
 

Президент УККА відвідав Україну і Европу 
При кінці серпня, президент УККА, Андрій Футей, відвідав Україну для 
участі в різних заходах, присвячених 28-ій річниці оновленої незалежності 
України. 

Окрім святкових заходів, Футей, як член Екзекутивного Комітету Світового 
Конґресу Українців, взяв участь у зустрічі з президентом України, 
Володимиром Зеленським. Напередодні Дня незалежності України, 23 
серпня керівництво СКУ обговорило з президентом Зеленський подальшу 
співпрацю у захисті інтересів України в усьому світі, а також про подальший 
розвиток ефективних зв'язків між українською діяспорою та Україною. 

Під час зустрічі були порушені інші питання, такі як: наступні кроки 
підтримки України на міжнародному рівні, забезпечення її економічного 
розвитку та зростання іноземних інвестицій, а також вдосконалення 
законодавчої бази України для зміцнення культурних, соціяльних та 
політичних прав українців за кордоном і підтримку їх повернення в Україну. 
Спільні дії, пов'язані з реалізацією европейських і евроатлантичних прагнень 
України, консолідація міжнародної коаліції у боротьбі з російською аґресією, 
сприяння реформам в Україні, посилення позитивного іміджу України у 
світі, охорона та підтримка української мови в Україні та світі, а також 
сприяння міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського 
народу. 
Згодом, Футей їздив до: Ряшева, Польща, і був присутній на Конґресі 60 
Мільйонів, де він відмітив Польські, Українські та Американські Відносини; 
потім до Варшави, де він брав участь у офіційних заходах 80-ої річниці 
початку другої світової війни; до Берліна, Німеччина де взяв участь у 
  щ орічних загальних нарадах Світового Конґресу Українців, а потім назад до 
Києва, де взяв участь у конференції «Ялтинської європейської стратегії» 

(YES) і провів офіційні зустрічі з новообраною Головою Верховної Ради 
України, Дмитром Разумковим, Міністром Закордонних Справ Вадимом 
Пристайком, Головою Служби Безпеки України Іваном Бакановим, 
Головою Комітету Закордонних Справ Верховної Ради Богданом Яременко. 

З нагоди 75-річчя Злученого 
Українського Американського 
Допомогового Комітету, УККА надіслав 
своє привітання: 

Український Конґресовий Комітет 
Америки щиро вітає свою членську 
організацію, Злучений Український 

Американський Допомоговий Комітет 
(ЗУАДК) з його 75-річчям! 

УККА, як засновник Злученого 
Українського Американського 
Допомогового Комітету, цінує 

діяльність Вашої організації і бажає 
Вам подальших успіхів у Вашій 
гуманітарній роботі для блага 

української громади і незлaмного 
українського народу. 

З нагоди 75-річчя ЗУАДК, ми 
приділяємо належне і визнаємо всіх 

тих, хто наполегливо працював і 
старався для блага своєї організації, 

української громади в США, в Україні 
та в усьому світі. 

Святкування 75-річчя 

Екзекутивна Рада ЗУАДК та Рада 
Директорів Злученого Українського 
Американського Допомогового 
Комітету запросили Українсько-

Американську громаду святкувати своє 
75-річчя в Українському Осьвітньо-

Культурному Центрі в Дженкінтаун,
Пенсільванії, 12 жовтня. 2019 р.

Злучений Український 
Американський Допомоговий 

Комітет США святкує 75-ту 
річницю 
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«Український Квартальник» 
відзначає своє 75-ліття 

Відповідь УККА: Росія не 
належить до Великої Сімки (G7) 

