
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

203 Second Avenue 
New York, NY 10003 
Tel: (212) 228-6840 
www.ucca.org 

            Бюлетень УККА  
       Серпень 2019…79 років – це тільки початок 

 
Україна доводить свою відданість демократії 

 У відповідь на повідомлення про те, що в Україні проводяться дострокові парламентські вибори, Український 
Конґресовий Комітет Америки (УККА), найбільше представництво українців в Америці, знову звернувся до українсько-
американської громади щоб добровольці взяли участь у Місії Міжнародних Спостерігачів. Як результат, Центральна 
виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала 32 міжнародних спостерігачів місії від УККА, одну з небагатьох 
неурядових організацій та єдину українсько-американську громадську організацію яка спостерігала дострокові 
парламентські вибори 21 липня. Місію УККА очолив президент УККА Андрій Футей, заступника голови  - Михайло 
Савків-молодший, а Тамара Олексій - координатор місії. Багаторічний спостерігач за виборами УККА, Рено Доменіко, 
був головним спостерігачем УККА. 
Після проведення виборів 21-го липня в Україні, УККА опублікував свою заяву. «Місія міжнародних спостерігачів за 
виборами (ММС), яка спостерігала за виборами в кожному регіоні України, а також у дипломатичних представництвах 
у США, стверджує що Парламентські вибори 21-го липня відповідали міжнародним стандартам вільних і чесних виборів, 
які точно відображають волю електорату.» 

Основним ресурсом Місії УККА були короткострокові спостерігачі УККА, які оцінювали процес голосування у день 
виборів. Методологія спостереження за виборами, якою користувався кожний спостерігач Місії УККА, спрямована на 
досягнення загальної картини у день виборів в Україні, 21-го липня. Після ознайомлення інформації з унікальною 
електронною анкетою, які заповнювали спостерігачі УККА, вдалося скласти загальний профіль діяльності виборчих 
дільниць у всій країні та дипломатичних представництвах, і Місія УККА змогла зробити висновок на основі нашої 
колективної роботи. Під час відвідування 150 виборчих дільниць у день виборів, Місія УККА засвідчила такі незначні 
порушення: нездатність кількох дільничних виборчих комісій (ДВК) відкрити виборчу дільницю о 8:00 ранку, як того 
вимагає Закон України, і в кількох дільницях інформація для виборців була неправильною або неповною. І, як 
повідомлялося на всіх попередніх спостережних місіях УККА, фізичний доступ до виборчих дільниць залишається 
проблематичним. Спостерігачі УККА відзначили, що доступ до 13% виборчих дільниць був ускладненим.    
Таким чином, незважаючи на незначні виявлені порушення, які не мають системного характеру, 32 зареєстровані 
міжнародні спостерігачі за виборами до Верховної ради України повідомили, що процес голосування був проведений 
мирним і демократичним шляхом і відповідно до міжнародних демократичних стандартiв - 93% спостерігачів УККА 
оцінили вибори «добре» або «дуже добре.» 

Більше того, хоча лише 49,84% виборцiв взяли участь у голосуванні 21-го липня, що значно менше за кількість виборців 
які голосували під час нещодавніх президентських виборів (коли голосували понад 62%), електорат України довів, що 
вони серйозно ставляться до виконання свого громадського обов'язку. 
Дострокові парламентські вибори 2019 року стали важливим кроком у консолідації демократії в Україні. Враховуючи, 
що ці вибори відбувалися в складному політичному та безпековому середовищі, ЦВК доклала всіх зусиль для 
проведення виборів по всій країні. Через незаконну анексію Криму Російською Федерацією і військові дії, що тривають 
на Донбасі і підживлюються Росією, вибори не проводилися в деяких округах Донецької та Луганської областей, а також 
на незаконно окупованому Кримському півострові, УККА відзначає неупереджені та ефективні дії Центральної виборчої 
комісії України, якій вдалося мобілізуватися в такий короткий період часу та забезпечити проведення 21-го липня 
позачергових парламентських виборiв. 
УККА підтримує український народ у його прагненні до демократичної, територіально цілісної та об'єднаної України і 
бажає новообраному Парламенту відстоювати інтереси своїх громадян і провести ключові реформи для забезпечення її 
територіальної цілісності, зміцнення демократії, боротьби з вкоріненою корупцією та наближення України до 
Євроатлантичної спільноти. 
І, нарешті, УККА висловлює щиру подяку своїм міжнародним спостерігачам за їх активну роботу на виборах - багато хто 
з них вже втретє цього року добровільно віддали свій час і власні кошти щоби бути членами нашої Місії зі спостереження 
за виборами – їх прихильність та відданість принципам демократії та Україні заслуговують на визнання і похвалу.” 

