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                                  ЗВІТ 

УКРАЇНСЬКОГО КОНҐРЕСОВОГО КОМІТЕТУ АМЕРИКИ 

(ЧЕРВЕНЬ 2013) 
 

 
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 до-
помоги 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 оподаткування організації під кодом IRS 501 (с) (3). 

У цьому звіті  розкажемо про діяльність УККА протягом 2008-2012 рр., зосередивши основну 
увагу на праці УККА починаючи з червня 2012 року, адже УККА щороку звітує про свою діяльність 
на З'їзді Управи СКУ. 

Голодомор  - Кожного року УККА велично вшановує пам’ять жертв Геноциду-Голодомору в 
Україні  1932-33 років,  організовуючи різні заходи. Нижче висвітлені деякі аспекти нашої праці: 

Панахида в катедрі  Св. Патрика у Нью-Йорку 
Соборнa Панахидa відбулася в катедрі Св. Патрика у Нью-Йорку, що є найбільшим у США 

католицьким катедральним собором ґотичного стилю. У відзначенні традиційно беруть участь 
ієрархи Української Католицької Церкви (УКЦ), Української Православної Церкви в США (УПЦ), 
представники посольства України до США, консульства України в Нью-Йорку, Постійного 
представництва України в ООН, українських американських громадських організацій та чисельна 
українська громада. Традиційно під час відзначення виголошуються прокламації та листи до 
громади з нагоди річниці Голодомору від Президента США, губернаторів, членів Конґресу тощо.  
Протягом минулих п'яти років під час вшанування зі своїми промовами виступали м. ін.: Патріарх 
Святослав; Сенатор Чарльз Шумер (D-NY); Колишній міністр оборони України, Анатолій Гриценко; 
Вілльям Повп, старший радник до справ Європи у місії США в Організації Об'єднаних Націй, тощо. 

У суботу, 17 листопада, 2012 р. українська громада метрополії Нью-Йорку  брала участь в 
«Поході Пам'яті».  Мета походу – це ознайомлення про Голодомор та поширення цих знань серед 
американців. Для того учасники «Походу Пам'яті»  поширювали брошури, які містили висвітлення  
геноциду в Україні у 1932-1933 роках.   

Фотовиставка Голодомору   
Фотовиставка відображала трагічні події в Україні у 1932-33 роках – справжню суть 

Голодомору. В присутності багатьох дипломатів ООН, в Організації Об'єднаних Націй було 
відкрито архівну фотовиставку УККА, присвячену Голодоморові в Україні у 1932-1933 роках. 
Виставка була розташована при головному дипломатичному вході до ООН. 

Збірка  харчів 
У рамках відзначень Голодомору було проведено акцію збірки харчів для потребуючих в м. 

Нью-Йорк. Відтак, зібрані харчі були передані до «Сіті Гарвест», організації, що опікується 
голодуючими в місті Нью-Йорк. 

Міжнародна «Свічка моління» 
Світовий Конґрес Українців розпочав акцію Міжнародної "Свічки моління" під гаслом "Не 

дамо згасити свічку пам'яті". Мета акції присвячена вшануванню пам'яті мільйонів невинних жертв 
Геноциду в Україні 1932-33 років, полягала в тому, щоб проінформувати світ про справжні причини 
Голодомору.   Американську частину акції координував УККА. 

Слухання щодо запровадження в навчальну програму американських шкіл історії 
Голодомору 

Під головуванням сенатора штату Соні Чанг-Діяс і представника штату Аліси Пейш, 
Об'єднаний комітет в справах освіти штату Массачусетс провів громадські слухання стосовно теми 
навчальної програми. Слухання були проведені у державній резиденції штату Массачусетс і 
включали свідчення на підтримку законопроєктів 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 
законопроєктів, 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. 
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Посвячення землі 
2 грудня 2008 року в центрі нашої столиці відбулася церемонія посвячення місця, де 

стоятиме пам’ятник жертвам Голодомору українського народу. У церемонії взяли участь члени 
урядів України та США, дипломатичні представники обох країн, очевидець Голодомору, 
представники українських громадських організацій та українська громада.  Виступили:  Перша леді 
України, Катерина Ющенко; конґресмен Сандер Левін (Д-Міч); Давид Крамер, заступник 
державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці; Олександр Северин, 
очевидець Голодомору; Олег Шамшур, посол України в США; Михайло Савків, голова Крайового 
комітету для вшанування 75 -ої річниці Голодомору- Геноциду в Україні в 1932-1933 роках. (Всі ці 
інформації можна знайти на сторінці УККА  www.ucca.org i на сторінці Крайового Комітету при 
www.ukrainegenocide.com.  

Вибори в Україні  - УККА є однією із декількох неурядових організацій і єдиною організацією від 
українсько-американської громади, яка зареєстрована в Центральній виборчій комісії України 
(ЦВК). Цей статус надав УККА право спостерігати за президентськими та парламентськими 
виборами в Україні з 1994 року, дозволяючи нам формувати делегації Міжнародних спостерігачів 
за виборами.   

2012 Парламентські вибори в Україні: делегація Міжнародних спостерігачів 
Вважаючи, що Міжнародні спостерігачі виборів відіграють важливу роль у підвищенні 

прозорості виборчого процесу, а також на прохання різних українських неурядових організацій та 
політичних партій, УККА, який вже має довгу історію слідкування за виборами в Україні (з 1994 
року), знову взяв активну участь у спостереженні за проведенням парламентських виборів в 
Україні 28 жовтня. 

