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XI Конґрес СКУ завершений ...  Обрано новий керівні органи  
 Офіційне відкриття XI-го Конґресу Світового Конґресу Українців відбулося 25-го листопада в Олімпійському дворі в

національному спортивному комплексі «Олімпійський» в Києві. Президент України Петро Порошенко, Перший віце-
прем'єр-міністр України Степан Кубів, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна
Климпуш-Цинцадзе, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та інші, звернулися до 248 делегатів з 26 країн
на офіційному відкритті ґаля-бенкету. 

           
Протягом наступних двох днів делегати зібралися в готелі «Президент» щоб оглянути діяльність п'ятирічного терміну
СКУ і обговорити пляни на майбутнє. Постійною гучною темою на з'їзді було зміцнення української державності у 
світлі агресивних дій Російської Федерації проти України та у світі. 
Під час першого робочого дня Конґресу делегати заслухали звіт відходячого Президента СКУ Евгена Чолія, членів
організації СКУ та фінансовий звіт за 2012-2018 роки. Пополудневі пленарні засідання обговорили майбутнє СКУ, а
також шість регіональних круглих столів були присвячені зміцненню нашої громади по всьому світу. 
Ранком другого робочого дня делегати взяли участь у 10-ти тематичних засіданнях де обговорювалися такі теми, як:
міжнародна підтримка України з питань, пов'язаних з економічним розвитком, питань оборони, реформ та гуманітарної
допомоги, роля діяспори в сприянні позитивного зоображення України та українців у світі, сприяння консолідації
глобальної української громади, збільшення мережі організацій в  СКУ та посилення впливу української громади для
вирішення питань, важливих для України на міжнародному рівні. 
Під час остаточної вечірньої сесії, 27-го листопада, делегати попрощалися з бувшою Радою, затвердили змін до статуту 
СКУ, прийняли резолюції, був затверджений бюджет СКУ запропонований на 2019-2020 і провели вибори нового
керівництва СКУ.  Делегати одноголосно обрали Павла Грод на пост Президента СКУ.  Конґрес СКУ також обрав нове
керівництво СКУ, включаючи Екзекутивний Комітет та Раду Директорів. Новообраний 1-ий Віце-Президент - Стефан 
Романів, 2-ий Віце-Президент - Анна Кисіль і 3-ій Віце-Президент - Андрій Футей (президент УККА). 

   
УККА хотів би щиро подякувати Евгену Чолію, попередньому Президенту СКУ за багаторічну самовіддану 
працю і побажати новообраному Президенту Павлові Грод і усій новообраній Раді великих успіхів у своїх 

майбутніх починаннях, щоб допомогти відновити територіяльну цілісність України, захистити її суверенітет 
та зміцнити світову українську громаду. 



   

 
 

Крайова Екзекутива  
Українського Конґресового Комітету Америки 
складає святкові побажання всім своїм членам  

і усій український громаді тут і в Україні.  
Бажиємо Вам Божого благословення, радісних 

Свят Різдва Христового  і щасливого Нового Року. 
 

 
Нехай цей святковий час принесе 

благословення Боже всім українцям,  
а Новий Рік --  здоров'я, щастя і сповнення 

всіх наших мрій та прагнень  
і миру в Україні. 

УККА вітає Американських 
одержувачів нагород СКУ 

 
 
 

 

