
Atlanta

Chicago
Cleveland

Boston

Los Angeles

D.C.Phoenix Philadelphia

Hartford

Northport

New York

Dallas

Detroit

Українська Американська 
Фундація «Воля»

Об'єднання Українців в 
Америці «Самопоміч»

Український Комітет 
Людських Прав

Братство Колишніх Вояків Другої Української 
Дивізії Української Національної Армії

У цей святковий час, УККА висловлює глибоку
вдячність нашим членам, громадським
активістам-добровольцям, і всім Вам, хто
підтримував нашу працю, зокрема Вашими
фінансовими пожертвами.
Завдяки вашій допомозі, Конґрес США нарешті
визнав злочин Геноциду-Голодомору, майже
35 років після того, коли УККА успішно боровся за
створення та урядове фінансовання федеральної
комісії для розслідування цього злочину.
Цього року військова допомога США Україні
перевищила 1 мільярд долярів від початку
російської аґресії та окупації українських земель.
У 2019 році УККА знову вестиме місії
спостерігачів, 15 років після Помаранчевої
революції, коли Ваша участь у спостеріганні
подолала рекорди.

Коли ми представляємо Вас перед Вашими
виборними посадовцями, чи коли виступаємо в
засобах масової інформації, ми завжди залишаємося
громадською організацією, підтримуваною
ентузіазмом нашого членства та вашою фінансовою
допомогою.

Ваша сьогоднішня підтримка допоможе УККА в
наших зусиллях звільнити українських
військовополонених та політв'язнів з російського
полону. Допоможіть нам реалізувати наш план дій
в об'єднанні Української громади у США та у
заохоченні українців в Америці завчасто голосувати.

Ми просимо Вас продовжувати підтримувати працю
УККА своєю пожертвою (звільненою від
податків). З вашою допомогою, 2019 рік може
стати ще більш успішним для нашої громади.

Радісних Свят Різдва Христового та щасливого Нового Року!

facebook.com/UCCA.org  www.ucca.org



During this holiday season, UCCA would like to
thank our members, volunteer activists and all of
you who supported our efforts with your financial
contributions. Thanks to your work and resolve, the
United States Congress finally recognized the
crime of the Holodomor Genocide of 1932-33,
nearly 35 years after UCCA successfully sought
funding to concretely study the matter.
Most significantly, this past year U.S. security
assistance to Ukraine exceeded $1 billion
since the start of Russia’s war and occupation.
In 2019, UCCA will return to Ukraine to organize
multiple Election Observer Missions, 15 years
after your participation broke records during the
Orange Revolution.

At our heart, whether speaking with your elected
leaders or advocating in the media, we remain a
community organization, supported by the
enthusiasm of our volunteers, and financial support
from you.
Your contributions today will aid in our efforts to
free Ukrainian POWs and political prisoners in
Russian captivity. Help us realize our nationwide
action plan of uniting communities across the
United States and motivating our Ukrainian
Americans to the voting booth.
Please consider making a fully tax-deductible
donation this holiday season; your support will
ensure that 2019 will be an even more successful
year for our community.
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Радісних Свят Різдва Христового та щасливого Нового Року!

Ukrainian American 
Freedom Foundation

"Self-Reliance" Association of 
American Ukrainians

Ukrainian Human 
Rights Committee

Brotherhood of Veterans of the 2nd Division
of the Ukrainian National Army
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Просимо виповнити форму (друкованими літерами англійською мовою), 
відтяти та переслати  разом з Вашою пожертвою. 

Ім'я і прізвище: _________________________________________________________ 

Адреса: _________________________ Електронна пошта: ___________________ 

_________________________________ Телефон:_(____)_____________________ 

_________________________________ Так, я хочу пожертвувати $ ___________ 

УККА є 501(с)(3) неприбутковою організацією і всі пожертви звільнені від податків 

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) є неприбутковою, 
безпартійною громадською організацією, яка представляє інтереси українців у 
Сполучених Штатах Америки з 1940 року. Маючи Крайове бюро у Ню Йорку, 
бюро у Вашинґтоні, а також десятки місцевих відділів по всій території 
Сполучених Штатів, працівники УККА  і загально-крайова мережа добровольців 
репрезентують понад 1,5 мільйона американців українського походження. Окрім 
індивідуальних членів, УККА об'єднує в Крайовій Раді УККА понад 20 
громадських організацій, представників товариських, освітніх, ветеранів, 
релігійних, культурних, соціяльних, та гуманітарних організацій.