З метою досягнення максимальної ефективності Міжнародних спостерігачів, охоплення 
якнайбільшої території і об'єднання досвіду спостереження за виборами, 66 Міжнародних 
спостерігачів за виборами від УККА, зареєстрованих Центральною виборчою комісією України, 
були введені до складу Місії від Світового Конґресу Українців (СКУ). В результаті, Місія СКУ 
налічувала понад 250 міжнародних спостерігачів, які прибули з 20 країн, щоб слідкувати за 
проведенням парламентських виборів у кожному регіоні України, а також в кількох дипломатичних 
представництвах по всьому світу. 

29 жовтня в інформаційному агентстві УНІАН в Києві співголови Місії Міжнародних 
спостерігачів від СКУ Президент УККА Тамара Олексій та Президент Конґресу Українців Канади 
Павло Ґрод, разом із головним спостерігачем від СКУ послом Дереком Фрейзером, представили 
Вступні висновки, що підсумували роботу Місії. Ґрунтуючись на висновках довгострокової та 
короткострокової місій спостерігачів, Місія зі спостереження від СКУ, що однією із перших публічно 
випустила Вступні висновки, заявила, що парламентські вибори в Україні 2012 року не відповідали 
численним міжнародним стандартам проведення демократичних виборів. 

В обороні прав людини та національних прав: Акції УККА проти анти-демократичного і 
анти-українського режиму в Україні - Що стосується демократії в Україні, УККА старанно 
працював, щоб представити проблеми українсько-американської громади щодо політичної 
ситуації в Україні. В результаті, УККА стоїть у проводі щодо цього питання - протестуючи 
проти продовження відходу від демократії в Україні, і, в той же час, відіграючи активну роль у 
забезпеченні того, щоб всі різні влади надавали підтримку молодій демократії в Україні. Нижче 
наведені лише кілька прикладів швидких і рішучих дій, вжитих УККА в обороні прав людини та 
національних прав в Україні. 

УККА організував різні протести, щоб інформувати суспільство про різні важливі для 
українсько-американської громади події. Протягом останніх декількох років УККА проводив 
різноманітні демонстрації, щоб виразити свій протест щодо таких питань: справа Івана Дем'янюка у 
Мюнхені; проти підписання президентами Януковичем і Медведєвим угоди про продовження 
терміну перебування  російського Чорноморської флоту в Криму; проти антиукраїнської політики 
Президента Януковича і теперішніх порушень національних прав і прав людини в Україні, в 
солідарності з опозицією України, яка закликала до демонстрації, щоб засудити анти-українські і 
неконституційні дії, що проводились Президентом Януковичем і його прибічниками у парламенті; 
проти втручання Росії у внутрішню та зовнішню політику України; в обороні української мови; і 
проти прийняття в парламенті України законопроекту № 9073 "Про засади державної мовної 
політики.”   

УККА проводив різні зустрічі у Вашингтоні з питань, що охоплювали продовження відходу від 
демократії в Україні і майбутні парламентські вибори. Були проведені зустрічі з членами Конґресу, 
посадовими особами Державного Департаменту і з послом України в Сполучених Штатах. 

Додатково, УККА випускав заяви, щоб інформувати громаду і американський уряд щодо наших 
питань. Серед таких своєчасних заяв наступні: 

 УККА засуджує вирок, винесений Луценку 

http://www.ucca.org/
http://www.ucca.org/
http://www.ucca.org/
http://www.ucca.org/
http://www.ucca.org/
http://www.ukrainegenocide.com/
http://www.ukrainegenocide.com/
http://www.ukrainegenocide.com/
http://www.ukrainegenocide.com/
http://www.ukrainegenocide.com/


  

219 

 

 УККА засуджує продовження визнання винними провідників опозиції 

 УККА засуджує закон "Про мови" 

 УККА засуджує схвалення 3 липня Закону № 9073 

 УККА висловлює занепокоєння у ході виборчої кампанії в Україні 

 УККА засуджує переслідування TVi в Україні 

 УККА випустив заяву, у якій засудив Верховну Раду України за внесення і прийняття у 
першому читанні Закону № 9073 "Про засади державної мовної політики". 

Президент Янукович надіслав на адресу УККА листа до української діаспори 
Президент Янукович написав листа до УККА, в якому вказав на необхідність більш 

активного діалогу між владою України та українською діаспорою, звертаючись до таких проблем як 
питання внутрішньої, а також зовнішньої політики України. 

УККА відповів Президентові Януковичу 
«...Одержання Вашого листа наповнило нас великою надією не тільки на діалог з 

теперішньою владою в Україні на чолі з Вами... але також на велику зміну у курсі політики України 
під час Вашого Президентства... Тому прийміть від нас вислови глибокого розчарування і 
здивування, після прочитання самого тексту Вашого листа. Наприклад, Ви запропонували 
розв'язати такі болючі проблеми, як сьогоднішнє невизнання Вашою адміністрацією Голодомору 
геноцидом нашого народу ... 
  ...Організована українська громада в США залишається стійко відданою справі захисту 
інтересів українського народу, і продовжуватиме це робити і надалі. Наша об'єднана українська 
громада в США…радо з Вами зустрічатиметься для корисного діалогу тоді, коли ми відчуємо від 
Вас щире піклування українським народом та його проблемами." 

Листи у повному обсязі можна прочитати на www.ucca.org. 

