
 

   Бюлетень УККА 
Червень 2019… 79 років – це тільки початок 

Президент УККА був присутний на інавґурації Президента Зеленського і провів 
декілька зустрічей на високому рівні у Києві 

Після оголошення дати інавґурації новообраного Президента Зеленського, президент УККА Андрій Футей 
прибув в Україну для участі у церемонії.  Як віце-президент СКУ, Футей, був присутній у спеціяльній сесії 
Верховної Ради 20-го травня, ставши свідком як щойно обраний президент України склав присягу вірності 
народові України.  СКУ був єдиною не-урядовою організацією присутньою під час спеціяльної сесії. Під час 
своєї інавґураційної промови, Президент Володимир Зеленський підкреслив, що на сьогодні 65 мільйонів 
людей з корінням в Україні проживають за кордоном і тому Україна потребує знань, досвіду та менталітету 
діяспори. Він закликав закордонних українців повернутись до України, з перспективами українського 
громадянства для тих, хто готовий будувати нову, сильну і процвітаючу Україну. 

Наступного дня Президент УККА разом з Президентом СКУ, Павлом Грод, зустрілися з Президентом 
Зеленським, щоб підкреслити пріоритети для підтримки України в її битві з Російською військовою агресією, 
економічний розвиток України та зміцнення зв'язків між усіма українцями, не залежно де вони проживають, 
щоб створити один потужний голос. “Ми закликали президента Зеленського продовжувати протистояти 
російській агресії, розуміти, євро-атлантичні прагнення свого народу та зміцнення міжнародних торговельних 
та економічних відносин України. У той же час ми підкреслили низку негайних загроз для України, у тому 
числі завершення газопроводу «Північний потік 2», ослаблення санкцій з боку Європи і відновлення Росії в 
Парламентській Асамблеї Ради Європи. Президент Зеленський погодився з оцінкою СКУ і пообіцяв 
продовжувати відстоювати інтереси України з цих питань, у тому числі де-окупацію Донбасу і Криму.” 

На протязі наступних пару днів, президент  УККА провів низку зустрічей у Києві, у тому числі з колишнім 
президентом Петром Порошенком, Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, послом України в 
НАТО, Вадимом Пристайко та головою Комітету Закордонних Справ, Ганною Гопко. 

203 Second Ave 
New York, NY 10003 
Tel: (212) 228-6840 

www.ucca.org 

З ліва: A. Футей з головою Американської делегації - секретарем Перрі (праворуч) і спеціяльним посланником переговорів для України, посолом
Курт Волкер (ліворуч); Пр езидент СКУ Павло Ґрод і президент УККА Андрій Футей вітають новообраного Президента України 

  Володимира Зеленського, перед зустрічами Зеленського з керівниками іноземних делегацій і послами іноземних держав. 

http://www.ucca.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Щорічний Травневий Заклик Світового 
Конгресу Українців   

Щедрі пожертви на УККА 

УККА висловлює ширу подяку за 
щедрі пожертви, отримані з 25 лютого 
2019р. у відповідь н а наш Різдвяний 
заклик для підтримки р оботи УККА і 
нашої спеціальної колекції д ля 
підтримки нашої Місії зі спостережен 
ня за виборами.* 

$10,000 - Self Reliance NY FCU 

$1,000 –  NOVA Ukrainian American FCU 

$200 – $499 
Taras H urmak, Melanie McCutchan, OCI R 

estaurant Partners LLC 

$100-$199 

Bohdan F utey, Larissa Herman, Natalia 
Hryhorczuk,   George & Irene Nestor, 

Nicholas Skirka L iving Trust,  George & 
Zorian Stawnyc hy,  Inia Yevich-Tunsstall, 

Roman Worobec 

Up to $99 

Anonymous,  Bohdan & Vira Bodnaruk, 
George & Christine  Demidowich, 

Myroslawa Holubec, Luba Keske,  Michael 
Liskiewicz,  Bohdan Macuk. Geo rge 

Miller, Eugene Moroz, Myron Poharatnyj,   
Mark Smolij,  Iryna Swystun, Maria 

Yakubovsky.  