Менор Коледж став членом УККА  
Крайова Екзекутива Українського Конґресового Комітету Америки (УККА) із задоволенням повідомляє що Менор 
Коледж став членською організацією Крайової Ради (КР) УККА. 

Представники крайових та центральних українсько-американських організацій та місцевих відділів УККА зібралися 15-
го червня на дворічне засідання КР, найвищого керівного органу УККА. Під керівництвом голови КР Стефана Качарая, 
зібрані делегати проголосували одноголосно прийняти Менор Коледж за рекомендацією Комісії Членства, яка 
уповноважена перевірити кожну зайву щодо членства.   

В 1947 році, сестри ордену Святого Василія Великого заснували Менор Коледж з головною метою дати освіту дітям 
українських емігрантів після другої світової війни. Первісно зареєстрований як «молодший коледж,» сьогоднішній 
Манор Коледж надає ступінь бакалаврів, і забезпечує гуманітарну освіту при їхньому кампусі у Дженкінтаун (штат 
Пенсильванія, в районі Філадельфії).  
УККА із задоволенням вітає Манор Коледж як нашу найновішу членську організацію, і сподіваємось на їхню активну 
участь та на чималий внесок, який вони внесуть до УККА.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Добрянський, директор 
комунікацій та засобів масової інформації 
УККА, поїхав до Баффало, Н.Й., 10-11 липня, 
щоб зустрітися з представниками українсько-

американської громади. В українсько-

американському громадянському центрі, та 

найстаршому «Народному Домі» в Баффало, А. 
Добрянський та Юрій Грещишин, президент 
відділу УККА, розповіли про свої поїздки по 
Закарпатті під час першого туру президентських 
виборів в Україні цього року. Після презентації, 
яка переповнилася загальною аудиторією, 
відбулося засідання з питаннями та відповідями 
для обговорення майбутніх парламентських 
виборів в Україні. 
         Наступного дня А. Добрянський відвідав 
Євро-делі в сусідньому Амхерсті, український 

культурний центр «Дніпро» в центрі міста та 
історичну бібліотеку ім. Адама Міцкевича, де 
зустрівся з кількома місцевими чиновниками, 
які спостерігали з ним за виборами у Закарпатті. 
Під час свого візиту, пан Добрянський мав змогу 
взяти участь у місцевому плануванні «Дня 
Українців-Американців,» найбільшого щоріч-

ного зібрання громади Баффало, яке відбудеться 
в українському культурному центрі «Дніпро» у 
неділю, 25 серпня. 
 

Директор комунікацій УККА  
відвідав громаду у Баффало, Н.Й. 

 

Президент УККА відвідав штат Ореґон, 
зустрівся з українською громадою 

У рамках дводенного візиту, Президент УККА 
Андрій Футей зустрівся з керівництвом та членами 
Українсько-американської культурної асоціації Ореґону та 
південно-західного Вашингтона (УАКА).  

Під час зустрічі, Андрій Футей окреслив роботу 
УККА, наголосив на важливості єдності в українсько-
американській спільноті та закликав УАКА приєднатися до 
УККА, яка об’єднує освітні, ветеранські, релігійні, культурні 
та гуманітарні українсько-американські організації в одній 
крайовій структурі. 

