
 

УНІС успішно провів  «Українські Дні» 
12-го червня, бюро УККА у Вашінґтоні, Українська Національна Інформаційна Служба (УНІС), провело свій перший 
в цьому році «Український Дні». Ранню сесію відкрив директор бюра Михайло Савків а відтак інформативні доповіді 
виголосили конґресмен Джим Гельрач  (кол. співголова Конґресового Українського Кокусу), президент УККА Андрій 
Футей, віце-президент Світового Конгресу Українців Стефан Романів та Михайло Савків. 

Після ранкової сесії, учасники «Днів» з 11 штатів – Каліфорнії, Коннектикут, Делавер, Флорида, Іллінойс, Мічиґан, 
Ню-Джерсі, Ню-Йорк, Огайо, Пенсильванії, Вірджинії - провели день спілкування з членами Конґресу і штатними 
працівниками майже 50-ти бюр Конґресу. «Дні» дають можливість громаді обговорити різні проблеми, такі як 
зміцнення режиму санкцій проти Росії; важливість зупинки будівництва «Північного потоку-2»; про підтримку вступу 
України до Євро-Атлантичної структури, зокрема, до НАТО; збільшення військово-технічної підтримки для України, 
для захисту проти російської агресії; підтримка резолюцій щодо вшанування 5-ої річниці революції Гідности, політику 
«Відкритих дверей» для НАТО; і постійну підтримку США реформ в Україні. 

День завершився прийняттям у Капітолію, вшануванням членів Конґресу за їх підтримку і відстоювання українських 
справ у Конґресі. Прийняття розпочато молитвою, яку провів нещодавно інтронізований митрополит Української 
греко-католицької церкви в США, владика Борис Ґудзяк. Опісля з короткими словами виступили: посол України в 

США - Валерій Чалий; Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах - Ганна Гопко; колишній Міністер 
Закордонних Справ України - Борис Тарасюк; Президент УККА - Андрій Футей; та представники Державного 
Департаменту США і кримськотатарської громади.  Ведучим вечора був директор УНІС-у Михайло Савків. 

Наприкінці вечора, Михайло Савків вручив грамоту «Друг УНІС-у» двом заслуженим: сенатору Джону Барассо 
(Вайомінґ) і конґресмену Брайану Фіцпатріку (Пенсильванія), за їхню підтримку України. 
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Крайова Екзекутива УККА  призначила 
Ігоря Длябога наступним редактором 
«Українського Квартальника». 
Довголітній американський та 
український журналіст, Ігор Длябога 
працював у редакціях The Ukrainian 

Weekly, Свободи та Національної 
Трибуни. Він також був редактором 
американських торгівельних та ділових 
видань. Упродовж своєї кар’єри, він 
обіймав пост генерального директора 
Української Телерадіо Мережі. 
На даний час, пан Длябога є власником 
блогу під назвою «The Torn Curtain 

1991», через пости у якому постійно 
висвітлює українські питання та інші 
теми, котрі є актуальні для неурядових 
організацій та малого бізнесу.  
Він також працював у складі відділу 
неурядових організацій Департаменту 
Громадськоі  Інформаціі при ООН. 

В українсько-американській громаді, 
пан Длябога був секретарем Крайової 
Ради УККА та Крайової Екзекутиви 
УККА. Був також головою Об'єднаних 
українсько-американських організацій 
м. Нью-Йорку - відділу УККА. Бувший 
член Крайових Управ Організації 
Оборони Чотирьох Свобід України та 
Спілки Української Молоді Америки. 

Ігор Длябога закінчив Нью-Йорк Сіті 
Коледж та отримав ступінь маґістра з 
медіа-досліджень у Університеті Нова 
Школа. 

Заснований у 1944 році, «Український 
квартальник» є англомовне видання яке 
висвітлює українські питання у різних 
галузях та їх вплив на міжнародному 
рівні.  
Щоб передплатити «Український 
квартальник», просимо сконтактуватися 
з Крайовою канцелярією УККА на (212) 
228-6840 або електронною поштою на 
ucca@ucca.org. 

