
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Президентські вибори в Україні були вільними, чесними і демократичними 

 
 Український Конґресовий 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. 

Нагадаємо, що президентські вибори відбувалися на фоні постійних викликів суверенітету та територіяльної 
цілісности України. Внаслідок збройної аґресії, що триває на Донбасі, незаконної анексії Криму Російською Федерацією 
й гібридної війни в Україні, вибори не могли відбутися в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей, 
які не знаходяться під контролею української влади. При цьому УККА дякує українському уряду, котрий доклав 
максимум зусиль для того, щоб забезпечити вільне волевиявлення виборців, щоб їхні голоси були почуті. 

Місія УККА відзначила дуже мало порушень. Ті, про які було повідомлено, не мають системного характеру і не 
впливають на результати виборів. Деякі наші спостерігачі висловили занепокоєння з приводу розташування виборчих 
дільниць на 2-му і 3-му поверхах, що ускладнювало доступ виборців з обмеженими можливостями до місця голосування. 
88 офіційно зареєстрованих від УККА міжнародних спостерігачів виборів, які працювали спільно зі Світовим Конґресом 
Українців на обох етапах президентських виборів, повідомили, що процес голосування проводився мирним, 
ефективним, прозорим і демократичним шляхом. За звітами наших груп короткострокового спостереження 97% 
виборчих дільниць виконували свої функції «добре» або «дуже добре» - це високий рівень продуктивності для будь-

якого виборчого процесу. 
УККА стверджує, що друга тура виборів 21 квітня відповідала міжнародним стандартам вільних і чесних виборів 

і точно відображає волю українських виборців. Фактично, вони, були найкращими виборами після відновлення 
незалежності України у 1991 році. 

УККА підтримує народ України у його прагненні бути єдиною, незалежною й демократичною державаю і бажає 
новообраному Президенту сили в нормалізації та стабілізації ситуації в Україні для розвитку демократії. Ми будемо 
разом з українським народом у його прагненні продовжувати реформи, включаючи, насамперед, припинення корупції, 
що забезпечить дальший розвиток української економіки, демократичних інституцій, евроінтеґрації та членства в НАТО. 
Будемо захищати українську мову, ідентичність і культуру. 

УККА висловлює щиру вдячність усім членам нашої делегації, які добровільно витратили свій час і кошти для 
участі в ролі міжнародних спостерігачів виборів в Україні - їх відданість принципам демократії заслуговує на глибоку 
повагу та пошану.  

   
 

Посол США Марі Йовановіч подякувала УККА 

Посол США щиро привітала делегацію УККА, що прибула спостерігати за перебігом 2-го туру виборів Президента України. 
Ми високо цінуємо відданість добровольців Українського Конґресового Комітету Америки в обох турах президентських 
виборів для підтримки української демократії 
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Український Народний Фонд Відкритий лист Українського 

Конґресового Комітету Америки до 

новообраного Президента України 

Шановний новообраний пане Президенте! 
 

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА), 
організація, яка представляє інтереси українців у 
Сполучених  Штатах Америки з 1940 року, вітає Вас, 
пане Володимирe, з перемогою у президентських 
виборах. Український народ зробив свій 
демократичний вибір, згідно якого Ви станете 
найважливішою особою на найвищій посаді 
Української Держави. А це являтиме собою почесні та 
високо відповідальні обов’язки на продовження 
розвитку незалежної, суверенної та демократичної 
України.  
УККА, громадське представництво більш ніж 1.5 
мільйона американців українського походження, 
видав заклик до українців в періодах між першим і 
другим турами цьогорічних президентських виборів, в 
якому було згадано що «виборці грають важливу роль 
у формуванні свого уряду і в свою чергу - свого 
майбутнього». Місія спостерігачів УККА - волонтерів 
- в Україні та в Америці - підтвердили до цілого світу 
наскільки важливою і справедливою є демократія в 
Україні.  
Вельмишановний пане Володимирe, українська 
громада в США завжди працюватиме для того, щоб 
Україна стала заможною, демократичною, 
рівноправною державою в сім'ї Європейсько-