Президент УККА також зустрівся з керівництвом і 
співробітниками двох тихоокеанських північно-західних 
філій Української федеральної кредитної спілки, 
розташованих в Портленді, штат Ореґон, і Federal Way, WA. 
Підкреслюючи тривалу співпрацю УККА з Централею 
Українських Кредитівок Америки (ЦУКА) – організацією-
членом УККА, яка представлена на Крайовій Екзекутиві 
УККА – Андрій Футей наголосив на важливості для 
спільноти продовжувати інвестувати в українські кредитні 
спілки, оскільки ці установи постійно реінвестувати свої 
доходи в проекти та ініціативи громад. 

У ході свого візиту Андрій Футей також виступив у 
двох прямих радіопрограмах на «Наше радіо.» Під час 
ефірів президент УККА укотре підкреслив важливість 
єдності в українсько-американській спільноті, та навів 
приклади різних способів, якими УККА підтримує громади 
у їхніх проблемах, що викликають занепокоєння. 

У заключний вечір свого візиту Президент УККА 
звернувся до парафіян української біблійної церкви, 
великої української п’ятидесятницької християнської 
громади, розташованої у Фейрвью, штат Ореґон. Під час 
виступу Футей окреслив історичну ролю, яку відіграла 
УККА у відстоюванні релігійної свободи в Україні, і як УККА 
продовжує працювати з різними релігійними конфесіями в 
Україні, зокрема, християнською спільнотою. 

«Для мене була велика честь познайомитися з 
багатьма членами цієї активної і живої тихоокеанської 
північно-західної громади. Я сподіваюся, що УККА зможе 
зміцнити свою співпрацю з цією 80-тисячною громадою, 
оскільки разом ми зможемо мати набагато більший вплив 
на політичний процес у Сполучених Штатах і мати більше 
можливостей допомагати нашим братам в Україні», – 
зауважив Футей.      

                                

    

 
 “Я вдячний Українсько-Американській культурній 
асоціації Ореґону і Південно-Західному Вашингтону за те, 
що запросили мене до Ореґону, і я з нетерпінням чекаю 
подальших плідних відносин”, – підсумував президент 
УККА. 

 

   

На честь 28-oї річниці оновлення 
Незалежності України УККА випустила 
заяву, в якій сказано: 

«24 серпня виповнюється 28 років, 
як народ України проголосив кінець 
багатовікової неволі і рішуче пообіцяв 
захистити свою нову демократію, 
намічаючи майбутній шлях до більш 
тісної європейської інтеграції. На жаль, ця 
історична річниця затьмарена знаннями 
про те, що вже понад 6 років народ 
України бореться за захист суверенітету та 
територіальної цілісності своєї нації ... 
Нехай Господь подарує українській нації 
сили та стійкість протистояти постійній 
війні Росії на Сході України та їх 
незаконну окупацію Криму, і нехай 
Господь дарує вічний спокій героям, які 
віддали своє життя в боротьбі за 
незалежну і суверенну Україну! 

Заяву УККА можете прочитати в 
повному обсязі на www.ucca.org 

 

28-ма річниця незалежності 
України  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

Ukraine Proves Its Commitment To Democracy 

 In response to the announcement that Ukraine will be conducting snap parliamentary elections, the Ukrainian Congress 
Committee of America (UCCA), the largest representation of Ukrainians in America, once again turned to the Ukrainian-
American community for volunteers for its Election Observer Mission (EOM). As a result, Ukraine’s Central Election 
Commission (CEC) registered 32 International Observers from UCCA, one of the few non-governmental organizations, and the 
only Ukrainian-American community organization, to monitor the July 21st snap parliamentary elections in Ukraine. UCCA’s 
EOM was headed by UCCA President, Andriy Futey.  Michael Sawkiw, Jr. served as Deputy Chair and Tamara Olexy was the 
Mission Coordinator.  Long-time UCCA International Election Monitor, Reno Domenico, was UCCA’s Chief Observer.  
Following the conclusion of the July 21 vote, UCCA released a statement. “The Ukrainian Congress Committee of America’s 
(UCCA) International Election Observer Mission (EOM), which observed the elections in every region of Ukraine, as well as at 
the diplomatic posts in the United States – affirms that the July 21st parliamentary elections met international standards for 
free and fair elections that accurately reflects the will of the electorate.”   

