ЗВІТ ІЗ ДІЯЛЬНОСТИ УКРАЇНСЬКОГО КОНҐРЕСОВОГО
КОМІТЕТУ АМЕРИКИ
(вересень 2011 - червень 2012)

УКРАЇНСЬКИЙ КОНҐРЕСОВИЙ КОМІТЕТ АМЕРИКИ, ІНК. (УККА) – заснований у 1940 році, є
провідною центральною організацією США, яка представляє інтереси українців Америки,
одночасно працюючи над новими проектами та ініціативами для зміцнення нашої громади та
допомоги братам та сестрам в Україні. Як частина світової української спільноти, УККА працює
для того, щоб зберегти національну ідентичність та культурну спадщину українського народу,
об’єднати українську громаду в США та піднести її авторитет в світі. УККА має державний
статус неприбуткової, звільненої від податків організації під кодом IRS 501 (с) (3).
Відзначення 78-ої річниці українського Геноциду
Соборнa Панахидa - У суботу, 19 листопада, тисячі американців українського походження
зібралися в катедрі Св. Патрика в Нью-Йорку, щоб вшанувати 78-му річницю Голодомору-Геноциду
в Україні. У супроводі гармонійних голосів хору "Думка" з Ню Йорку під керівництвом Василя
Гричинського, цьогорічна панахида розпочалася процесією дітей з місцевих українських суботніх
шкіл та з нью-йоркського Осередку Спілки Української Молоді в Америці. Дійшовши до вівтаря,
діти, одягнені в українські вишиті сорочки, благоговійно розмістили стебла пшениці і квіти навколо
свічки пам'яті Голодомору, яка прикрашала стіл перед вівтарем.
Опісля, Блаженніший Святослав, новообраний патріярх Української Греко-Католицької
Церкви розпочав панахиду спільно з ієрархією Української Православної і Католицької Церков при
участі хору "Думка" з Нью-Йорку. Разом, понад чотири тисячі вірних, які зібралися у катедрі
Св. Патрика, молилися за упокій душ мільйонів жертв Ґеноциду в Україні 1932-1933 років. Після
панахиди, Його Високопреосвященство архиєпископ Антоній з Української Православної Церкви в
США відзначив причини того, чому ми щороку збираємося в катедрі Св. Патрика та нагадав усім,
що Голодомор був Геноцидом проти українського народу. Президент УККА Тамара Олексій, ведуча
програмою, попросила усіх присутніх уявити себе дітьми, в той час, як вона пов'язувала ці емоційні
образи з тим, що довелося витерпіти дітям протягом цього жахливого часу геноциду. Після її
виступу до присутніх звернувся Блаженніший Святослав і попросив Господа зцілити душі мільйонів
загублених в Україні в 1932-1933 роках. Блаженніший зійшов зі сходів вівтаря і благословив
декількох присутніх людей, що пережили Голодомор.
Старший сенатор Нью-Йорку Чарльз Шумер висловив свої сердечні почуття, заявивши, що
"ми маємо моральний обов'язок, щоб ніколи не забувати і моральний обов'язок, щоб переконатися,
що світ знає правду". Наступний доповідач, Вільям Повп, старший радник до справ Европи в місії
США при Організації Об'єднаних Націй, виступив із заявою від прес-секретаря Білого Дому з
нагоди Дня пам'яті Голодомору в Україні. Достойний Олександр Моцик, посол України в США,
повторив свою обіцянку наполегливо працювати, щоб бути певним, що пам'ятник Голодомору у
Вашінґтоні, Д.К., буде зведеним до 80-річчя.
Єпископ Павло Хомницький з Української Католицької епархії в Стемфорді завершив
службу молитвою за мільйони жертв, після чого хор "Думка" з Нью-Йорку співав "Боже Великий".
Массачусетський Об'єднаний комітет в справах освіти провів слухання щодо
запровадження в навчальну програму історії Голодомору
Під головуванням сенатора штату Соні Чанг-Діяс і представника штату Аліси Пейш,
Об'єднаний комітет в справах освіти штату Массачусетс провів 14 червня громадські слухання
стосовно теми навчальної програми. Слухання були проведені у державній резиденції штату
Массачусетс і включали свідчення на підтримку законопроектів H. 1076 і S. 234, які вимагають
викладання про Голодомор в державних школах штату. Павло Рабченюк, голова Комітету
Голодомору в Массачусетс та член управи відділу УККА в Бостоні, зорганізував групу
представників на підтримку законопроектів, у тому числі: президент УККА, Тамара Олексій; голова