Атлантичних держав. Ми підтверджуємо, що ми 
зобов'язуємося твердо триматися наших довголітних 
принципів:   

-втримання сильної армії України, здатної зупинити 

іноземних загарбників;  
-втримання територіальної цілісності України та 
повернення окупованих територій України; 
-підтримування курсу інтеграції до євроатлантичних 

структур - включаючи НАТО та Європейський 
Союз; 
-зміцнення ринкової економіки;  
-більш рішуча боротьба з корупцією; 
-захист основних прав і свобід людини; 
-затвердження української, як державної мови 
України; 
-остаточне відокремлення Православної Церкви 
України від церкви агресора.  

 

УККА, як і раніше, залишається повністю відданим 
справі захисту інтересів українського народу і 
продовжуватиме це робити далі задля процвітання і 
добробутy землі наших предків, та для того, щоб світ 
поважав Україну як рівноцінну Європейську державу.  
Український Конґресовий Комітет Америки запрошує 
Вас, новообраний пане Президенте, зустрітися з 
нашою українсько-американською громадою при 
першій нагоді Вашої візити до Сполучених Штатів, 
щоб дальше продовжувати  нашу співпрацю для добра 
нашої спільної Батьківщини.  

  

У 33-тю річницю відзначення найстрашнішої в історії 
ядерної катастрофи, Український Конґресовий 

Комітет Америки (УККА),  вшановує пам’ять тих, хто 
загинув і тих, хто пережив цю жахливу трагедію. 
Багато померло в короткому часі від впливу високого 
рівня радіяції, але ми також знаємо про залишкові 
багаторічні ефекти і наслідки, які сьогодні 
продовжують вражати частину України: збільшилася 
кількість вроджених дефектів та дитячої смертності, 
надзвичайно високий рівень раку щитовидної залози 
та інших видів раку і незліченні інші побічні ефекти, 
які будуть переслідувати Україну протягом століть. 
УККА підтверджує свою рішучість у продовженні 
забезпечення щоденних потреб для постраждалих від 
цієї трагедії в Україні. 

Ніколи не забуваймо цей злочин проти 
людства, що назавжди змінив Україну і світ. 

 

Памятаймо Чорнобиль 

 

75 років Український Народний Фонд (УНФ) являється 
основною фінансовою опорою для діяльності УККА.  В 1949 
році на IV з'їзді УККА, УНФ був створений як фінансова 
основа УККА, для того, щоб він міг проводити його 
діяльность, незалежно від зовнішніх впливів, на користь нашої 
громадии і причиною свободи і незалежності України. Завдяки 
щедрій підтримці наших членів «УНФ» виступає як наш оплот 
на підтримку наших зусиль. Ви можете бути впевнені, що 
Ваші щедрі пожертви підуть безпосередньо на підтримку 
послуг та програм, які реалізовують місію УККА… 

Під час цієї п'ятирічної, нескінченної російської агресії проти 
України та її незаконної окупації Криму, УККА обіцяє 
продовжувати свої зусилля від імені українського народу, для 
підтримки (і зміцнення) суверенітету та територіальної цілісності 
і посилити свої зусилля наголошувати про загрозу національної 
безпеки з боку Росії не тільки для України, але і в рамках всієї 
Євро-Атлантичної безпеки. 
У рамках зусиль для вирішення цих та багато інших питань, 

2019 рік для УККА обіцяє бути дуже зайнятим. 
Щоб продовжити залучення підтримки Сполучених Штатів 

для України, УККА планує багато заходів 

Для підтримки демократичного розвитку України, УККА 
проведе декілька місій міжнародних спостерігачів на 

виборах. 

УККА планує відзначити важливі події в житті нашої 
яскравої української громади і української нації і 

продовжуватиме свої зусилля на її об'єднання і відродження. 

Успіх цієї організації і тим самим, успіх української громади 
для захисту своїх інтересів і спроможність висловлювати 
свою думку завжди було і залишиться в руках самовідданих і 
патріотичних членів і друзів. Будь ласка, допоможіть нам 
реалізувати ці шляхетні і вітчизняні цілі, жертвуючи щедро 
до УНФ.   Дякуємо! 
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UCCA Declares Ukraine’s Presidential Run-off Election 
Free, Fair and Democratic 

 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. 