UCCA’s short-term observers were its primary resource for assessing the July 21st snap parliamentary elections. Its election 
observation methodology, which provides for a contribution by each observer, is designed to achieve an overall picture of 
Ukraine’s election-day proceedings. UCCA’s concluding statement was based on the collective experience of the EOM  and after 
reviewing UCCA’s one-of-a-kind electronic questionnaire that provides an overall profile of polling-station activity throughout 
the country and at diplomatic posts. 

In visiting over 150 polling stations on Election Day, UCCA’s EOM witnessed the following minor infractions: the inability of a 
few PECs to open the polling station at 8:00am as required by law and in a few precincts information displayed for the voters 
was not correct or complete.  And, as reported in all of UCCA’s previous election observation missions, physical access to the 
polling stations remains problematic.  UCCA observers noted that over 13% of the time, access to the polling stations was 
difficult.  

Despite these minor infractions, which were not systemic in nature, UCCA’s 32 registered International Election Observers 
reported that the voting process was conducted in a peaceful and democratic manner, in conformance with international 
democratic standards – rating the elections as “good” to “very good” 93% of the time.  

Moreover, although only 49.84% of the electorate voiced their vote, down considerably from the over 62% of the electorate that 
cast their ballots during the recent presidential elections, Ukraine’s electorate has proven that they take their democratic civic 
duty seriously. 

The 2019 snap parliamentary elections marked an important step in consolidating Ukraine’s democracy.  Given that these 
elections took place in a challenging political and security environment, the CEC made every effort to hold elections throughout 
the country.  However, due to the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation, and the ongoing hostilities in Donbas, 
fueled by Russia, voting did not take place in large parts of the Donetsk and Luhansk Oblasts and in the illegally occupied 
Crimean peninsula. 

UCCA lauds Ukraine’s Central Elections Commission’s impartial and efficient efforts to mobilize in such a short period of time, 
ensuring that the July 21st snap parliamentary elections took place.  

UCCA stands with the people of Ukraine in their desire for a democratic, territorial whole and united Ukraine and wishes the 
newly elected parliament the fortitude to put the interests of its citizens first and pass key reforms to secure its territorial 
integrity, strengthen democracy, fight imbedded corruption and bring Ukraine closer to the EuroAtlantic community. 

Lastly, UCCA expresses its sincere gratitude to its International Election Observers, many of whom for the third time this year 
volunteered their time and money to participate as members of our Election Observation Mission – their commitment to 
democracy and Ukraine must be commended.” 

Manor College Joins UCCA 
The Executive Board of the Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) is pleased to announce that Manor College is 
now a member organization of UCCA’s National Council.   
Representatives of national Ukrainian-American organizations and local UCCA branches gathered on June 15th for the biannual 
meeting the National Council, UCCA’s highest ruling body. Presided over by Stefan Kaczaraj, UNA President and National 
Council Chair, the Council voted unanimously to admit Manor College on the recommendation of UCCA’s Membership 
Committee, which is authorized and required to review each applicant for membership. 

In 1947, the Sisters of St. Basil the Great founded Manor with the primary purpose of educating Ukrainian emigrant children 
after WWII. Originally chartered as a Junior College, today’s Manor College offers associate’s and bachelor’s degrees for those 
pursuing a liberal arts career-oriented education, reflecting its growth, expansion, and place in the Philadelphia suburban 
community. 
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UCCA President Visits Oregon 
Community 

 
On July 9-10, 2019, UCCA’s President Andriy Futey, 
traveled to Oregon State to meet with representatives of the 
Ukrainian American community.  During his two-day visit, 
Futey met with the leadership and members of the 
Ukrainian American Cultural Association of Oregon and 
Southwest Washington (UACA), a non-profit, educational 
& cultural organization that promotes Ukrainian heritage 
and traditions in the Pacific NW, and provides assistance 
to Ukrainians in the greater Portland metropolitan area as 
well as Ukraine.  During their discussions, Futey outlined 
the work of the UCCA, emphasized the importance of unity 
within our community and encouraged them to join 
UCCA’s national umbrella organization. 