ДЯКУЄМО 

Крайова Екзекутива УККА висловлює 
щиру подяку проф. Леоніду 

Рудницькому за багаторічну працю на 
пості головного редактора 

«Українського Квартальника».  УККА 
вдячний за його відданість справі і 
прихильність до нашого наукового 

журналу! 

Новий редактор  
«Українського Квартальника» 

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) 
єднається зі світовою спільнотою в жалібному 
вшануванні 5-ої річниці збитого MH17.  17-го липня, 

2014 року, 298 пасажирів і членів екіпажу, що летіли 
з Амстердаму до Куала-Лумпурі на борту 
Малазійської Авіалінії, були збиті зенітною ракетою 
«Бук», яка була випущена з території України, що в 
цей час була окупованою і під контролею російських 
терористів. 
З часу жахливої аварії, Міжнародна Спільна Слідча 

Група, на чолі з Нідерландами, Австралією, Бельгією, 
Малайзією та Україною, доказала, що ракета яка 
збила MH17, належала до зенітної ракетної системи 
російської військової бригади. Літак був збитий 
ракетою російського виробництва - Бук 9M38 - з 
території під контролею терористів, фінансованих 
Росією, використавши мобільне ракето-носійне 
устаткування, привезене з Росії, і що потім швидко 
було повернене назад в Росію.  
«Збиття MH17 є разючим прикладом зневаги Кремля 
до втрати життя ні в чому невинних людей», заявив 
президент УККА, Андрій Футей. «Правда повинна 
бути доказана жертвам цієї жахливої трагедії і УККА 
надіється, що Російська Федерація нарешті візьме на 
себе відповідальність і буде співпрацювати з 
міжнародною громадою, щоб винуватці були 
притягнені до правосуддя», додав президент. 
В цю сумну п’яту річницю, наші думки і молитви 
надсилаємо родинам жертв загиблих, у тому числі 
одного американського громадянина. А загиблим –  

Вічная пам’ять і вічний спокій! 

В п'яту річницю збитого 
Малайзійського літака MH17 

UCCA Releases 2018 Annual Report 

Крайова канцелярія повідомляє про 
випуск Річного звіту УККА за 2018 рік. 
Копію Звіту можна отримати в Крайовій 
канцелярії телефонуючи на 212-228-6840 

або електронною поштою на 

ucca@ucca.org. 
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UNIS Leads Successful ‘Ukrainian Days’ Event 

 On June 12th, UCCA’s Washington, DC public affairs bureau, the Ukrainian National Information Service (UNIS), held its first 

advocacy event of 2019.  #UkrDays2019 began with a briefing in Congress by Jim Gerlach (ret. co-chair of the Congressional 

Ukrainian Caucus), UCCA President Andriy Futey, Ukrainian World Congress Vice-President Stefan Romaniw and the day’s 
host, UNIS Director Michael Sawkiw. 

Following the morning briefing, participants from 11 states – California, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Michigan, 

New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, and Virginia - spent the day visiting with  Members of Congress and staffers of 

nearly 50 congressional offices.  The advocacy event enabled the community to discuss various concerns including: 

strengthening the sanctions regime against Russia; the importance of stopping the construction of NordStream 2; support for 

Ukraine’s accession to Euro-Atlantic structures including NATO; increased military and technical support for Ukraine to defend 

against Russian aggression; support for resolutions recognizing the 5th anniversary of the Revolution of Dignity, maintaining 

an "Open Door" policy for NATO membership; and continued U.S. support for Ukraine’s reforms. 

The event culminated with a reception on Capitol Hill, honoring Members of Congress for their support and celebrating a day 

of constituent advocacy. The reception’s invocation was delivered by the newly enthroned Metropolitan for the Ukrainian 
Catholic Church in the United States, His Grace, Archibishop Borys Gudziak; followed by remarks from the Ambassador of 

Ukraine in the US - Valeriy Chaly; Chair of the Verkhovna Rada’s Committee on Foreign Affairs - Hanna Hopko; former 

Foreign Minister of Ukraine - Borys Tarasyuk; UCCA President - Andriy Futey; and representatives from the US State 

Department and the Crimean Tatar community.  The event was emceed by UNIS Director Michael Sawkiw. 