XXI Конґрес Українців Америки - Згідно зі статутом УККА конвенція усіх членів Українського 
Конґресового Комітету Америки (УККА) проводиться під назвою Конґрес Українців Америки раз 
на чотири роки, що збігається з роками президентських виборів у США. Конґрес приймає звіти 
Крайової Екзекутиви, вибирає нові керівні органи та визначає план праці УККА на наступні роки. 

УККА успішно завершив свій XXI Конґрес Українців Америки.  28-30 вересня ц. р.  в Домі 
СУМА в Йонкерс, Н.Й.  Конґрес, який зібрав делегатів, що представляли численні відділи УККА з 
цілої країни і членські крайові організації, також звернув увагу багатьох відвідувачів. Серед 
почесних гостей на з'їзді були: Евген Чолій, президент Світового Конґресу Українців; Михайло 
Ратушний, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради; Павло Ґрод, 
президент Конґресу Українців Канади; Олесь Янчук, український режисер і продюсер; Фідель 
Сухоніс, головний редактор українського журналу "Бористен"; Ореста Старак, перший секретар 
Посольства України в Вашингтоні, ДК; Костянтин Ворона, віце-консул Генерального консульства 
України в Нью-Йорку; Бакстер Гант, директор Відділу Департаменту США у справах України, 
Молдови і Білорусії; Майк Спано, посадник Йонкерсу, Н.Й.; а також одержувач 
Шевченківської Грамоти Волі конгресменка Ніта Лоуі. 
        Президент УККА Тамара Олексій офіційно відкрила XXI Конґрес Українців Америки в суботу 
рано. (Перед офіційною процедурою,  Т. Олексій вручила Шевченківську Грамоту Волі, найвище 
відзначення УККА, конгресменці Ніті Лові, за її працю для визнання важливості України для миру і 
безпеки на европейському континенті і за її співпрацю з українською громадою.) Для ведення 
програми Конгресу обрано: Аскольд Лозинський - предсідник; Константин Ваньо і Адріан Длябога - 
заступники предсідника;  Марійка Дупляк і Галина Долинська - секретарі української мови; і Андрій 
Шуль - секретар англійської мови. Були обрали різні конгресові комісії для розгляду ключових 
аспектів нашої громади, в тому числі: допомога Україні, студентські та молодечі питання; справи 
ветеранів; зовнішні відносини; освітні проблеми; фінансові питання; нові емігранти з України, а 
також організаційні справи.  Протягом Конґресу комітети підготували пропозиції, які потім були 
представлені всім делегатам в неділю для обговорення і затвердження. Також були представлені 
звіти членів Крайової Екзекутиви, Крайової Ради та голів Комітетів УККА, що здають повноваження. 

День суботи був присвячений дискусіям, що торкалися ряду питань, які цікавлять і турбують 
нашу громаду.  Темами обговорення стали: «Відродження нашої громади - подолання наших 
проблем»; «Впливи української громади на місцевому і федеральному рівнях», 
і «Підтримка/збереження демократії в Україні». 

У суботу увечері, в  Домі СУМА, відбувся бенкет з нагоди XXI Конґресу Українців 
Америки. Ярослав Палилик, голова відділу УККА  Йонкерс, ведучий бенкету, офіційно 
привітав понад 200 гостей. Президент Світового Конґресу Українців  Евген Чолій, головний 
доповідач на бенкеті, широко розповів про останні успіхи УККА, висловивши подяку УККА за його 
співпрацю з СКУ і його працю для добра українців у США та Україні.   Після мистецької програми, 
Президент УККА Тамара Олексій вручила найвищу нагороду УККА, Шевченківську Грамоту 



  

220 

 

Волі судді Богданові Футею; Володимирові Козіцькому і Ярославові Федунові. (Інші нагороджені 
Шевченківською Грамотою Волі – Ігор Смолій, конгресмен Моріс Гінчі і сенатор Чарльз Шумер не 
змогли бути присутніми на XXI Конґресі.) 

У неділю, делегати одноголосно переобрали президентом УККА Тамару Олексій на 
наступну 4-річну каденцію.  До Крайової Екзекутиви увійшли: Андрій Футей, екзекутивний віце-
президент; Марійка Дупляк, екзекутивний секретар; Ярослав Завійський, скарбник; Степан 
Качарай, голова Крайової Ради; Роксолана Лозинська, референт зовнішніх зв’язків; Квітослава 
Семанишин (Союз Українців Католиків «Провидіння»); Ляриса Кий (Злучений Українсько-
Амриканський Допомоговий Комітет); Леонід Рудницький  (редактор "Українського Квартальника");  
проф. Євген Федоренко (Шкільна Рада УККА); Мирослава Роздольська, (Нова Українська Хвиля); 
Михайло Савків (директор УНІС); Іван Буртик (голова РОДУ); Андрій Добрянський (відділ 
УККА, Нью-Йорк); Олесь Стрільчук (відділ УККА Іллінойс). 

Міжнародні конференції та громадські й офіційні 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:  

Kонференції 
70-та річниця трагедії у Бабиному Яру 

УККА взяв участь у вшануванні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту і 70-ої річниці 
трагедії в Бабиному Яру. Заходом, організованим Постійним представництвом України при ООН, за 
підтримки Постійного представництва Ізраїлю при ООН, вів посол Валерій Кучинський, колишній 
постійний представник України при ООН, професор міжнародних відносин в Колумбійському 
Університеті. Більше десятка осіб мали можливість виступити зі словом в ООН, в тому числі 
Президент УККА.  Від імені УККА Т. Олексій зачитала заяву, в якій вона розповіла про трагедію в 
Бабиному Яру. Вона звернула увагу на те, що додатково до тисяч невинних євреїв, що тоді 
загинули, прислужники Гітлера, виконавці остаточного його рішення очистити Європу від 
єврейського народу, безжально вбили велику кількість українців.  