UCCA’s President also held with the management 
and employees of two branches of the Ukrainian Federal 
Credit Union located in Portland Oregon and Federal Way 
(please confirm locations), Washington, during which they 
discussed UCCA’s cooperation with the Ukrainian National 
Federal Credit Union Association, as well as how important 
it is for the community to bank at our Ukrainian credit 
unions as the money is reinvested into community projects 
and initiatives.  

Over the course of his two day visit, Futey also held 
two live radio shows on “Nashe Radio”, underscoring the 
importance of unity within our Ukrainian American 
community.  During the radio call-in portion of the show, 
Futey addressed the various ways UCCA supports the 
community and their issues of concern. 

On the final evening UCCA President addressed 
the parishioners of the Ukrainian Bible Church, a large 
Ukrainian Pentecostal Church located in Fairview, Oregon.  
During his remarks, Futey outlined the historical role 
UCCA played in advocating for religious freedom in 
Ukraine, and how UCCA continues work with the various 
religious denominations in Ukraine, specifically the 
Christian community. 

  
 

“It was an honor to meet so many members of this 
active and vibrant Northwest hromada.  I hope UCCA will 
be able to strengthen its cooperation with this 80,000-
strong community, because together we can wield much 
more influence on the United States political process, and 
have a greater ability to assist our brethren in Ukraine” 
remarked Futey. “I’m grateful to the Ukrainian American 
Cultural Association of Oregon and Southwest Washington 
UACA for inviting me to Oregon, and I look forward to a 
fruitful relationship going forward” concluded UCCA’s 
President.  
 

Andrij Dobriansky, UCCA’s Director of 
Communications and Media, traveled to Buffalo, 

NY, on July 10-11 to meet with representatives of 

the Ukrainian-American community.  At the 

Ukrainian-American Civic Center, Buffalo’s 
oldest Narodnij Dim, Mr. Dobriansky and Yuri 

Hreshchyshyn, the President of UCCA’s Buffalo 
chapter, recounted their travels to Zakarpattia, 

during the first round of Ukraine’s Presidential 
elections earlier this year. Following the 

presentation to a packed audience, a prolonged 

question-and-answer session to discuss Ukraine’s 
upcoming parliamentary elections ensued.  

         The following day, Mr. Dobriansky toured 

the greater Buffalo area, visiting the Euro Deli and 

Gifts in Amherst, the Dnipro Ukrainian Cultural 

Center in Downtown Buffalo, and the historic 

Adam Mickiewicz Library and Dramatic Circle, 

where both Mr. Dobriansky and Mr. 

Hreshchyshyn met up with several elected local 

officials who had joined them in Zakarpattia as 

election observers. During his visit, Mr. 

Dobriansky was able to sit in on local planning for 

Ukrainian-American Day, the community’s 
largest annual gathering, which will take place at 

the Dnipro Ukrainian Cultural Center on Sunday, 

August 25. 

UCCA Director of Communications 
Visits Buffalo Community 

In honor of the 28th anniversary of Ukraine’s 
renewed Independence, UCCA issued a statement, 

which reads in part: 

“August 24th marks 28 years since the 

people of Ukraine proclaimed an end to centuries 

of bondage, and resolutely vowed to protect their 

new democracy, while charting a future course 

towards closer European integration. Sadly, this 

historic anniversary is overshadowed by the 

knowledge that for over 6 years the people of 

Ukraine have been fighting to defend their nation’s 
sovereignty and territorial integrity… May the 
Lord give the Ukrainian nation the strength and 

fortitude to resist Russia’s continuous war in 
Eastern Ukraine and their illegal occupation of 

Crimea, and may He grant eternal rest to the 

heroes who have given their lives in the struggle 

for an independent and sovereign Ukraine!  

UCCA’s Statement can be read in its 
entirety on the UCCA’s website at www.ucca.org 

 

28th Anniversary of Ukraine’s 
Renewed Independence 
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