
 

       

 УККА інформує про вільні та чесні вибори Президента України 

 Український Конгресовий Комітет Америки (УККА) -  найбільша представницька організація американців 
українського походження, є однією з небагатьох неурядових організацій та єдиною українсько-американською 
організацією, зареєстрованою в Центральній Виборчій Комісії України. УККА офіційно спостерігає за виборами 
Президента України та виборами до Верховної Ради України з 1994 року. 

31 березня Місія Спостерігачів Виборів від УККА, яка складалася з 78 офіційно зареєстрованих спостерігачів, 
контролювала процес виборів та підрахунок голосів у дев'яти областях України - Дніпропетровській, Івано-

Франківській, Херсонській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській та Закарпатській, а також 
на трьох дипломатичних представництвах України у США. 

Протягом дня голосування Місія УККА, працюючи спільно зі Світовим Конґресом Українців, повідомляла, що процес 
волевиявлення проводився мирним, прозорим і демократичним шляхом. Зокрема, у своїх звітах з понад 700 виборчих 
дільниць групи короткострокових спостерігачів повідомили, що 96% дільниць виконували свої функції "добре" або 
"дуже добре". Це свідчить про високий рівень продуктивності для будь-якого виборчого процесу. 

Місія УККА відзначила мало порушень, які не носили системного характеру і не впливали на результати виборів. 
Незначні процедурні порушення включали: 

• наявність агітаційних матеріялів кандидатів у Президенти України на деяких дільницях;
• на кількох дільницях необхідна виборцям інформація про кандидатів у Президенти України була розміщена у 

неналежному місці;
• кілька спостерігачів відзначили, що виборчі дільниці розташовувалися на 2-му і 3-му поверхах, що

ускладнювало доступ виборців з обмеженими можливостями до виборчої дільниці.

Таким чином, Місія зі спостереження за виборами УККА стверджує,  що в цілому президентські вибори 31 березня в 
Україні відповідали міжнародним стандартам, були  вільні,  чесні та демократичні й відображали волю виборців. 

УККА висловлює щиру вдячність членам своєї делегації, які добровільно віддали свій час і кошти для участі в якості 
міжнародних спостерігачів за виборами, - за  їхню відданість демократії, що варта поваги та похвалити. 

Фото зліва: спостерігачі на передвиборчій конференції; фото справа: Місія Спостерігачів від УККА на 
післявиборчому звітуванні про виконану роботу 
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Перший в цьому році "Український день" 

відстоювання інтересів, відбудеться у середу, 12 
червня. 2019 р. та який буде зосереджуватиметься 

на різних законодавствах нещодавно 

представлених в Конґресі, у тому числі: нові основи 
для додаткових російських санкцій; заклик про 
скасування NordStream2; зміцнення американської 
політики щодо не визнання незаконної анексії 
Криму до Росії, окрім інших українських питань. 

У цей день, 12 червня також буде можливість 
зустрітися з новими членами Конґресу і 
познайомити їх з нашими проблемами, а також 
продовжити заохочення наших довголітніх 
прихильників посилити підтримку нашому 
сильному і живому суспільстві в Україні, а також 
сприяти військовій допомозі Україні, щоб зберегти 
її територіяльну цілісність суверенітет та 
незалежність. 
Для отримання додаткової інформації або 
зареєструватися просимо телефонувати до УНІС: 
202-547-0018, або писати по електронній пошті на: 
unis.sawkiw@gmail.com.  

Збережіть дату:  
«Український дні» -12 червня 

Конференція на честь 
столітнього ювілею «Великої 
Злуки Українських Земель».  

УККА у співпраці з Центром Відносин США-

Україна та Українським Музеєм в Ню Йорку 
запрошують громаду на спеціяльну конференцію 
із серій  «Українських Історичних Зустрічей” під 
назвою «Соборність»: відзначення 100-річчя 
«Великої Злуки Українських Земель».  Цілоденна 
робоча конференція буде проходити у суботу, 4 
травня в Українському Музеї за адресою: 222 E 6-

та вулиця в Ню Йорку. 

Конференція проходотиме у 6-ох сесіях, під час 
яких провідні українські та американські вчені 
оглянуть свіжим та критичним поглядом першу 
сучасну спробу українців, щоб зібрати їхні 
основні етнографічні землі в одну єдину 
національну державу, що було названо як 'Aкт 

Злуки' (22 січня 1919 р.). Під час дискусії буде 
представлено посередництво легендарного 

починання 20-го століття, а також роздуми на 
питанням “територіяльної цілісності» з чим на 
сьогоднішній день стикається Українська 

'держава". 

Місця обмежені, тому бажаючих просимо 
зареєструватись до 30 квітня 2019 – онлайн тут: 
http://bit.ly/UHES2019 

Прізвище та ім’я: _________________________ 

Приналежність:___________________________ 

Адреса:__________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Електронна пошта:_________________________ 

Телефон:_________________________________ 

Виповнені реєстраційні форми мають бути 
надіслані електронною поштою до: 
drijmail@yahoo.com або поштою на адресу: 

UHES Special Event: Sobornist’ 
c/o UCCA 

203 Second Avenue 

New York, NY, 10003 

Для отримання додаткових інформації або 
реєстрації просимо звертатися до Крайової 
Канцелярії УККА.

Зі святом Великодня 

У цей святковий Великодній час, Український 
Конґресовий Комітет Америки висловлює свої 

найтепліші побажання радісних і благословенних 
свят Воскресіння Христового! 

Великдень це є жертвоприношення і час оновлення. 
Символіка Христа,що пожертвував своє Земне 

життя, для того щоб ми отримали життя вічне і що 
нагадує нам про жертви які приносять наші брати і 

сестри в Україні для збереження нашої волі. 