As a reminder for all, the presidential election was held with the backdrop of continuous challenges to Ukraine’s sovereignty 

and territorial integrity.  Because of the ongoing armed conflict in Donbas, and the illegal annexation of Crimea by the Russian 

Federation, the election could not be held in Crimea and certain parts of Donetsk and Luhansk oblasts that are not under the 

control of the Ukrainian government.  That being said, UCCA thanks the Ukrainian government and its authorities for making 

every effort to enable the disenfranchised voters to cast their ballots and make their voices heard. 

The UCCA EOM noted very few irregularities. Those that were reported were not systemic in nature nor did they impact the 

results of the election. A concern raised by some observers stated that polling stations were located on 2nd and 3rd floors 

making it difficult for older and handicapped voters to access the polling station. The 88 officially registered UCCA 

International Election Observers, for both rounds of the Presidential Elections, reported that the voting process was conducted 

in a peaceful, transparent and democratic manner.  UCCA affirms that the April 21st run-off election met international 

standards for free and fair elections that accurately reflects the will of the Ukrainian electorate. In fact, they may have been the 

best run elections since Ukraine’s renewal of Independence in 1991. 
Throughout the day, UCCA’s EOM, working in concert with the Ukrainian World Congress, reported that the voting process 
was being conducted in a peaceful, transparent and democratic manner.  In fact, with reports from our observers, the short-term 

observation teams reported 97% of precincts performed with a rating of 'good' or 'very good' - a high standard of performance 

for any election cycle. 

The UCCA stands with the people of Ukraine in their desire for a united and democratic country and wishes the newly elected 

President strength in normalizing and stabilizing the situation in Ukraine for the furtherance of democracy. We stand together 

with the Ukrainian people in their desire for continued reforms, including, first and foremost, an end to endemic corruption, 

which will ensure the further development of Ukraine's economy, democratic institutions, Eurointegration and NATO 

membership. 

And lastly, the UCCA expresses its sincere gratitude to 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 pre-election briefing; UCCA Post-Election Debriefing 

 

US Ambassador Marie Yovanovitch Thanks UCCA 

On April 19th the US Embassy in Ukraine tweeted the following: 
Ambassador Yovanovitch warmly welcomed the Ukrainian Congress Committee of America delegation that will observe the 

final round of Ukraine's presidential election. We appreciate the dedication and commitment of UCCA volunteers during both 

rounds of the presidential election to supporting Ukrainian democracy. 

http://www.ucca.org/
https://www.facebook.com/UCCA.org/?__tn__=KH-R-R&eid=ARAaoowWANXcL9DAdBg3XcOpsPQTM0S7GuMg8R1JWxnL3XiPBeHlLfyrnvWQ5-2mQ0PCKVeVrrGmpNmL&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBjvWhxi-Klyx5V-PN9CNSb4vF7TSgbMDGOwj64DKrR-DGnho4jcaeq767zyDyadTpk_3IwBHD_rH9RYze7SYMRJPWWtMhuIqBk-XLbfrMF_vgOFuDFZra6Ba2WEVfxnE5U4i8m8BMTBwufdE1VqC4dvzY5G248S_auuBFI_XnP0mbaI5f_hnO_tcJcZ6t5HlSOiZPS0HSOQnSaFA


   

 

 

For 75 years the Ukrainian National Fund (UNF) has 

served as UCCA’s main financial basis of all its activities.  
In 1949 at the IV Congress of UCCA, the UNF was 

established as a financial basis of the UCCA, so that it 

could conduct its operations independent of outside 

influences, for the benefit of our community and the cause 

of Ukraine’s freedom and independence. Thanks to the 
generous support of our members, UNF has served as our 

bulwark in support of our efforts.  