Комітету США для вшанування Геноциду в Україні у 1932-1933 рр., Михайло Савків; о. Ярослав
Налисник, парох Української Католицької Церкви Христа-Царя, м. Бостон; та Аліса Ранюк, яка
свідчила від імені своєї бабусі, пані Ранюк, що пережила Голодомор.
Акції УККА проти антидемократичного і антиукраїнського режиму в Україні
Під час недавнього візиту Віктора Януковича в Нью-Йорк для участі в 66-ій сесії відкриття
Генеральної Асамблеї ООН, УККА 21 вересня 2011p. зорганізував демонстрацію перед Постійним
Представництвом України при Організації Об'єднаних Націй. Понад 100 осіб зібралися, щоб
висловити свою стурбованість з приводу постійного відступу від демократії в Україні і
антидемократичної політики режиму Януковича.
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У спробі відмовити учасників від участі в акції протесту, невідомими джерелами був
поширений прес-реліз про те, що УККА не отримав дозволу на демонстрацію. Ця інформація була
оприлюднена за кілька годин до акції, запланованої на 6 год. вечора. Щоб спростувати фальшиву
заяву, Іванка Заяць, голова нью-йоркського відділу УККА, розпочала протест, подякувавши, від
імені УККА, поліції дільничного відділу №17 за їх постійну підтримку та за видачу звукового
дозволу, необхідного для проведення демонстрації. Після співу-молитви «Боже Великий», І. Заяць
представила спів-ведучих протесту Аскольда Лозинського та Юрія Симчика.
Перед присутніми виступили видатні члени української громади, в тому числі Тамара
Олексій, президент УККА; Аскольд Лозинський, голова Міжнародної конференції на підтримку
України; Михайло Козюпа, голова Організації Оборони Чотирьох Свобід України; Адріян Длабога
від імені Федерації українських студентських організацій Америки (SUSTA); Юрій Симчик, член
Виконавчої управи Спілки Української Молоді в Америці, та Станіслав Демочко з Молодого
Народного Руху. Між виступами, протестуючі співали українські народні пісні і голосно засуджували
антидемократичні дії режиму Януковича, закликаючи до звільнення Юлії Тимошенко і Юрія
Луценка, до звільнення Дмитра Табачника та імпічмента Віктору Януковичу.
Протест УККА широко висвітлювався у засобах масової інформації України.
У середу, 11 липня 2012 p., українська громада Нью-Йорка і околиць зібралися на знак протесту
проти нещодавнього прийняття Парламентом України законопроєкту № 9073 "Про засади мовної
політики", який, де-факто, дозволяє колоніальній російській мові стати офіційною другою мовою в
Україні.
Протест, організований Нью-Йоркським відділом Українського Конґресового Комітету
Америки (УККА) спільно з Організацією Оборони Чотирьох Свобід України (ООЧСУ) і Новою
Українською Хвилею, відбувся перед Консульством України на 49-ій вулиці в Нью-Йорку, де
представники української громади США висловили своє обурення з приводу законопроєкту, який, в
разі прийняття, дозволить російській мові стати другою державною.
Міжнародні конференції та громадські заходи
Важливим аспектом роботи УККА є організація конференцій і прийняття гостей з України. Такі
форуми дають можливість вільно обмінюватися ідеями і вирішувати питання, що мають
важливе значення для українсько-американської громади, а також для США і України. За звітний
період УККА організував декілька таких форумів, деякі з яких описані нижче.
Леся Оробець
18 вересня 2011 року перед українсько-американською громадою у Нью-Йорку виступила Леся
Оробець, одна з наймолодших членів парламенту України. Будучи членом опозиції в Україні, вона
звернула увагу на поточний стан справ в Україні та зосередила свої зауваження на майбутніх
парламентських виборах 2012 року, законі про вибори і необхідності реформувати систему освіти в
Україні.
УККА приймає президента СКУ в Нью-Йорку
5 жовтня УККА організував у Нью-Йорку робочий обід з Евгеном Чолієм, президентом Світового
конґресу українців (СКУ), та громадськими лідерами. Пан Чолій представив роботу СКУ за минулий