Протягом Великодня, нехай Господь подасть нашим 
братам і сестрам в Україні мужність, єднатися проти 
тих, хто ставить під загрозу свободу і територіяльну 

цілісність України і надати їм сили і мужності 
продовжувати їх боротьбу за право реалізувати 

їхнього прагнення жити в демократичній 
Европейській країні. 

Христос Воскрес!   Воістину Воскрес! 
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UCCA Declares March 31st Presidential Elections 
Free and Fair  

Ukrainian Congress Committee of America (UCCA), the largest representative organization of Americans of 
Ukrainian descent, is one of the few NGOs and the only Ukrainian American organization registered with Ukraine's 
Central Election Commission. 

On March 31, UCCA's Election Observation Mission (EOM), consisting of 78 officially registered observers,  
monitored the election process and vote tabulation in the following  9 oblasts - Dnipro, Ivano-Frankivsk, Kherson, 
Kyiv, Lviv, Mykolaiv, Odesa, Ternopil and Zakarpattia, as well as at 3 diplomatic posts in the United States. 

Throughout the day, UCCA’s  EOM,  working in concert with the Ukrainian World Congress’ EOM,  reported that 
the voting process was being conducted in a peaceful, transparent and democratic manner.  In fact, with reports 
from over 700 polling stations, the short-term observation teams reported 96% of precincts performed with a rating 
of  'good' or 'very good' - a high standard of performance for any election cycle. 

UCCA EOM noted very few irregularities. Those that were reported were not systemic in nature nor did they impact 
the results of the election. The minor procedural errors included: 

• the presence of campaign advertisements in a few municipalities;

• information for voters was not displayed correctly; and

• a few observers also remarked that polling stations were located on the 2nd and 3rd floors making it difficult 
for older and handicapped voters to access the polling station.

Based on the reports submitted, UCCA's EOM affirms that the March 31st Presidential Elections in Ukraine met 
international standards for free and fair elections that accurately reflects the will of the electorate. 

UCCA expresses its sincere gratitude to the members of its delegation, who volunteered their time and money to 
participate as International Election Observers - their commitment to democracy must be commended. 

L to R: UCCA Observers at pre-election briefing; UCCA EOM at post-election debriefing 

http://www.ucca.org/


The first “Ukrainian Days” advocacy event of 

2019 will be held on Wednesday, June 12th. Our 

event will focus on various legislation recently 

introduced  in Congress, including: a new 

framework for additional Russian sanctions; 

urging the cancellation of NordStream2; 

reinforcing US policy of never recognizing 

Russia’s illegal annexation of Crimea, among other 

Ukraine-specific issues. 

The June 12th advocacy event will also be an 

opportunity to meet with new Members of 

Congress and acquaint them with our concerns, 

while encouraging our long-term supporters to 

enhance support for a strong and vibrant civil 

society in Ukraine, as well as to promote military 

assistance to Ukraine to preserve its territorial 

integrity, sovereignty, and independence. 

For more information or to register, please contact 

UNIS at 202 547-0018, or by e-mail 

at unis.sawkiw@gmail.com 

Save the Date: 
Ukrainian Days – June 12th 

Conference to 
Commemorate 100th 

Anniversary of the ‘Great 
Re-Unification’ of Ukrainian 

 
 UCCA in cooperation with the Center for US-

Ukrainian Relations and The Ukrainian Museum 

of New York invite the community to attend a 

special Ukrainian Historical Encounters Series 

event entitled Sobornist’: Commemorating the 

100th Anniversary of the ‘Great Re-Unification’ 

of Ukrainian Lands.  The full day conference will 

take place on Saturday, May 4th at the Ukrainian 

Museum located at 222 E 6th Street in New York 

City. 

The gathering intends to run six highlight focus 

sessions featuring eminent Ukrainian and US 

scholars tasked to take a fresh, critical look at the 

first modern attempt by Ukrainians to gather 

their major ethnographic lands into one unified 

national state in what has been dubbed as ‘Akt 

Zluky’ (January 22, 1919). The discussion will 

feature mediations on the 20thcentury legacy of 

the endeavor as well as reflections upon the 

issues of ‘territorial integrity’ facing the present 

day Ukrainian ‘derzhava’. 

As space is limited, to secure your participation, 
please submit your registration form by April 
30, 2019 – online form available here:

 http://bit.ly/UHES2019 
Name: _________________________________ 

Title: __________________________________ 

Affiliation:_____________________________ 

Address:_______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Email:_________________________________ 

Phone:_________________________________ 

Completed registration forms must be 

submitted by email – drijmail@yahoo.com  or 

by mail to:  

UHES Special Event: Sobornist’ 

c/o UCCA 

203 Second Avenue 

New York, NY, 10003 

For more information or to register, please 
contact the UCCA National Office. 

Happy Easter 

During this glorious time of the Resurrection of our 

Lord the Ukrainian Congress Committee of America 

would like to extend its warmest greetings for a Happy 

and Blessed Easter. 

Easter represents a time of sacrifice, and a time of 

renewal. The symbolism of Christ sacrificing his own 

earthly life so that we may receive an eternal one, is 

reminiscent of the sacrifices that our brethren in Ukraine 

continue to make for the sake of their freedom. 

During this Easter Season, may the Lord grant our 

brothers and sisters in Ukraine the fortitude to stand 

united against those who would compromise Ukraine's 

freedom and territorial integrity and to provide 

them with the strength and courage to continue 

their struggle for the right to realize 

their aspirations to live in a democratic, European 

country. 

Christ is Risen! Indeed, He is Risen! 

mailto:unis.sawkiw@gmail.com
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