During this 5th year of ongoing Russian aggression against 

Ukraine and its illegal occupation of Crimea, UCCA vows to 

continue its efforts on behalf of the Ukrainian people to 

maintain (and strengthen) their sovereignty and territorial 

integrity and to step up its efforts to address the continuing 

national security threats Russia poses not just to Ukraine, but 

to the entire EuroAtlantic security framework.  

In an effort to address these and many other issues, 2019 

promises to be a very busy year for UCCA. 

UCCA is planning many events to continue enlisting the 

support of the United States for Ukraine. 

UCCA will host multiple Election Observation Missions 

to support Ukraine’s democratic development. 
UCCA will mark important events within the life of our 

vibrant Ukrainian community and the Ukrainian nation;  

UCCA will continue its efforts to unify and revitalize our 

community. 

The success of this organization, and thereby, the success of 

the Ukrainian American community to protect its interests 

and voice its opinions has always been and will continue to 

be in the hands of its dedicated and patriotic membership and 

friends. You can be confident that your generous donation will 

go directly to supporting the services and programs that fulfill 

the UCCA's mission. 

Please help us realize these noble and patriotic goals by 

donating generously to the UNF.  Thank you! 

2019 Ukrainian National Fund 

The Ukrainian Congress Committee of America 

(UCCA), an organization representing the interests of 

Ukrainians in the United States since 1940, sincerely 

congratulates you, Mr. Zelensky, on your victory in a 

truly historic presidential election. The Ukrainian 

people made their democratic choice for you to serve 

in the highest office of the land. As Head of State, you 

carry the highest responsibility to govern and continue 

the development of an independent, sovereign and 

democratic Ukraine. 

UCCA, the largest representative body of over 1.5 

million Americans of Ukrainian descent, appealed to 

every Ukrainian to exercise their civic duty and cast 

their ballot during the run-off elections as UCCA 

believes that voters play an important role in shaping 

their government, and in turn their very future. Ukraine 

has proven to the world that it is a true democracy that 

conducts free and fair elections as UCCA’s Election 
Observation Mission noted following the presidential 

elections.  

Mr. President-elect, the Ukrainian community in the 

United States will always work to ensure that Ukraine 

becomes a strong, democratic state firmly rooted 

within the EuroAtlantic community. We reaffirm that 

UCCA is staunchly committed to our long-standing 

principles and will continue to advocate for:   

• Maintaining a strong Ukrainian army capable of 
deterring foreign aggressors; 

• Maintaining the territorial integrity of Ukraine, 

including the return of territories occupied by Russian 

forces; 

• Charting a course of further integration into the Euro-

Atlantic structure - including NATO and the European 

Union; 

• Strengthening the market-orientated economy; 

• Continuing the fight against corruption; 
• Adoption of the Ukrainian language as the official 

state language of Ukraine; and, 

• The final separation of the Orthodox Church of 
Ukraine from the Church of the aggressor. 

UCCA remains committed to protecting the interests 

of the Ukrainian people, and will continue to do so to 

ensure the prosperity of our ancestors' land, so that the 

world respects Ukraine as an equal among equals in the 

community of democratic nations.  

The Ukrainian Congress Committee of America 

invites you, as the newly elected President of Ukraine, 

to meet with our Ukrainian-American community at 

the earliest opportunity during your visit to the United 

States, in order to further extend our cooperation to the 

well-being of our common homeland. 

Remembering Chornobyl 
 

UCCA Congratulates 
Ukraine’s President Elect  

 

On the 33rd commemoration of the worst nuclear disaster in 

history, the Ukrainian Congress Committee of America 

(UCCA), the largest representation of Ukrainians in America, 

honors those who perished and those who survived this 

senseless tragedy. Although there were those who died 

immediately from exposure to high levels of radiation, we also 

recognize the after-effects that continue to plague areas of 

Ukraine today: increased rates of birth defects and infant 

mortality, the extremely high rate of thyroid and other cancers, 

and the countless other side effects that will plague Ukraine for 

centuries to come. UCCA reaffirms its resolve to ensure that the 

ongoing needs of the victims of this tragedy in Ukraine are not 

forgotten. 

 

On this solemn anniversary, let us never forget this crime 

against humanity that forever changed Ukraine and the world. 
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