рік і плани на майбутнє. Вони включають подальшу підтримку євроінтеграції України, захист прав
людини і національних прав українців в Україні та за кордоном, рішення Річних загальних зборів
про відкриття офісу СКУ в м. Києві і організацію Місії міжнародних спостерігачів для моніторингу
парламентських виборів в Україні в 2012 році.Тоді також відбулася захоплююча дискусія про те, як
членські організації СКУ можуть найбільш ефективно підтримувати роботу СКУ та українських
громад в усьому світі, які потребують допомоги.
Громадський захід з Віталієм Кличком, політиком
В четвер, 13 жовтня 2011 року, УККА спільно з Українським інститутом Америки організували
спеціальний вечір дискусії та прийом з Віталієм Кличко. Як лідер політичної партії "Український
Демократичний Альянс за Реформи" (Удар), пан Кличко обговорив проблеми, з якими сьогодні
стикається Україна, політичні цілі УДАРу і перспективи його партії на майбутнє. Після своєї
промови і сесії запитань-відповідей, Віталій люб'язно роздавав автографи та фотографувався з
присутніми, після чого гості насолоджувалися елегантним прийомом.
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Конференція, що висвітлила двосторонні відносини України з Польщею та Туреччиною
19-20 жовтня 2011 року УККА разом із Центром американсько-українських відносин, виступив співорганізатором дванадцятого щорічного форуму "Регіональні пріоритети України", який відбувся у
столиці нашої держави. Цьогорічний форум стосувався двосторонніх відносин, які відіграють
глибоку політичну та економічну роль, а також мають вагоме культурне та історичне значення для
України - взаємовідносини між Україною і Польщею (яка нині головує в ЄС), а також між Україною і
Туреччиною (яка є дуже важливим на Близькому Сході гравцем з економікою, що розвивається).
Ця дванадцята конференція у своєму роді зібрала разом ключових державних та неурядових
представників з України, Польщі, Туреччини, Європейського Союзу та США для обговорення
важливих двосторонніх відносин у більш широкому контексті досягнення до всієї Європи, вільної і
процвітаючої. Захід розпочався з вітальних слів від посла України в США Олександра Моцика,
заступника глави місії Посольства Республіки Польща в США, Мацея Писарськього, а також від
консула з Посольства Туреччини в США, Гусейна Догана. Основними доповідачами вечора були
Бакстер Хант, Директор з питань України, Молдови та Білорусі у Державному департаменті США, і
Джеймс Шерр, директор програм Євразії з організації "Чатхам Хауз" (Chatham House). Після
презентацій УККА мав можливість вручити свою престижну Грамоту ім. Грушевського почесному
Джону Хербсту, за його сприяння розвитку американсько-українських відносин під час його
перебування на посаді посла США в Україні.
У наступний день, більше двох десятків відомих гостей виступили перед присутніми на
конференції, в тому числі: колишній американський радник з національної безпеки доктор Збігнєв
Бжезинський, посол України в Туреччині Сергій Корсунський, член Європарламенту Павло
Залевський, колишній міністр оборони Польщі Януш Онишкевич, заступник Глави департаменту з
євроінтеграції з Адміністрації Президента України Євген Буркат, а також члени опозиції в Україні,
серед яких: Володимир Ар'єв (виборчий блок "Національна Самооборона"), Михайло Соколов
(Блок Юлії Тимошенко), Олег Рибачук ("Новий Громадянин"), Валентин Наливайченко (блок «Наша
Україна») і Борис Тарасюк (НРУ).
Семінар за участю запрошеного доповідача Романа Круцика, історика і архівіста
10 листопада 2011 року, УККА виступив співорганізатором спеціального заходу серій українських
історичних зустрічей під назвою "Народна війна: національно-визвольна боротьба в Східній Україні
(1917-1932)". Форум, що проходив у Ліхтарному клубі Нью-Йоркського університету, зібрав
науковців, громадських лідерів та широку громадськість, які мали можливість почути, можливо
вперше, що після Першої світової війни активний визвольний рух існував не тільки в Західній