The evening was highlighted by the presentation of the “Friend of UNIS” award by Mr. Sawkiw to two well-deserved recipients 

– Senator John Barrasso (R-WY) and Congressman Brian Fitzpatrick (R-PA), for their ongoing support for Ukraine.
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The Executive Committee of the Ukrainian 

Congress Committee of America (UCCA), 

the largest representation of Americans of 

Ukrainian descent, has appointed 

Ihor Dlaboha to be the next Editor-in-
Chief of The Ukrainian Quarterly. 

Mr. Dlaboha is a lifelong journalist having 

worked at The Ukrainian Weekly and 

Svoboda and The National Tribune. He also 

was an editor at American trade and 

business publications. In the course of his 

career, Mr. Dlaboha was also general 

manager at the Ukrainian Broadcasting 

Network. 

He currently writes a blog about Ukrainian 

issues called The Torn Curtain 1991 and 

another for non-governmental 

organizations and small businesses. 

He also worked on the staff of the United 

Nations Non-Governmental Organizations 

section of the Department of Public 

Information (DPI). 

In the organized Ukrainian-American 

community, Mr. Dlaboha served as 

secretary of UCCA’s National Council as 

well as UCCA’s Executive Board, and also 

served as President of the United Ukrainian 

American Organizations of New York – a 

local branch of UCCA. He was also a 

member of the national executive boards of 

the Organization for the Defense of Four 

Freedoms for Ukraine and Ukrainian Youth 

Association of America (CYM). 

Mr. Dlaboha graduated from the City 

College of New York and holds a Master’s 
Degree in Media Studies from The New 

School. 

The Ukrainian Quarterly, established in 

1944, is an English-language journal that 

focuses on a wide range of Ukrainian issues 

and their relationships with global affairs. 

To subscribe to The Ukrainian Quarterly,

please contact UCCA’s National Office at

(212) 228-6840 or by email at

ucca@ucca.org.

THANK YOU 

UCCA Executive Board would like to 

sincerely thank Professor Leonid Rudnitzky 

for his many years of work as Editor-in-

Chief of The Ukrainian Quarterly.  UCCA 

is grateful for his dedication and 

commitment to our scholarly journal! 

New Editor-in-Chief of 
The Ukrainian Quarterly 

Ukrainian Congress Committee of America (UCCA), the 

largest representative organization of Americans of 

Ukrainian descent, joins the world community in 

solemnly commemorating the 5th anniversary of the 

downing of flight MH17.  On July 17, 2014, 298 innocent 

passengers and crew, flying from Amsterdam to Kuala 

Lumpur aboard Malaysia Airlines flight MH17, were 

murdered by a Buk anti-aircraft missile launched from 

Russian terrorist-controlled territory in Ukraine. 

Since the horrific crash, the Joint Investigation Team, led 

by the Netherlands, Australia, Belgium, Malaysia and 

Ukraine, has provided hard evidence that the missile 

system involved in shooting down flight MH17 came 

from a Russian military brigade. According to their 

investigation, the plane was hit by a Russian-made Buk 

9M38 missile fired from territory controlled by Russian 

terrorists, using a mobile launcher trucked in from Russia 

and hastily returned there after the attack. 

“The downing of MH17 is an egregious example of the 

Kremlin’s disregard for innocent life”, stated UCCA 
President Andriy Futey. “Righteousness must be delivered 
for the victims of this horrible tragedy and UCCA hopes 

that the Russian Federation will finally accept 

responsibility and fully cooperate with the international 

community so that those responsible are brought to 

justice”, he added. 

On this solemn fifth anniversary, UCCA’s thoughts and 
prayers go out to the victim’s families, including one 

American citizen,  and we ask God to remember all those 

who perished and grant them eternal peace.  

UCCA on the Fifth Anniversary 
of the downing of MH17 

UCCA Releases 2018 Annual Report 

The National Office announces that the 2018 

annual report of the work of Ukrainian 

Congress Committee of America has been 

released.  Should you like a copy of the report, 

please contact UCCA’s National Office at 
(212)228-6840 or by email to ucca@ucca.org.
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