УКК А також дякує всіх тим, що 
пожертвува

 
ли через нашу сторінку 

Facebook УККА і шляхом прямої вкладки на 
рахунок УККА. 

$131 

UCCA Spe cial Election Observation Mission 
Fund: 

$5, 000 - Jurkiw Family Fund 
 $5,000 - Leonard Mazyr 

 $500 - Marc Zaharchuk 

* Пож ертвування отримані за станом
23 травня 2019р. 

Після Виборчої Місії Спостерігачів УККА,  які були 
присутніми на обох, 31 березня президентських 
виборах, та на вирішальному другому турі виборів, 
21 квітня, УККА випустив звіт, який відображає 
підтримку України зі сторони УККА у її 
демократичному виборчому процесі, а також 
забезпечує об'єктивний і точний опис 
президентських виборів в Україні у 2019. 

Додатково до 13-ти сторінкового 
підсумкового звіту УККА про Виборчу 
Спостережну Місію на президентських виборах в 
Україні 2019 р. УККА опублікував фотомонтаж її 
роботи протягом усього виборчого процесу. 

Якщо Ви бажаєте мати копію підсумкового 
звіту та/або фотомонтаж УККА, будь ласка, 
звертайтеся до Крайової канцелярії за телефоном 
(212) 228-6840 або електронною поштою на
ucca@ucca.org

УККА випустив звіт про вибори і 
фотомонтаж 

Сьогодні український народ стикаються багато серйозних 
проблем, які загрожують дестабілізувати Україну як 
суверенну державу й гасять національну ідентичність 
громадян України по всьому світу. 

За останні 50 років Світовий Конґрес Українців (СКУ) був 
в аванґарді питань, які є важливими для українців по 
всьому світу і продовжує робити це сьогодні.  СКУ 
обєднав і представляє інтереси понад 20 мільйонів 
українців, які живуть у більш ніж 60-ти країнах.  СКУ 
продовжує активно сприяти розвитку сильних 
українських громад по всьому світу.  Разом ми ґарантуємо, 
що світ визнає і пам’ятає Голодомор і що міжнародна 
громада стоїть з Україною проти поточної аґресії Росії. 

Як засновник і активний член СКУ, УККА закликає свої 
відділи та його членів пожертвувати щедро на кампанію 
СКУ у збірці коштів на підтримку їх роботи для 20 
мільйонів світової діаспори. 
Ваші звільненні від пдатків пожертви на СКУ можуть 
бути відправлені до Крайової Канцелярії на адресу: 

UCCA 
203 Second Avenue, 

New York, NY 10003. 

Дякуємо наперед за Вашу щедрість! 
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UCCA President Attends President Zelensky’s Inauguration 
and holds high-level meetings in Kyiv  

 
UCCA President Andriy Futey traveled to Kyiv to participate in the Inauguration of the President of Ukraine.  Futey, 
who is also VP of the UWC, was officially invited to attend the Special Session of the Verkhovna Rada on May 
20th to witness Ukraine’s newly-elect president take the oath of office. UWC and UCCA were the only NGOs and 
diaspora representatives present during the special session. During his inaugural speech, President 
Zelensky pronounced that today there are 65 million people with roots in Ukraine and emphasized that Ukraine 
needs the knowledge, experience and mentality of the diaspora. He called for Ukrainians to return to Ukraine, 
promising Ukrainian citizenship to those who are prepared to build a new, strong and prosperous Ukraine. 

L to R: Futey greets President Zelensky; Amb. Volker, A. Futey & Secretary Perry; Futey meets President Zelensky prior to meeting. 

UCCA President along with UWC President Pavlo Grod met with President Zelensky on the following day to outline 
priorities for supporting Ukraine in its battle with Russia’s military aggression, economic development of Ukraine 
and strengthening the ties binding all Ukrainians wherever they may live to create one powerful voice. We called 
on President Zelensky to continue countering Russian aggression, realizing the Euro-Atlantic aspirations of its 
people, and bolstering Ukraine’s international trade and economic relations.  At the same time we outlined a number 
of immediate risks to Ukraine including the completion of the NordSteam2 pipeline, weakening of sanctions by 
Europe and reinstatement of Russia into the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. The President of 
Ukraine agreed with UWC’s assessment and committed to continue to advocate on these issues, including the de-
occupation of the Donbas and Crimea.” 