Україні, але й у східній половині країни. Захід відкрив д-р Вальтер Зарицький, який надав короткий
огляд серій, а потім представив гостя-доповідача вечора пана Романа Круцика, президента
Київського товариства "Меморіал" і директора Музею совєтської окупації. У супроводі слайд-шоу
презентації пан Круцик розпочав свій виступ з переконливого твердження, що після відновлення
незалежності в 1991 році Україна започаткувала своє нове життя без політичної історії. Він
пояснив, що покоління громадян України зростали на історії, яка була написана їх окупантами, і що
більшість архівних матеріалів, які відносяться до українського протистояння радянській окупації,
були заборонені та позначені грифом "секретно". Огляд тисяч документів переконав пана Круцика,
що озброєний національно-визвольний рух в Східній Україні пропорційно був таким же великим і
масштабним, як діяльність ОУН і УПА. На основі досліджень, що проводились роками, та архівних
матеріалів, які знаходяться в Міністерстві оборони України, пан Круцик рішуче спростував
радянський міф про те, що Україна "добровільно" увійшла до складу СРСР, заявивши, що
"захоплення України було проведене виключно силовими методами". Зосереджуючись у своїй
промові на повстанському русі в Радянській Україні 1918-1933 рр., пан Круцик підсумував, що опір
радянській владі у Східній Україні став основним мотивом Сталіна для здійснення Голодомору
1932-1933 років.
Вибори в Україні
УККА є однією із декількох неурядових організацій і єдиною організацією від українськоамериканської громади, яка зареєстрована в Центральній виборчій комісії України (ЦВК). Цей
статус надавав УККА право спостерігати за президенськими та парламентськими виборами в
Україні з 1994 року, дозволяючи нам формувати делегації Міжнародних спостерігачів за виборами.
2012 Парламентські вибори в Україні
У світлі прийдешніх парламентських виборів в Україні у жовтні 2012 року УККА закликав
добровольців виступити у якості міжнародного спостерігача за виборами у місії спостерігачів від
УККА.
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Зовнішні справи – Українська Національна Інформаційна Служба
20th Anniversary of Ukrainian Independence
• Prepared invitations for the 20th anniversary congressional luncheon in Congress on Thursday,
September 15, 2011;
• E-mailed invitations to honored guests, UCCA branches, and interested individuals;
• Drafted press release and posted them to major Ukrainian American news media outlets;
• Served as Master of Ceremonies for the congressional luncheon;
• Guests included: His Eminence Antony of the Ukrainian Orthodox Church; His Grace Stefan of
the Ukrainian Catholic Church; Sen. Richard Lugar (R-IN); Reps. Sander Levin (D-MI), Marcy
Kaptur (D-OH) and Jim Gerlach (R-PA), co-chairs of the Congressional Ukrainian Caucus; former
Rep. Don Ritter (R-PA) and Bob Schaffer (R-CO); former U.S. ambassadors to Ukraine Roman
Popadiuk and William Miller; Ukraine’s ambassador to the United States Oleksandr Motsyk –
read a greeting from Ukraine’s Minister of Foreign Affairs Kostyantyn Hryshchenko; the
Honorable Paula Dobriansky; UCCA President Tamara Gallo and former UWC President Askold
Lozynskyj;
• Hrushevsky Awards were presented to distinguished Members of Congress; former Members of
Congress; and former U.S. ambassadors to Ukraine;
• Following the luncheon, a panel discussion was held focusing of the community’s past and
present role in promoting Ukrainian issues. Panelists included the Honorable Paula Dobriansky;
UCCA President Tamara Gallo; former UWC President Askold Lozynskyj; former Rep. Don Ritter
(R-PA); former editor of the Svoboda, Irene Jarosewish; and, RFE/RL correspondent Irene
Chalupa.
• Penned a post-event press release and sent with pictures to the Ukrainian media outlets;
• Sent out thank-you letters to the honorable guests and Members of Congress who participated in
the program.
“Ukrainian Days”
•
•
•
•

