій Футей з ентузіазмом 
відповів на сьогоднішню декларацію, заявивши, що 
«Сьогодні уряд США послав сильне повідомлення про 
підтримку тих, що живуть в умовах прямої загрози від 
невпинно агресивної поведінки Росії. Сполучені Штати і 
Україна стоять разом, що засвідчує нещодавне 
підвищення допомоги уряду Укрвїни з боку 
американської безпеки, яка допоможе стримати уряд 
Російської Федерації до подальшого дестабілізування і 
вторгнення в Україну та інші незалежні країни.» 

Відмова Сполучених Штатів визнати окупацію 
Радянським Союзом трьох Балтійських держав - Естонія, 
Латвія та Литва - була закріплена в 1940 у Веллес 
Декларації, тоді - виконуючим обов'язків Держсекретаря 
- Самнер Веллес. Незважаючи на сумніви деяких, що це є 
як просто символічний жест, Веллес Декларація переживе 
розпад Радянського Союзу в 1991 році і чітко показала
нашим союзникам, що Сполучені Штати були з ними, 
незалежно від обставин.

УККА почав пропагувати «Веллс Декларацію 
ХХІ століття» по відношенні до Криму відразу після того, 
як почалося російське вторгнення в Україну 27 лютого 
2014 року. В попередніх заявах УККА категорично 
відхилив штучно створений російський плебісцит у 2014 
в Криму і насильницьку «анексію» півострова. УККА 
продовжує закликати виборних посадових осіб у Конгресі 
і в Білого Домі працювати для надання допомоги Україні, 
у тому числі тих українських громадян, які живуть в 
умовах іноземної окупації. В даний час Росія тримає в 
тюрмах більш ніж 60 українців, які були незаконно 
викрадені зі своєї Батьківщини, у тому числі 
премійований режисер Олег Сенцов, родом з Криму. Усі 
громадяни України які живуть в окупованій Росією 
території,  живуть під постійною загрозою тюремного 
ув'язнення і тортур, а також під вже надто знайомим 
"зникненням" активістів, журналістів або етнічних 
меншин корінного Кримсько-Татарського народу, чия 
мова, права та культура є у більшій небезпеці сьогодні, 
ніж як вони були під час радянського і Царського 
режимів. 

УККА підтримує Кримську 
Декларацію 
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З глибокою скорботою, Український Конґресовий 
Комітет Америки отримали звістку на 7 липня 2018 про 
смерть Левка Лук'янченка, великого українського 
політика, дисидента і «Героя України.» 

Головний автор «Декларації незалежності України,» 
1991 року, Левко Григорович у 1957 році схвалив ідея 
виходуУкраїни з СРСР, за що він відбув 15 років 
позбавлення волі  за радянського режиму. Пізніше 
спів-засновника Української Гельсінської Групи, 
Лук'яненка знову заарештували в 1977 році, і не 
дозволили повернутися в Україну з його тюремного 
ув'язнення в Сибіру, аж до листопада 1988. Після 
відновлення незалежності він був обраний до 
Верховної Ради України і довгий час був головою 
Асоціації дослідників Голодомору в Україні. 
УККА надсилає наші найглибші співчуття родині 
Лук'яненко за їх втрату. Наші думки й молитви 
залишаються з ними і зі всією Українською громадою 
з причини цієї втрати. 

УККА сумує про смерть Левка 
Лук'янченка 

УККА закликає до збільшення 
реєстрації виборців  серед 
американців українського 

походження 

Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА), найбільший представник американців 
українського походження, закликає до збільшення 
участі виборців з української громади в цьому році 
на проміжних виборах. Президент УККА Андрій 
Футей заявив: «Ми наполегливо закликаємо нашу 
українську громаду реалізувати їхнє право 
голосувати і щоб їх голос був почутий. Не сидіть 
склавши руки, дивлячись з боку. Давайте зробимо 
так, щоб наш голос було чути, переконавшись, що 
ви, і ваші товариші прихильники України є 
зареєстровані голосувати в листопаді цього року.» 
 
Явка виборців на проміжних виборах була 
історично низькою – у 2014 році на 
середньостроковх виборах явка виявилася 
найнижчою ніж після другої світової війни.  Після 
послідовного трьохрічного збільшення 
Конгресового фінансування для надання допомоги 
Україні, багато Представників Палати і Сенату 
підлягають зміні у 2019 а також історична 
кількість Конгресу у цьому році  наблизилися до 
америтури. Тільки максимально збільшивши 
присутность української громади на виборах 
новообрані представники зрозуміють важливість 
подальшої допомоги Україні.  

 
Члени УККА і всі прихильники України, які 
мають право голосувати в листопаді ми 
рекомендуємо відвідати сайт Центральної 
Виборчої Комісії США - www.eac.gov/nvra/ 
щоб дізнатися більше про реєстрацію на 
голосування. 
 

ЗБЕРЕГТИ ДАТУ! 
 

22 вересня 
Українська громада запрошуює всіх бажаючих бути 
присутніми на майбутню Українську Історичну Серійну 
Зустріч, під назвою «Вшанування пам'яті Української 
Національної Республіки і її спадщина,» яка відбудеться в 
суботу, 22 вересня 2018 року, в Клюбі Прінстон у Нью 
Йорку.  

Повний день конференції   збере найбільш обізнаних 
студентів світу зі знання Української історії, родом з США, 
Канади і України, щоби вивчити масштаби і кінцеве 
значення Української Національної Республіки (УНР)-
попередницю сучасної Української Держава – і її народжену 
спадщину. 

Для отримання додаткової інформації або реєстрації 
вашої участі, будь ласка, зв'яжіться з Тамарою Олексій, 
Екзекутивний Директор УККА, tolexy@ucca.org або 
Володимир Зарицький, координатор програми форуму: 
waz2102@columbia.edu.   

 
17 листопада 

Щоб позначити кульмінацію 85-тої річниці Голодомору - 
Геноциду в Україні 1932-1933 років, УККА буде проводити 
Реквієм службу (панахида) у соборі Святого Патріка в Нью-
Йорку.  Щорічне вшанування відбудеться у суботу, 17 
листопада о 4 год. вечора (будь ласка, зверніть увагу  на 
зміну часу). Цього року панахида буде відправлена після 
урочистого маршу, подробиці якого буде повідомлено 
додатково. 
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