L to R:  Meeting with President Zelensky; Meeting with former President Poroshenko; Meeting with FM Klimkin and Amb. Prystaiko. 

Futey also held a series of other high-level meetings, including with: former President Petro Poroshenko, Foreign 
Minister Pavlo Klimkin, Ukraine’s Ambassador to NATO Vadym Prystaiko, Vice Prime Minster Stepan Kubiv and 
Chair of the Committee on Foreign Affairs, MP Hanna Hopko. 

203 Second Ave 
New York, NY 10003 
Tel: (212) 228-6840 

www.ucca.org 

http://www.ucca.org/


 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Generous Donations 
to UCCA 

UCCA would like to acknowledge 

the generous donations received 

since February 25th in response to 

our 2018 End of Year Appeal to 

support the work of UCCA and our 

special collection to support our 

Election Observation Mission.* 

$10,000- Self Reliance NY FCU 

$1,000 – NOVA Ukrainian American 

FCU 

$200 – $499 
Taras Hurmak, Melanie McCutchan, 

OCI Restaurant Partners LLC 

$100-$199 
Bohdan Futey, Larissa Herman, 

Natalia Hryhorczuk,  George & Irene 

Nestor, Nicholas Skirka Living Trust,  

George & Zorian Stawnychy,  Inia 

Yevich-Tunsstall, Roman Worobec 

Up to $99 

Anonymous, Bohdan & Vira Bodnaruk, 

George & Christine Demidowich, 

Myroslawa Holubec, Luba Keske, 

Michael Liskiewicz,  Bohdan Macuk. 

George Miller, Eugene Moroz, Myron 

Poharatnyj,  Mark Smolij,  Iryna 

Swystun, Maria Yakubovsky. 

UCCA would also like to thank all those 

that donated through our UCCA 
Facebook Page and through Network 

for Good. 

$131 

UCCA Special Election Observation 

Mission Fund: 
$5,000 - Jurkiw Family Fund 

$5,000 - Leonard Mazyr 
$500 - Marc Zaharchuk 

*Donations received as of May 22, 2019

 

Today the Ukrainian people face many serious challenges 
that threaten to destabilize Ukraine as a sovereign state and 
extinguish the national identity of Ukrainians around the 
world. 

Over the past 50 years, the Ukrainian World Congress 
(UWC) has been at the forefront of issues that are important 
to Ukrainians around the world and continues to do so 
today.  We have unified and represent the interests of more 
than 20 million Ukrainians living in over 60 countries. The 
UWC continues to actively support the development of 
strong Ukrainian communities around the world.  Together 
we ensure that the world recognizes and remembers the 
Holodomor and the international community stands with 
Ukraine against Russia’s ongoing aggression. 

To continue the UWC’s important work, UCCA urges its 
members to donate generously to the UWC May Fundraising 
Campaign. 

Your tax-deductible donation to the UWC can be sent to the 
UCCA National Office located at:  

UCCA 
203 Second Avenue, 

New York, NY 10003. 

Ukrainian World Congress Annual 
May Appeal  

 

Following UCCA’s Election Observation Mission (EOM), 
which monitored the March 31st presidential election and April 21st 
decisive run-off elections, the EOM Leadership released its final 
report, which reflects UCCA’s support for Ukraine’s democratic 
electoral processes as well as provides an impartial and accurate 
account of Ukraine’s 2019 presidential elections. 

UCCA also published a photo montage of the work of our 
Election Observation Mission. 

Should you like a copy of the 13-page report and/or the photo 
montage, please contact the UCCA National Office either by phone 
at (212)228-6840 or email EOM’s Coordinator, Tamara Olexy at 
tolexy@ucca.org. 

UCCA Releases Final Election report 
& Photo Montage 

 

mailto:tolexy@ucca.org
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