Kонференції в ООН 
УККА взяв участь у 21-ій  Міжнародній конференції з питань охорони здоров'я і 

навколишнього середовища, що  відбулася в Організації Об'єднаних Націй. Цьогорічна тема 
"Створення стійкого розвитку" включала панель "Продовольчої безпеки та сталого розвитку: 
присвячений пам'яті Голодомору". Президент УККА Тамара Олексій мала нагоду виступити поряд з 
такими відомими експертами, як: Юрій Сергєєв, постійний представник України при ООН, Марґус 
Колґа, постійний представник Естонії при ООН, Норманс Пенке, постійний представник Латвії при 
ООН та Далюс Чекволіс, постійний представник Литви при ООН. У своєму слові Т. Олексій 
підкреслила факт, що "одне з найбільш масових вбивств ХХ століття, Голодомор 1932-1933 років, 
який забрав життя 7-10 мільйонів осіб, 3 мільйони з яких були діти, ще й досі не є широковідомим і 
не всіма визнається як акт геноциду проти української нації". Вона підкреслила, що "правда про 
Голодомор – вся правда МУСИТЬ бути відкрита світові", і це головна місія українсько-
американської громади. 

Круглий стіл: Регіональні пріоритети України 
19-20 вересня 2012 р. у Вашингтоні, ДК, відбулася спеціальна версія круглого столу 

"Україна на шляху до зрілої національної державності" на тему: " Свідоцтво успішності напередодні 
парламентських виборів 2012 року". 

Конференція, що висвітлила двосторонні відносини України з Польщею та Туреччиною 
19-20 жовтня 2011 р. УККА, разом із Центром американсько-українських відносин, став 

співорганізатором дванадцятого щорічного форуму "Регіональні пріоритети України", який відбувся 
у столиці нашої держави. Цьогорічний форум стосувався двосторонніх відносин, які відіграють 
велику політичну та економічну роль, а також мають вагоме культурне та історичне значення для 
України – взаємовідносини між Україною і Польщею (яка в той час головувала в ЄС), а також між 
Україною і Туреччиною (яка грає дуже важливу роль на Близькому Сході щодо економічних питань 
регіону). 

Ця дванадцята конференція зібрала разом важливих державних та неурядових 
представників з України, Польщі, Туреччини, Европейського Союзу та США для обговорення 
важливих двосторонніх відносин у більш широкому контексті досягнення до всієї Європи, вільної і 
процвітаючої. У конференції взяли участь десятки експертів, у тому числі: Збіґнєв Бжезінський - 
колишній американський радник з національної безпеки;  Мацєй Пісарський  - заступник голови 
місії Посольства Республіки Польща в США; Бакстер Гант - директор до справ України, Молдови та 
Білорусі у Державному Департаменті США; Джеймс Шерр - директор програм Євразії з організації 
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"Чатхам Гаус" (Chatham House); Джон Хербст - колишній посол США в Україні, Сергій Корсунський - 
посол України в Туреччині, Павло Залевський - член Європарламенту, Януш Онишкевич - колишній 
міністр оборони Польщі, Євген Буркат - заступник Глави департаменту з євроінтеграції з 
Адміністрації Президента України; 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). 

Громадські зустрічі - нижче подаємо лише декілька  осіб, для яких УККА організовував громадські 
зустрічі: 

 Олесь Доній – один із найвідоміших опозиційних політиків України і провідник студентської 
голодівки в 1990 р. 

 Олесь Янчук - відомий український кінорежисер 

 Леся Оробець -  одна з наймолодших членів парляменту України. 

 Евген Чолій - президент Світового конґресу українців (СКУ) 

 Віталій Кличко - провідник партії "Український Демократичний Альянс за Реформи" (Удар) 

 Роман Круцик – історик і архіваріус 

 Андрій Садовий - посадник Львова   

 Сергій Квіт - Президент Києво-Могилянської Академії. 

Офіційні зустрічі - З метою представлення інтересів української громади в Америці, а також 
висловлення наших занепокоєнь, УККА регулярно проводить зустрічі з різними представниками 
уряду чи неурядових організацій США. Були проведені зустрічі з Бакстером Гантом, директором у 
справах України, Молдови та Білорусі у Державному Департаменті США; послом США Джоном 
Тефтом та представниками Державного Департаменту США, Білого Дому, Сенату і Палати 
Представників. Також, у 2012 році, під час передвиборчої президентської кампанії в США, члени 
Крайової Екзекутиви УККА зустрілися із представником кампанії Рамні у Вашингтоні, ДК. Під час 
зустрічі  увага зосередилась на напрямках зовнішньої політики кандидата на президента Мітта 
Рамні. 

Публікації УККА 
– Журнал The Ukrainіan Quarterly (“Український Квартальник”), виходить квартально і є 

єдиним англомовним академічним журналом, який висвітлює політику і історію України та 
Східної Європи безперервно від 1944 року. Головний редактор УК, проф. Леонід 
Рудницький. 

– Пресові повідомлення, в яких інформує 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. 

– щомісячний  ББююллееттеенньь УККА, листівка новин УККА, а також матеріали на інтернетній 
сторінці УККА, які постійно поновлюються та подають новини з України, в громаді, а також 
нові проекти УККА. 