Відповідаючи на запитання ЗМІ, президент Дональд 
Трамп дав неправильну відповідь, коли його спитали, 
чи слід Росію повернути до Великої Сімки (G7) - групи 
найбільших передових економік світу. Виступаючи в 
Овальному кабінеті, сидячи поруч з президентом 
Румунії Клаусом Йоганнісом, президент Трамп заявив, 
що «набагато доцільніше мати Росію в [G7]…. Я, 
безумовно, міг побачити, що це знову стала Велика 
Вісімка - G8. І якби хтось запропонував це, я, 
безумовно, був би готовий дуже прихильно побачити 
це». 
Український Конґресовий Комітет Америки (УККА), 
який представляє понад 1,5 мільйона американців 
українського походження, знов рішуче протестує проти 
питань щодо повернення Росії до Великої Сімки. УККА 
вже раніше протестував проти подібних пропозицій 
президента США Дональда Трампа у 2018 році, які тоді 
були відкинуті Німеччиною, Канадою, 
Великобританією, Францію, а також сенаторами США 
Джоном МакКейном, Беном Сассе, Чаком Шумером та 
іншими. 
Пропонуючи такі зміни у політиці США, президент 
Дональд Трамп зневажив або не знав, що  у 2014 році 
саміт G7, який мав відбутися у російському місті Сочі, 
був відкликаний після російського вторгнення на 
український півострів Крим - першої силової анексії 
території у Европі з часів Другої світової війни. 
Одночасно зі скасуванням саміту, країни Великої Сімки 
ухвалили Гаазьку деклярацію, яка прямо пов'язала 
виключення Росії через її дії в Україні, засудила 
незаконний референдум і спробу анексувати Крим, та 
нагадала, що дії Росії матимуть «суттєві наслідки». З 
часу цієї деклярації, Росія лише вдалася до ще більших 
порушень, продовжуючи підривати европейські 
демократії 
«Для наочності справи, не було б ‘правильніше мати 
Росію’ у G7,» заявив президент UCCA Андрій Футей. 
"Доки Російська Федерація не припинить своїх дій в 
Україні та не відсторонить себе від усієї міжнародно 
визнаної території України, Росія повинна залишатися 
відстороненою від членства в групі найбільших 
передових економік світу, оскільки її дії в Україні 
суперечать принципам і цінностям, на яких Велика 

Сімка працює,» підсумував Футей. 
США, як бастіон демократії у вільному світі, і 
Президент як головний керівник, повинні взяти на себе 
провідну роль у просуванні міжнародних норм, 
відстоюванні основних прав і свобод людини та 
плануванні курсу геополітичної стабільності. 
Президент може почати з візиту в Україну в найближчі 
місяці і для себе побачити, чому Росія не належить у G7. 

З великим смутком Крайова Екзекутива УККА 
дізналася, що 4 серпня відійшов у вічність св. 
п.  Ярослав Федун. Як довголітний член УККА, 
він – колишній голова відділу УККА 
«Пассейк/Кліфтон» і бувший член Крайової 
Екзекутиви  та Крайової Контрольної комісії 
УККА. Св. п. Я. Федун – він також колишній 
президент і член ради директорів Федеральної 
Кредитової Кооперативи "Самопоміч" 
(сьогодні – «Нова»). 
 УККА складає щирі співчуття дружині Любі, 
його дітям, онукам і всій родині. 

Вічна йому пам'ять! 

Цього року виповнюється 75-річчя «Українського 
квартальника», журналу з українських та 
міжнародних питань, який був перше випущений 
УККА у 1944 р. Після Другої світової війни на світ 
насувалася загроза радянської російської експансії 
тож УККА вирішив випустити журнал з метою 
забезпечення академіків,,науковців, журналістів, 
експертів, дослідників, та державних осіб, а також 
зацікавлених осіб надійними, проникливими 
статтями та аналітичними коментарями про одну з 
найбільших і недооцінених країн Европи – Україну. 
Постійні автори «Квартальника» слідували за 
складною багатовіковою боротьбою України за її 
незалежність, в той час як її вороги, зокрема, Росія, 
безперервно прагнули її задавити. Видатні автори 
«Квартальника» володіли унікальним даром 
передбачити, розпізнати і дослідити напрям 
політичних, військових, інтелектуальних, 
релігійних, культурних і цивільних справ в Україні, 
Східній Европі, а також в цілому світі і за його 
межами. У першому випуску «Українського 
квартальника», перша колегія редакторів написала 
в 1944 році, що метою видання є «інформувати світ 
про істинний стан українських справ». Зважаючи 
на незмінну впродовж років пропаганду Росії, 
обгрунтування публікації цього журналу 
справедливе і донині. 
УККА прагне продовжувати публікацію єдиного 
англомовного журналу, присвяченого Україні, і 
сподівається, що Ви допоможете продовжити 
видавництво «Українського Квартальника» для 
читачів по всьому світу протягом багатьох років, 
передплатити цю публікацію. 
Наступний випуск українського кварталу вийде у 
жовтні 2019. У справах передплати «Українського 
Квартальника», просимо звертатися до Крайової 
канцелярії УККА. 