•
•
•

Sent out various press releases and information/registration form announcing “Ukrainian Days”
on April 25-26, 2012 to Ukrainian American press and UCCA branches;
Followed up with various branches to entice them to participate in the two-day program;
Drafted one-page briefing notes for “Ukrainian Days” participants. Topics included the Ukrainian
Genocide of 1932-1933; U.S. – Ukraine Relations; Civil Liberties Violations in Ukraine;
Parliamentary Elections in Ukraine and, Congressional Ukrainian Caucus
Coordinated meetings with the following congressional offices and committees: Senate Foreign
Relations Committee, Sens. Mark Kirk (IL), Robert Menendez (NJ), Rob Portman (OH), Barbara
Mikulski (MD), Bob Casey (PA), Charles Schumer (NY), Mark Warner (VA), Jeanne Shaheen
(NH), and Reps. Marcy Kaptur (OH), Mark Van Hollen (MD), Turner (NY), Mike Quigley (IL),
Gerald Connolly (VA), Jesse Jackson, Jr. (IL), Howard Berman (CA), Edolphus Towns (NY),
Stephen Lynch (MA), Nydia Velazquez (NY), Michael Grimm (NY), Nita Lowey (NY), Rodney
Frelinghuysen (NJ), and Morgan Griffith (VA). Representatives Kaptur, Quigley, Frelinghuysen
and met with their Ukrainian American constituents.
Organized a separate meeting at the National Security Services (NSS) who briefed the
participants on the upcoming NATO Summit in Chicago, and bilateral relations with Central and
Eest European countries;
Was the team lead for congressional meetings with “Ukrainian Days” participants;
Following the events in Washington, penned a press release to the Ukrainian press; and,

Congressional Ukrainian Caucus (CUC)
•

Conferred with Caucus staffers regarding a resolution for Ukraine’s 20th anniversary of
independence and actions to be taken in defense of Yuliya Tymoshenko and selective
prosecution of political opponents in Ukraine.

Central and East European Coalition (CEEC)
•
•
•

Sponsored a congressional briefing session on NATO enlargement (July2011). Participants
included former Senate Foreign Relations staffer Michael Haltzel, CSIS European strategist
Janusz Bugajski, ambassadors of Czech Republic, Hungary and Georgia;
In discussions with the Atlantic Council regarding a roundtable discussion during the NATO
Summit in Chicago about security in Central and East Europe;
Sponsored two CEEC Advocacy Day in Congress in October 2011 and April 2012 (in conjunction
with the “Ukrainian Days” advocacy event;
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52nd Anniversary of Captive Nations
•
•
•

Distributed letter to UCCA branches to commemorate the 52nd anniversary of Captive Nations;
Corresponded with the White House regarding an Executive Proclamation for Captive Nations
Week;
Event held in Washington, DC in July 2011 to commemorate the 52nd anniversary (luncheon at
the Heritage Foundation).

Ukrainian Genocide 1932-1933
• Testified in June 2011 at the Massachusetts State House before the Joint Economic Committee
to advocate the study of the Ukrainian Holodomor in Massachusetts public schools;
• Participated in contract signing ceremony at the Embassy of Ukraine and Hartman-Cox
architectural firm in August 2011 for the establishment of the Ukrainian Holodomor Memorial in
Washington, DC;
• Corresponded with the White House regarding a Presidential Statement for the 78th anniversary
Holodomor commemoration;
• Participated in all hearings regarding the establishment of the Ukrainian Genocide Memorial in
Washington, DC. The first hearing – Commission on Fine Arts in October 2011; the second
hearing – National Capital Planning Commission in December 2011; and a public scoping
meeting;
Ukrainian Catholic Patriarch – Visit to Washington, DC
• Organized meetings for His Beatitude Sviatoslav during his first official visit to Washington, DC in
November 2011. Meetings included – blessing of the future Holodomor Memorial site; Rep.
Chris Smith, Chairman of the Helsinki Commission; Rep. Gregory Meeks, Ranking Member of
the House Foreign Affairs European Subcommittee; Rep. Frank Wolf, staunch advocate of
human rights; Amb, Melanne Verveer – U.S. Dep’t of State; Freedom House; interview with Voice
of America; Amb. Suzan Johnson – U.S. Dep’t of State; and, H.E. Oleksandr Motsyk, Ukraine’s
ambassador to the United States.
Hearings/Conferences/Meetings
•