– Річний звіт, в якому підсумовується діяльність УККА протягом року, та накреслюються 
плани на наступний рік. Представлена також праця відділів УККА.   
З метою зібрання фондів для діяльності УККА, Крайова Канцелярія щорічно випускає лист 

на підтримку акції збірки фондів “Заклик Українського Народного Фонду”, а також готує щорічну 
Коляду – Різдвяний Заклик. 

УНІС продовжує видавати щотижневу летючку Ukraine in Brief, яку ми розсилаємо 
електронною поштою до Членів Конґресу США та провідних недержавних організацій, які беруть 
участь у формуванні політики США щодо України з ціллю інформування про хід реформ в Україні 
та розвиток політичних та економічних подій в державі.  Oкрім щотижневих летючок, УНІС також 
видав декілька спеціальних випусків Ukraine in Brief, присвячених важливим подіям в житті 
України та у розвитку двосторонніх відносин між двома державами. УНІС постійно готує для 
української громади т. зв.  «Заклики до дії» відносно справ, які  вимагають нашої негайної уваги та 
реагування. 

Заяви УККА (2008-2011) - За звітний період УККА опублікував численні заяви та написав листи, 
серед яких: 

2013 р. – У 75-ту річницю вбивства Євгена Коновальця; Пам'ятаємо Чорнобиль; УККА засуджує 
рішення Вищого адміністративного суду України щодо Сергія Власенка; У св. п. Геннадія Удовенка; 
95-та річниця бою під Крутами  та 95- та річниця проголошення IV Універсалу. 
 

2012 р. – УККА засуджує ухвалення 3 липня Закону № 9073; УККА засуджує «Закон про мови»; III 
Міжнародний конґрес “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: 
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сучасний вимір, проект  майбутнього”; УККА виступає проти засудження лідерів опозиції; У 65-ту 
річницю акції "Вісла"; УККА засуджує вирок, винесений Луценку; 70-та річниця Бабиного яру; УККА 
засуджує переслідування українського телеканалу ТВІ; i УККА висловлює стурбованість у ході 
виборчої кампанії в Україні - 17 серпня 2012 р. 

2011 р. – Привітання УККА з нагоди 20-ої річниці референдуму в Україні; УККА засуджує судовий 
вирок Тимошенко; Привіт на з'їзді ООЧСУ та ОЖОЧСУ – жовтень 2011 р.; Привіт на 90-ій річниці 
Українського Вільного Університету; Відкритий лист УККА до Президента України; Лист-прохання 
до лікарів без границь про допомогу для Ю. Тимошенко; УККА закликає негайно звільнити  

Ю. Тимошенко; УККА засуджує постійні репресії в Україні; Ніколи не забудемо 11-го вересня!; 
Незалежності України - 20 років ; УККА випустив заяву з нагоди 70-річчя Відновлення Незалежності 
України; привітання з нагоди XXIX Конвенції Союзу Українок Америки; УККА засуджує триваючу 
антиукраїнську та антидемократичну політику режиму Януковича; Заява УККА “Симон Петлюра – 
символ боротьби за волю України”; Щоденник Незалежності – США визнали Україну; заява УККА 
стосовно суду над Дем'янюком; Заява УККА з нагоди 25-ої річниці Чорнобильської трагедії; 
привітання з нагоди XVIII  Світового Конґресу Спілки Української Молоді та 65-ліття СУМ в діаспорі; 
УККА підтримує письменника Василя Шкляра;  «Доборолась Україна...» Меморандум УККА в 150-ту 
річницю смерті Тараса Шевченка; i УККА засуджує постійні репресії в Україні. 

2010 р. – 24 червня, Заява про Крайовий Протест; УККА вітає нового Посла України до США; 
Незалежності України - 19 Років; До 25-ої річниці смерті Василя Стуса; Вітання учасникам III 
Міжнародного Конґресу в Національному Політехнічному Інституті Львова; УККА попрощався з 
достойним Олегом Шамшуром, послом України в Сполучених Штатах Америки; Заява УККА - 
Продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму є зрадою українських 
національних інтересів; Співчуття Польсько-Американському Конґресові з приводу трагедії під 
Смоленськом; Відкритий лист до Президента України Віктора Януковича, в якому торкнувся різних 
питань, як: національна свідомість, національна безпека, судова реформа та економічні реформи; 
Заява з нагоди 60-ої річниці з дня вбивства Романа Шухевича; Порушення прав людини в Україні; i 
Попередня заява Місії міжнародних спостерігачів про вибори від УККА. 

2009 р. – Заява щодо русинського питання; Заява УККА в 90-ту річницю “Дня Злуки”; Заява УККА 
напередодні Саміту НАТО; 76-та річниця Українського геноциду 1932-33 років; УККА подав 
свідчення Комітетові Зовнішніх Зв’язків в Сенаті; Заява в справі пам’ятника Сталіна в 
Національному “D-Day Memorial”; Заява з нагоди 60-ої річниці заснування україномовної передачі 
на радіостанції “Голос Америки”; Лист-привітання до Державного Секретаря Гілларі Клінтон; Заява 
з нагоди 50-ої річниці вбивства Степана Бандери; Лист у підтримку міста Чикаго, як міста-господаря 
Олімпійських ігор 2016; Заява з нагоди 30-ої річниці смерті Володимира Івасюка; Заява з нагоди 
130-ої річниці від дня народження Симона Петлюри; УKKA висловлює скорботу з приводу смерті Лео 
Мола, відомого скульптора. 
(Ці заяви були широко розповсюджені по Україні, і в результаті були надруковані в десятках ЗМІ. 