Відійшли у вічність 
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UCCA President travels to Ukraine and Europe  

 During the last week of August, UCCA President Andriy Futey traveled to Ukraine 

to participate in various events commemorating the 28th anniversary of Ukraine’s 

renewed independence.  

  

In addition to the celebratory events, Futey participated in a meeting with 

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy, as a member of the Ukrainian World 

Congress’ Executive Board.  On the eve of Ukrainian Independence Day, on 

August 23rd  UWC leadership  discussed with President Zelenskyy continued 

cooperation in defending the interests of Ukraine throughout the world, and further 

developing effective ties between the Ukrainian diaspora and Ukraine. 

 

Other issues touched upon during the meeting were: the next steps in supporting 

Ukraine internationally, securing its economic development and growth in foreign 

investment, and improving Ukraine’s legislative framework to strengthen the 

cultural, social and political rights of Ukrainians abroad and support their return to 

Ukraine.  Joint actions related to the realization of the European and Euro-Atlantic 

aspirations of Ukraine, consolidation of the international coalition in combating 

Russian aggression, furthering of reforms in Ukraine, reinforcement of the positive 

image of Ukraine in the world, protection and support of the Ukrainian language 

in Ukraine and throughout the world, and furthering international recognition of 

the Holodomor as genocide of the Ukrainian people. 

Afterwards, Futey travelled to: Rzeszow, Poland and attended the Kongres 60 

Milionow, where he addressed Polish, Ukrainian and American Relations; to 

Warsaw, Poland  where he participated in official events on the 80th Anniversary 

of the Outbreak of World War II; to Berlin, Germany to attend the Ukrainian World 

Congress’Annual General meeting and then back to Kyiv, Ukraine where he 

attended the Yalta European Strategy (YES) Conference and held official meetings 

with with the new Speaker of the Parliament of Ukraine, Dmytro Razumkov, 

Foreign Minister Vadym Prystaiko, Head of the Security Service of Ukraine Ivan 

Bakanov, and Chair of the Foreign Relations Committee of the Verkhovna Rada  

Bohdan Yaremenko. 

 
On the 75th Anniversary of the United 
Ukrainian American Relief Committee, 
UCCA sent its greetings: 

 
The Ukrainian Congress Committee  

of America warmly greets its  

member organization, the 

United Ukrainian American  

Relief Committee (UUARC) 

on its 75th Anniversary! 

 
UCCA, as the founder of the United 

Ukrainian American Relief Committee, 

appreciates the activities of your 
organization and wishes you further 

success in your humanitarian work for 
the good of the Ukrainian community 
and the indomitable Ukrainian people. 

 
On the occasion of the 75th Anniversary 
of UUARC, we pay tribute and recognize 

all those who have worked hard and 
diligently for the good of their 

organization, the Ukrainian community 
in the US, Ukraine and throughout the 

world. 
 

75th Anniversary 
Celebration 

 
The Executive Board and Board of 

Directors of the United Ukrainian 

American Relief Committee invited the 

Ukrainian American community to 

celebrate UUARC’s 75th anniversary at 

the Ukrainian Educational and Cultural 

Center in Jenkintown, PA, on  

Saturday, October 12th. 

United Ukrainian American 
relief Committee  

Celebrates 75th Anniversary 
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The Ukrainian Quarterly 
Celebrates 75 Years of Publication 

UCCA Responds: Russia Does NOT 
Belong in the G7 

In responding to a question raised by the media, President 

Donald Trump gave the wrong answer when asked if Russia 

should be reinstated into the group of the world’s largest 

advanced economies, the G7. Speaking in the Oval 

Office while seated alongside President Klaus Iohannis of 

Romania, President Trump announced that “it’s much more 

appropriate to have Russia in [the G7]…. I could certainly 

see it being the G8 again. And if somebody would make that 

motion, I would certainly be disposed to think about it very 

favorably.” 