Щорічне Звернення УККА до громади 

2018 був успішним роком для Українського Конґресового 
Комітету Америки (УККА). Урочисте вшанування 85-ої 
рцчниці  Голодомору - Геноциду 1932-1933 років в Україні - 
було визначною подією для нашої громади.  Ми вдячні нашим 
відділам та членам, які не тільки активно заручили їх місцеву 
владу у відзначенні цього історичного ювілею десятками 
прокламацій від Массачусетсу до Міссурі; але також 
підтримали визначну  віху у визнанні Голодомору як Геноциду 
Сенатом США. Це перший раз коли Сенат США офіційно 
визнав Голодомор як Геноцид і підкреслив що то було навмисне 
і умисне звірство, скоєне совєтською владою проти Української 
Нації. 
Ці всі досягнення відбулись завдяки ВАШІЙ допомозі. 
Четвертий рік поспіль УККА вітав і приймав Президента 
Порошенка під час його щорічної поїздки до Нью Йорку для 
виступу під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних 
Націй (ООН).  Ці зустрічі підкреслюють багаторічну ролю 
УККА у підтримці Української Нації та зміцнення 
американсько-українських відносин.. 
Пряма трансляція наших подій також підтримало УККА і також 
зібрало зацікавлення і підтримку тисячів.  З використанням 
соціяльної мережі більш ніж 120000 тисяч мали нагоду 
оглянути наш щорічний день Пам’яті Голодомору, наукову  
конференцію і святкування 100-річчя Українського 
суверенітету, що дало можливість нашій громаді, послухати 
Посла Курта Волкера, Спеціяльного представника Америки в 
Українських Переговорах і Генерала Джона Абізаїд, які 
підкреслили цю віхову річницю. Наступного року, ми 
сподіваємося перевищити ці цифри в численних заходах, що 
заплановані на 5-ту річницю Небесної Сотні і Євромайдану, 
125-річчя української еміграції до Сполучених Штатів, та 
багато інших. 
Виступати одним голосом є важливо, якщо ми хочемо бути 
успішними в донесені урядові США, що Україна потребує 
допомоги, і що російська агресія є не тільки загрозою для 
України, а й для всього вільного, демократичного світу.  УККА 
ще раз вітає дві організації що долучилися цього року до їх лав 
- Організація Державного Відродження України (ОДВУ) та 
Центр Відносин США-Україна  – будуючи наші зусилля для 
єдності в межах нашої організованої громади. В наступному 
році чекаємо на оголошення про прихід додаткових організацій 
до сімї УККА, яка об'єднує українців в Америці у всіх 50 
штатах. 
Російська агресія проти України продовжується, так як і 
рішучість УККА допомогти нашій Батьківщині: через 
«Українські Дні» у Вашинґтоні, чи активізацію в рамках наших 
місцевих громад. УККА вдячні нашим членам, які своїми 
зусиллями, повідомляли уряд нашої країни про продовження 
гібридної війни проти України, а також унікальний зв'язок, між 
українцями та американцями. 
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. 
    
 

Різдвяні вітання від УККА 
 

 
  

 

УККА щиро вітає всіх делегатів з Америки з 
отриманням найвищої нагороди Світового Конґресу 
Українців  - медалі Святого Володимира Великого. 

        
Нагороджені за їх довго-тривалий внесок для 
української громади в США та України, Конґресмен 
США Сандер Левін (D-Міч.) - співголова 
Українського Конґресового Кокусу і д-р Лариса Кий, 
голова Злученого Українсько Американського 
Допомогового Комітету, були нагороджені медалею 
Святого Володимира Великого, найвищою нагородою 
СКУ в присутности глав українських церков, 
Президента України, Першого Віце-Прем'єр-
Міністра, Заступника Прем'єр-Міністра, Міністра 
Закордонних Справ України, численних членів 
парламенту і понад 300 СКУ делегатів і гостей 
представляючих 26 країн, під час  відкриття XI-го 
Конгресу СКУ. 
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UWC XI Congress Concludes…  Elects New Governing Body  
 
 
 
 

 

The official opening of the XI Congress of the Ukrainian World Congress took place on November 25th at the Olympic 
Courtyard of the Olympiyskyi Sport Complex in Kyiv, Ukraine.  President of Ukraine Petro Poroshenko, First Vice 
Prime Minister of Ukraine Stepan Kubiv, Vice Prime Minister of Ukraine for European and Euro-Atlantic Integration 
Ivanna Klympush-Tsintsadze, Minister of Foreign Affairs of Ukraine Pavlo Klimkin and others, addressed the 248 
delegates from 26 countries at the Official Opening Gala Banquet. 

           
During the following two days delegates gathered at the President Hotel to review the activities of the five-year term of the 
UWC, and develop a vision of the organization for the future. A constant theme resounding during the Congress was 
strengthening Ukrainian statehood in the wake of the threat posed by the actions of the Russian Federation for Ukraine and the 
entire world.   

During the first working day of the Congress, delegates heard reports by UWC’s outgoing President Eugene Czolij, 
UWC member organizations and the UWC financial statement for 2012-2018. The afternoon plenary sessions tackled the future 
vision of UWC, as well as six regional roundtables dedicated to the strengthening of our hromada around the world.  

On the morning of the second working day, delegates participated in 10 thematic sessions discussing such topics as: 
international support for Ukraine on issues related to economic development, defense, reforms and humanitarian aid, the role of 
the diaspora in furthering the positive image of Ukraine and Ukrainians around the world, furthering the consolidation of the 
global Ukrainian community, growing the UWC network of organizations, and strengthening the influence of Ukrainian 
communities for the resolution of issues of importance to Ukraine on the international level. 

During the final afternoon session on November 27th, delegates provided absolution to the outgoing board, approved 
amendment to the UWC Bylaws, adopted resolutions, approved the proposed 2019-2020 UWC budget and held elections for the 
new UWC leadership.  Delegates unanimously elected Paul Grod as President of the UWC.  The UWC Congress also elected 
the UWC leadership, including the Executive Committee and Board of Directors. The newly elected First Vice President is 
Stefan Romaniw, Second Vice President - Anna Kisil, and Third Vice President - Andriy Futey. 