 Повний текст заяв можна прочитати на www.ucca.org.) 

Комісії – Фонди – Спеціальні проекти 

Рада Оборони і Допомоги Українцям (РОДУ) з 1989 р., концентрується на допомозі Україні та 
українцям про всьому світі через розповсюдження освітньої літератури та гуманітарної допомоги. У 
2008 році РОДУ значно допомогла жертвам повені у Західній Україні та допомагала українцям 
Казахстану. Після довгих років старань, РОДУ одержував з архіву КГБ з Караганди, списки бувших 
в’язнів совєтських Гулагів, які публікувалися в ”Національній Трибуні”. На жаль, через обмеження 
накладені нинішньою владою в Україні, РОДУ більше не може продовжувати свій проект друку 
списків українських політичних в'язнів, які служили в Казахстані, в газеті "Національна трибуна", бо 
українська влада вже не надає цих списків.  

Після багатьох років праці, у травні 2011 p.  в селі Долинка, Карагандинської області, у 
Казахстані, офіційно відкрито Музей пам'яті політв'язнів. РОДУ наполегливо закликав тих, хто 
відбував термін у ГУЛАГу, розглянути можливість подарувати певні речі (підписані фотографії, одяг 
з ГУЛАГу тощо), щоб допомогти створити експонати для музею. Цей музей є єдиним у своєму 
плані, присвяченим політичним в'язням ГУЛАГу. 

РОДУ також розпочав свій п'ятий будівельний проект – спорудження української церкви і 
школи для шахтарів в селі Шердертіве, Казахстан.   

Довідавшись про добровільну працю д-ра Северена Палидовича, оптика українського 
походження, який запропонував свої послуги проведення безкоштовних операцій очей для 
потребуючих на Гаїті, голова РОДУ Іван Буртик зустрівся з лікарем, щоб обговорити можливість 
проведення подібних операцій для потребуючих в Україні. Разом з місцевими львівськими лікарями 
лікар Палидович провів понад 40 операцій, в основному для старших людей, і пожертвував для 
Львівської міської лікарні обладнання вартістю понад сто тисяч доларів.  

http://www.ucca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=138%3Aon-the-60th-anniversary-of-roman-shukhevychs-murder&catid=8%3Aucca-statements&Itemid=23&lang=uk
http://www.ucca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3Astatement-on-the-60th-anniversary-of-voice-of-america-voa-ukrainian-service&catid=8%3Aucca-statements&Itemid=23&lang=en
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У лютому 2012 р., щоб забезпечити вільні і справедливі вибори в Україні, РОДУ почав 
широку передвиборчу кампанію з написання листів, що тривало від лютого до жовтня. РОДУ 
відправив на Україну інформаційні листи про те, як захистити проведення відкритого і 
справедливого виборчого процесу для виборців. 

Фільмовий Фонд був заснований у 1994 р. для підтримки розвитку мистецтва та медіа в Україні, 
шляхом висвітлення сторінок української історії приховуваних радянськими істориками. Свій третій 
художній фільм УККА випустив у 2008 р. “Владика Андрей”  (про життя Митрополита Андрея Шеп-
тицького). УККА постійно працював над тим, щоб показати цей фільм на різних кінофестивалях, 
щоб світ дізнався про цю вагому в українській історії постать. У 2011/12 р. УККА розпочав роботу з 
кінорежисером Олесем Янчуком над четвертим художнім фільмом "Таємний щоденник Симона 
Петлюри", який розповідає про останні дні і трагічне вбивство одного з найвідоміших постатей 
України –  Симона Петлюри. 

Інформаційний Центр УККА – З 2002 року, при УККА існує Інформаційний центр для 
новоприбулих. 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, у якій вчать малювати дорослих і дітей; його учні беруть 
участь у виставках та конкурсах, які влаштовує  наша діяспора.  

Веб-сторінка УККA: www.ucca.org - Як частина непереривного ланцюга ініціатив для модернізації 
праці УККА, а також, щоб відзначити 70-ту річницю своєї служби для українсько-американської 
громади, УККА створив свою нову та покращену веб-сторінку. Там можна знайти обширну фото-
галерею, яка включає як архівні, так і сучасні фотографії, а також найновіші інформації з України, 
щомісячні бюлетені, та інші публікації є доступними для наших користувачів. Окрім того, там 
містяться контактні інформації та можливості зв’язку із відділами, членськими організаціями та 
інформації, щодо історії, планів та досягнень УККА. Окрема секція присвячена відділам і членству 
УККА. 

Щоб краще інформувати наші відділи та членство про працю Світового Конґресу Українців 
(СКУ), веб-сторінка УККА подає новини від СКУ (UWC Press Releases). 

З метою підтримання зв'язків та інформування наших членів про найновіші новини, УККА 
щотижня оновлює свою веб-сторінку. Окрім веб-сторінки, новини про УККА можна знайти на наших 
сторінках у Facebook та Twitter: http://www.facebook.com/pages/Ukrainian-Congress-Committee-of-
America/64377182594 and  http://twitter.com/UkrCongComAm. 
 

Звіт підготовлений                                                                                                                           
Президентoм УККА Тамарою Олексій 

 
ГОЛОС УККА У ВАШИНГТОНІ, ДК: 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА (УНІС) 
(серпень 2008 – червень 2013 рр.) 