The Ukrainian Congress Committee of America (UCCA), 

the representative organization for over 1.5 million 

Americans of Ukrainian descent, once again strongly 

denounces the suggestion that Russia be allowed back into 

the G7. UCCA denounced similar proposals made by 

President Trump in 2018, which were met with rejection by 

the leaders of Germany, Canada, the United Kingdom, and 

France at the 2018 G7 summit, as well as Senators John 

McCain, Ben Sasse, and Chuck Schumer among other 

leaders in Congress. 

In proposing this change in United States policy, President 

Trump either disregarded, or was unaware that in 2014, 

the G7 canceled their planned summit in the Russian city of 

Sochi, following Russia’s invasion of Ukraine’s Crimean 

Peninsula – the first forced annexation Europe had seen 

since the Second World War. Along with canceling the 

planned summit, the G7 countries issued the Hague 

Declaration, which unequivocally tied Russia’s expulsion 

from the G7 to its actions in Ukraine: “We condemn the 

illegal referendum held in Crimea in violation of Ukraine’s 

constitution.  We also strongly condemn Russia’s illegal 

attempt to annex Crimea in contravention of international 

law and specific international obligations.  We do not 

recognize either…Today, we reaffirm that Russia’s actions 

will have significant consequences.” Since that declaration, 

Russia has only increased there transgressions, while 

continuing to undermine democracy in Europe. 

“To be clear, it would not be ‘more appropriate to have 

Russia in’ the G7,” stated UCCA President Andriy Futey. 

"Until the Russian Federation ceases its actions in Ukraine, 

and removes itself from all internationally recognized 

Ukrainian territory, Russia must remain suspended from 

membership in the group of the world’s largest advanced 

economies, as its actions in Ukraine contravene the 

principles and values on which the G7 operate,” Futey 

concluded. 

The United States, as the bastion of democracy in the free 

world, and the President, as its Executive, must take the lead 

in promoting international norms, defending basic human 

rights and freedoms, and charting a course of geopolitical 

stability. The President could start by visiting Ukraine in the 

coming months, and see first-hand why Russia does not 

belong in the G7. 

Ad Memoriam 
  

It is with great sadness that UCCA’s Executive 

Board learned of Jaroslaw Fedun’s passing on 

August 4th.  As a long-time member of UCCA – 

serving both as the former president of the 

Passaic/Clifton Branch and former member of 

UCCA’s national Executive Board, Mr. Fedun 

will be sorely missed. Mr. Fedun was also the 

former president and board member of the Self-

Reliance Federal Credit Union (now Nova UA).  

UCCA sends its sincerest condolences to his wife 

Luba, his children, grandchildren and entire 

family. 

 

May he rest in peace! Vichnaya Pamyiat! 

This year marks the 75th anniversary of The 

Ukrainian Quarterly, UCCA’s journal of Ukrainian 

and international issues that was launched in 1944. 

Coming out of World War II and with the threat of 

Soviet Russian expansion looming over the world, 

UCCA decided to launch the journal in order to provide 

the academic community, scholars, journalists and 

pundits, researchers, elected officials as well as 

interested individuals with credible, insightful articles 

and analytical commentaries about one of Europe’s 

largest and misjudged countries – Ukraine. Its regular 

contributors have followed Ukraine’s difficult, 

centuries-long quest for permanent independence while 

its enemies, notably Russia, ceaselessly sought to quash 

it. The Quarterly’s roster of distinguished writers 

possess unique foresight to recognize and explore the 

direction of political, military, intellectual, religious, 

cultural and civic affairs in Ukraine, Eastern Europe, as 

well as the free world and beyond. As the first Board of 

Editors penned when introducing The Ukrainian 

Quarterly in 1944, the goal of the publication is “to 

inform the world of the true state of Ukrainian affairs.” 

Given Russia’s continued propaganda, the justification 

for publishing this journal holds true to this day.  

UCCA is committed to continuing the publication of 

the only English-language journal dedicated to Ukraine 

and hopes you will help UCCA keep The Ukrainian 

Quarterly on the desks of readers for many years by 

subscribing to this publication.  

The next issue of The Ukrainian Quarterly will appear 

in October 2019. 

To subscribe to The Ukrainian Quarterly, please 

contact the UCCA National Office. 
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