 

   
UCCA would like to sincerely thank Eugene Czolij, the outgoing UWC President, for his many years of dedicated service, 

and wish the newly elected President Pavlo Grod and entire incoming Board much success in their future endeavors to help 
restore Ukraine territorial integrity, secure its sovereignty and strengthen the global Ukrainian hromada. 

 

http://www.ucca.org/


   

 
 

The Executive Board of the 
Ukrainian Congress Committee of America 

wishes all of its members and the entire 
Ukrainian community here and in Ukraine a 

very Blessed and Merry Christmas and a 
Happy New Year. 

 
May this holiday season bring God’s blessing 
upon all Ukrainians and may the New Year bring 
health, happiness and the fulfillment of all our 
dreams and aspirations and peace to our 
brethren in Ukraine. 

UCCA Congratulates U.S. 
Recipients of UWC Award 

 
 

 
 

 

UCCA Issues End of year Appeal 
2018 has been a seminal year for the Ukrainian Congress Committee 
of America (UCCA).  Marking the solemn 85th anniversary of the 
Holodomor - Ukraine’s Genocide of 1932-1933 - was a defining 
moment for our community.  We are grateful to our branches and 
members who not only actively engaged their local governments in 
marking this historic anniversary with dozens of statewide 
Proclamations from Massachusetts to Missouri; but also supported a 
milestone in Holodomor recognition with the U.S. Senate resolution. 
For the first time, the US Senate recognized the Holodomor as 
Genocide and underscored the deliberate and premediated atrocities 
committed by the Soviet government against the Ukrainian nation.  
None of these accomplishments would have come to pass without 
YOU. 
For the fourth consecutive year, UCCA welcomed and hosted 
President Poroshenko during his annual trip to New York City to 
address the United Nations General Assembly.  These meetings 
underscore UCCA’s decades-long role in advancing/supporting the 
Ukrainian nation and strengthening US-Ukraine relations. 
Livestreaming our events has also enabled UCCA also garner the 
interest and support of thousands.  By effectively utilizing social 
media, over 120,000 tuned into our annual Holodomor 
Commemoration, while our academic conference and gala banquet 
celebrating a 100 years of Ukrainian Sovereignty, enabled our 
community to listen to  Ambassador Kurt Volker, US’ Special 
Envoy to Ukraine Negotiations and General John Abizaid, address 
this milestone anniversary.  Next year, we hope to exceed these 
numbers at the numerous events planned to commemorate the 5th 
anniversary of the Heavenly Hundred and Euromaidan, the 125th 
anniversary of Ukrainian immigration to the United States, to name 
a few. 
Speaking with one united voice is imperative if we are to be 
successful in convincing/conveying to the U.S. government that 
Ukraine needs help, and that Russian aggression is not only a threat 
to Ukraine, but to the entire free, democratic world.  UCCA is once 
again proud to welcome two more organizations into its ranks this 
year – the Organization for the Rebirth of Ukraine (ODWU) and the 
Center for US-Ukrainian Relations (CUSUR) – building on our 
efforts for unity within our organized community. In the coming 
year, we look forward to announcing additional organizations 
joining the UCCA family, uniting Ukrainians in America across all 
50 states.  
Russian aggression against Ukraine endures, but so does UCCA’s 
resolve to assist our homeland/confront it – be it through our 
Ukrainian Days Advocacy events in Washington, DC or activism 
within our local communities.  UCCA is grateful to our members 
who, through their volunteer efforts, have kept our country’s 
leadership informed/updated about Russia’s continued hybrid war 
against Ukraine, as well as the unique bond shared between 
Ukrainians and Americans. 
By making a fully tax-deductible donation today, your support will 
ensure that 2019 will be an even more successful year for our 
community.  Merry Christmas! 
 

Christmas Greeting  
From UCCA 

 
 

  
 

UCCA would like to sincerely congratulate all the U.S. 
recipients of the Ukrainian World Congress’ highest 
accolade, the St. Volodymyr the Great Medal. 

        
Recognized for their long-time contributions to the 
Ukrainian American community and Ukraine, 
Congressman Sander Levin (D-MI), Co-Chair of the 
Ukrainian Congressional Caucus and Dr. Larissa Kyj, 
President of the United Ukrainian American Relief 
Committee, were bestowed with the UWC’s highest honor 
– the St. Volodymyr Medal.  With the participation of the 
heads of Ukrainian churches, President of Ukraine, First 
Vice Prime Minister, Deputy Prime Ministers, Foreign 
Minister of Ukraine, numerous members of Parliament 
and over 300 UWC delegates and guests representing 26 
countries, Congressman Levin and Dr. Kyj, were honored 
during the November 25th opening ceremony of the XI 
Congress of the UWC. 
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