ЩО ТАКЕ УККА? 

У 1977 році, УККА відкрив постійне бюро Української Національної 
Інформаційної Служби (УНІС), для репрезентації української громади у 
Вашинґтоні. Протягом 40 років, УНІС допоміг американцям українського 
походження з усієї Америки зустрітися віч-на-віч з їх обраними 
представниками. У 1997 році, УНІС очолив формування Конґресового 
Українського Кокусу у Палаті Представників, а Сенатський Український 
Кокус створився в 2015 році. Серед останніх законодавчих досягнень є Закон 
про підтримку свободи України (2014),  Ініціятива допомоги безпеки України 
(2015), Закон протидії дезінформації й пропаганди (2016), Закон протидії 
Американських супротивників через санкції (2017), Оборонний бюджет 
країни на 2019 названий в честь сенатора Джона Маккейна (2018), та   
Конґресовій й Сенатській резолюції в якім США визнала що  «Сталін і його 
оточення вчиняли геноцид проти народу України в 1932-1933 роках» (2018).

У 1967 році, УККА співпрацював з іншими громадськими 
організаціями для створення Українського Світового Конґресу (СКУ), 
найбільшої міжнародної координаційної надбудові Українських 
громадських організацій в діяспорі 20 мільйонів Українців. З 2003, 
СКУ визнаний як неурядова організація зі спеціяльним 
консультативним статусом при Організації Об'єднаних Націй (ООН), 
де представники УККА з того часу беруть участь у щотижневих 
інформативних засіданнях та різних комітетах з рамени СКУ. Андрій 
Футей, президент УККА, у 2018 р. на ХІ Світовому Конґресі був 
обраний третім заступником Президента СКУ.

bit.ly/UCCA2018



  Please fill out the form below (in English), detach and enclose it with your donations.

Name:__________________________________________________________________

Address: _________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Email: ______________________________ 

Phone:_(____)________________________ 

Yes, I would like to donate $ ____________ 

UCCA is a 501(c)(3) not-for-profit organization 
ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE. 

The Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) is a non-profit, non-partisan 
community-based organization that has represented the interests of Ukrainians in the 
United States since 1940. With a National Office in New York City, a bureau in 
Washington, D.C. and dozens of local grassroots chapters throughout the United States, 
UCCA’s staff and a nationwide network of volunteers advocate in the name of over 1.5 
million Americans of Ukrainian descent. In addition to individual members, UCCA unites 
over 20 national Ukrainian-American organizations under one umbrella, the UCCA 
National Council, consisting of representatives of fraternal, educational, veterans, 
religious, cultural, social, and humanitarian organizations.  

WHAT IS UCCA? 

In 1977, UCCA established a permanent Washington, D.C.-based advocacy bureau, 
the Ukrainian National Information Service (UNIS). For 40 years, the UNIS office 
has brought Ukrainian-Americans from across the country face-to-face with their 
elected representatives, and spearheaded the formation of the Congressional 
Ukrainian Caucus in the House of Representatives in 1997, later joined by the 
Senate Ukraine Caucus in 2015. Recent legislative accomplishments include the 
enactment of the Ukraine Freedom Support Act (2014), the Ukraine Security 
Assistance Initiative (2015), the Countering Disinformation and Propaganda Act 
(2016), and the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (2017).  
In 2018, the John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 
2019 provided an additional $250 million of Security Assistance to Ukraine, and 
both the U.S. House and Senate passed resolutions recognizing that ñJoseph Stalin 
and those around him committed genocide against the Ukrainians in 1932ï1933.ò 

In 1967, UCCA collaborated with like-minded organizations 
to create the Ukrainian World Congress (UWC), the 
largest international assembly of Ukrainian public 
organizations. Since 2003, UWC is a registered NGO in 
consultative status with the United Nations, where UCCA 
representatives attend weekly briefings and committee 
meetings on behalf of the worldwide Ukrainian diaspora of 
over 20 million people. At the XI World Congress in 2018, UCCA 
President Andriy Futey was elected as UWC's Third Vice President.

Or contribute 
online today:

bit.ly/UCCA2018
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