Attended various conferences and meetings held in Washington regarding Ukraine-related
issues:
o conference at the Peterson Economic Institute; keynote address was delivered by
Zbigniew Brzezinski and Deputy Foreign Minister Pavlo Klimkin; participated in a
community meeting with DFM Klimkin at the Ukrainian Embassy;
o policy discussion regarding the Ukrainian minority in the Russian Federation;
o Victims of Communism events including Reagan-Truman Medal at the Latvian Embassy;
the launch of the Gulag on-line exhibit;
o interview on Voice of America TV program for Ukrainian Independence Day;
o Ukraine Mature Nation-Statehood Conference with keynote remarks by Zbigniew
Brzezinski and Stefan Romaniw;
o Roman Krutsyk in Washington, DC. Events included a lecture at American University
and meetings at the Ukrainian Embassy;
o November 2011 participated in Carnegie Endowment conference on Rule of Law in
Ukraine. Invited to participate in U.S. Dep’t of State proceedings with Ukrainian
delegation regarding rule of law;
o wreath-laying ceremony at Shevchenko Memorial with Ukrainian political leader Vitali
Klitchko;
o Senate hearing and House of Representatives briefing on Ukrainian upcoming Ukrainian
elections and political abuses – keynote witness was Evhenia Tymoshenko, daughter of
former Prime Minister Yuliya Tymoshenko.

Видавництво УККА УККА регулярно видає пресові повідомлення, в яких інформує громаду про
працю УККА та останні проекти, які вводяться в усіх галузях його праці. Пресові повідомлення
публікуються в англійських та українських часописах в США та Україні. Серед постійних публікацій
є щомісячний Бюлетень УККА, листівка новин Крайової канцелярії УККА, а також матеріали на
інтернетній сторінці УККА, які постійно поновлюються та покривають новини з України, громади, а
також нові проекти УККА. «The Ukrainian Quarterly» - Український Квартальник Англомовний
журнал "Український Квартальник", який видає УККА, виходить квартально. Він є єдиним
англомовним академічним журналом, який висвітлює політику та історію України і Східної Європи
безперервно від 1944 року.
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ФІЛЬМОВИЙ ФОНД був заснований у 1994 р. для підтримки розвитку мистецтва та ЗМІ в Україні,
шляхом висвітлення сторінок української історії, приховуваних радянськими істориками.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР УККА для новоприбулих існує від 2002 р. Діяльність Центру
різноманітна: курси англійської і української мови, комп‘ютерні та інтернетні курси, підготовка до
громадянства та загальна допомога новим українським іммігрантам.
При Центрі працює мистецька студія, яку очолює член Спілки художників України Василь Барабаш,
який вчить малювати дорослих і дітей, його учні беруть участь у виставках та конкурсах, які
влаштовує наша діаспора.
ЗАЯВИ / ПРИВІТАННЯ/ ЛИСТИ УККА
За звітний період УККА опублікував численні заяви та написав листи, серед яких:
2012
• УККА засуджує ухвалення 3 липня Закону № 9073 - 06 липня 2012
• УККА засуджує «Закон про мови» - 07 червня 2012
• III Міжнародний конґрес “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній
спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє” - 3 червня
• Привіт Новій Українські Хвилі з нагоди членства в УККА – травень 2012-07-1
• УККА виступає проти засудження лідерів опозиції - 19 квітня 2012
• У 65-ту річницю акції "Вісла": 28-го квітня 1947 р. - 16 квітня 2012
• УККА засуджує вирок, винесений Луценку - 07 березня 2012
• Заклик Українського народного фонду, 2012 рік - 16 лютого 2012
• Заява Українського Конґресового Комітету Америки (СКУ) - 14 лютого 2012
• 70-та річниця Бабиного яру – січень 2012
• Крайова Канцелярія УККА випустила Річний звіт. В цьому випуску підсумовується
діяльність УККА протягом року, та накреслюються плани на наступний рік. Представлена
також праця відділів УККА. 
• Коляда – Різдвяний Заклик 2011/12
2011
•
•
•
•
•
•
•
•

Повідомлення Крайової канцелярії про стан ремонтів в канцелярії – січень-квітень 2011
Привітання УККА з нагоди 20-ї річниці референдуму в Україні -01 грудня 2011
УККА засуджує судовий вирок Тимошенко - 11 жовтня 2011
Привіт на з'їзді ООЧСУ та ОЖОЧСУ – жовтень 2011
Привіт на 90-ій річниці Українського Вільного Університету – жовтень 2011
Відкритий лист УККА до Президента України - 21 вересня 2011
Лист прохання до лікарів без границь про допомогу для Ю. Тимошенко
Ніколи не забудемо 11-го вересня! - 09 вересня 2011
Звіт підготовлений Президентом УККА Тамарою Олексій
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