2008-2013 рр. увійшли у новий політичний горизонт Вашингтону, ДК, після обрання сенатора 
Барака Обами Президентом США у листопаді 2008 р. Те, що розпочиналось як прагматичний 
погляд на зовнішню політику США, було швидко відхилене промовою віце-президента Байдена 
під час Мюнхенської конференції з безпеки, що відбулася в лютому 2009 р., коли було оголошено 
про непопулярну стратегію “перезапуску” у відносинах з Росією. Ця фраза стала наріжним каме-
нем для багатьох акцій УНІС у Вашингтоні, ДК, протягом першого і другого термінів 
президентства Обами. 

“УКРАЇНСЬКІ ДНІ”. Звертаючи головну увагу на питання, які турбують нашу громаду, УККА 
щорічно організовує свою агітаційну програму “Українські дні” у Вашингтоні, ДК, яка пропагує 
вирішення проблем українсько-американської громади, а також встановлює міцніші зв'язки з 
обраними представниками у Вашингтоні. Дводенна програма розпочинається із інформаційної 
частини, після якої відбуваються зустрічі з посадовими особами Конґресу, сніданок з участю 
Конґресового Українського Кокусу, а також прийняття, що має на меті сприяти встановленню 
контактів з іншими громадськими провідниками. Протягом минулих п'яти років десятки 
представників української громади, що простягається від Каліфорнії до Массачуссетс, збиралися, 
щоб взаємодіяти зі своїми членами Конґресу  у питаннях відносин між Україною і США, а також 
щодо нашої важливої ролі, як представника справ української громади. 
Центральна та Східна Європейська Коаліція (ЦСЕК) — До ЦСЕК входять 18 крайових етнічних 
організацій, що представляють близько 22 мільйонів американців, що походять з Центральної та 
Східної Європи. УККА був членом-засновником ЦСЕК у 1994 році. 

http://twitter.com/UkrCongComAm
http://twitter.com/UkrCongComAm
http://twitter.com/UkrCongComAm
http://twitter.com/UkrCongComAm
http://twitter.com/UkrCongComAm
http://twitter.com/UkrCongComAm
http://twitter.com/UkrCongComAm
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 Декілька більш значимих акцій у Вашингтоні, які ЦСЕК здійснив протягом минулих п'яти 
років, були проведені у співпраці з Північноатлантичним Альянсом (НАТО). 2009-й позначився 
вшануванням 60-ліття Альянсу з безпеки, з нагоди чого УККА випустив заяву, яка була 
розповсюджена між членами Конґресу США. Незважаючи на загальну важливість ювілейної дати, у 
2009-му також відзначали 10-річний і 5-річний ювілеї першого і другого поширення НАТО на країни 
Варшавського пакту — Польщу, Угорщину та Чеську Республіку (вперше), а також Естонію, Латвію, 
Литву, Словаччину, Румунію, Болгарію та Словенію (вдруге). Для відзначення цих річниць ЦСЕК 
організувала конґресовий прийняття на Капітолії. 
 Після здійснення двох дуже важливих зовнішньополітичних візит у 2009 році Бараком 
Обамою до Москви та віце-президентом Байденом до Грузії, ЦСЕК мала можливість зустрітися з 
ключовими творцями програми зовнішньої політики Адміністрації Обами. 26 серпня 2009 року 
ЦСЕК мала нагоду зустрітися з Ентоні Блінкеном, заступником помічника Президента та радником 
віце-президента з питань національної безпеки, а також з Майклом Макфолом, спеціальним 
помічником Президента та старшим директором відділу Росії та Євразії при Раді національної 
безпеки США. 

Відносини між США і Україною. Зміни відбулися не лише у Вашингтоні у зв'язку із обранням 
нового Президента, а ситуація також змінилася і в Україні. Після більш ніж трьох років обіймання 
посади посла США в Україні Вільямом Тейлором його місце зайняв посол Джон Теффт. Чиновник  
дипломатичної служби посол Теффт був головуючим послом у Грузії під час вторгнення Росії у 
2008 році. Маючи усталені відносини з послом Теффтом ще під час його попередньої посади 
заступника помічника державного секретаря відділу у справах Евразії, УНІС виразила Комітетові 
зовнішніх справ Сенату формальне запевнення підтримки висунутої Адміністрацією кандидатури 
посла Теффта. Перед його від'їздом до Києва у грудні 2009 р. УНІС організувала зустріч з 
новопризначеним послом та представниками великих українсько-американських організацій. 
 Вирішальний момент відносин США-України проявився у грудні 2009 року, коли дві 
держави підписали Хартію про стратегічне партнерство. Цим документом також засновувалася 
комісія з різних робочих груп для координації численних аспектів, визначених положеннями Хартії. 
У 2011/12 роках багато уваги і обговорення було приділено тогочасному розвиткові в Україні, 
включаючи укріплення демократичних прав у цій державі. Як аналітичний центр інформації для 
чиновників Конґресу, УНІС послідовно надавала членам Конґресу коротку інформацію про 
несправедливі дії в Україні. Занепокоєння Конґресу стосовно ув'язнення колишнього прем'єр-
міністра Юлії Тимошенко в результаті вилилось у вагоме вираження, зокрема, у резолюцію, в якій 
засуджувалися її арешт і затримання, у слухання в лютому 2012 р. щодо вибіркового 
переслідування політичних опонентів в Україні зі свідченнями Євгенії Тимошенко, а також у листи, 
написані до  Уряду України та до Державного Департаменту США. Ці проблеми підкреслили 
рішучість УНІС домогтися більшої прозорості в Україні, а також звернути увагу на похмуру 
політичну ситуацію в цій країні.    

Ювілеї у Вашингтоні, ДК. УККА святкував 70-ту річницю своєї діяльності у травні 2010 р. у 
Вашингтоні, ДК, де у 1940 р. ця організація була заснована. З нагоди 70-го ювілею УККА УНІС 
підготувала конґресове приняття. Серед гостей були: конґресмени Марсі Каптур  (D-OH) і Джим 
Ґерлач (R-PA), спів-голови Конґресового Українського Кокусу; конґресмени Моріс Гінчі (D-NY), 
Еллісон Шварц (D-PA), Денніс Куцініч (D-OH), а також колишній конґресмен  Дон Ріттер (R-PA); 
посли США в Україні Роман Попадюк і Вільям Міллер; посол України в США - Олег Шамшур, який 
зачитав привітання від Міністра зовнішніх справ України Костянтина Грищенка; шановна Пола 
Добрянська; президент УККА Тамара Олексій і колишній президент УККА Аскольд Лозинський; а 
також редактор Українського Квартальника Леонід Рудницький. 

Серед інших річниць, які відзначали у Вашінґтоні, було вшанування роковин 
Чорнобильської атомної катастрофи. У травні 2012 р. УНІС та Конґресовий Український Кокус спів-
організували конґресовий бріфінґ про вплив атомної катастрофи, що сталася в Україні у 1986 році. 
УНІС зібрала разом передових спеціалістів з Американського Департаменту енергії, з 
Національного інституту здоров'я, лікарів, захисників навколишнього середовища, авторів, щоб 
обговорити роль соціальних та урядових зусиль, спрямованих на зменшення згубного впливу від 
Чорнобиля. У світлі трагічних подій, що сталися в березні 2011 р. на атомному об'єкті у Фукусімі, 
посол Японії сердечно приєднався  до конґресового вшанування, щоб співставити досвід його 
країни з тим, якого зазнала Україна двадцять п'ять років тому. 

УККА спільно з Конґресовим Українським Кокусом організували дуже особливий захід з 
нагоди відзначення 20-ої річниці Незалежності України у Конґресі США, у вересні 2011 року.  У 
святковому заході, що проходив у конференційній залі Сенату, взяли участь українські ієрархи, 
сановники з різних країн, численні чинні та колишні посадові особи уряду, гості з України, члени 
Конґресу, а також представники української громади в Америці. 

25 квітня 2012 року у Вашингтоні, ДК, відбулося особливе конґресове прийняття з нагоди 
35-річчя Вашінгтонського бюро УККА у справах громадських відносин — Української Національної 
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Інформаційної Служби. Святкування проходило 25-26 квітня 2012 р. у поєднанні з проведенням 
програми “Українські дні”. У радісній події взяли участь декілька членів Конґресу, численні гості, 
працівники Конґресу, а також представники українсько-американських організацій. 

Конґресовий Український Кокус. Багато заходів УНІС в Конґресі США узгоджуються з 
Конґресовим Українським Кокусом (КУК). Кокус був сформований в 1997 році з ініціативи УНІС і в 
результаті його тісних взаємин із різними посадовими особами Конґресу. З тих пір він був джерелом 
підтримки і заохочення американсько-українських відносин. Протягом п'ятирічного терміну робота 
УНІС з КУК зіграла важливу роль у проведенні брифінгів для співробітників Конґресу з широкого 
кола питань. 

Геноцид в Україні (Голодомор) 1932-1933 рр. Посвячення місця для майбутнього спорудження 
Меморіалу Голодомору в Україні відбулося 2 грудня 2008 року. Дозвіл на встановлення 
майбутнього пам'ятника був підписаний Президентом Джорджем Бушем. Участь у церемонії взяла 
перша Лейді України Катерина Ющенко. Ієрархи та духовенство українських православної та греко-
католицької церков (з участю Блаженнійшого Костянтина (УПЦ) та Преосвященного Стефана (УКЦ) 
освятили місце і відслужили Панахиду в пам’ять жертв. Церемонія стала кульмінацією цілого ряду 
програм і проєктів української громади на вшанування 75-ої річниці Голодомору. Зусилля, 
спрямовані на отримання дозволу на встановлення цього пам'ятника у центрі американської 
столиці, підтримував конґресмен Сенді Левін зі штату Мічіґан. Він був головним конґресовим 
спонсором необхідної резолюції, яка була підписана Президентом Бушем 13 жовтня 2006 р. 
Посвячення наріжного каменя очікується в найближчому часі. 

Соціяльні медіа. Щоб іти в парі з молодим поколінням у нашій громаді, УНІС приєдналася до 
соціяльних засобів масової інформації. Навесні 2011 року УНІС приєдналася до Facebook, щоб 
підвищити свої можливості поширення інформації і стати засобом для обміну ідеями. Цей 
інструмент допомагає УНІС у цифровій формі взаємодіяти з тими, кого цікавить середовище 
зовнішньої політики у Вашінґтоні, ДК. Щоб слідкувати за діяльністю УНІС на Facebook, здійсніть 
пошук за запитом "Українська національна інформаційна служба" та отримайте повідомлення з 
Вашінґтону із перших рук. 
 

Звіт УНІС підготував Михайло Савків, мол., директор 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




