
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.ucca.org 

 

         Бюлетень УККА  
 бeрeзeнь 2020…80 років – це тільки початок 

 
ПРОВІД УКРАЇНСЬКОГО КОНҐРЕСОВОГО КОМІТЕТУ 

АМЕРИКИ ЗУСТРІВСЯ З МІНІСТРОМ  ЗАКОРДОН-
НИХ СПРАВ УКРАЇНИ 

19 лютого ц. р.  під час робочої поїздки до штаб-квартири Організації 
Об'єднаних Націй, Міністер закордонних справ України, Вадим 
Пристайко, зустрівся з членами Крайової Екзекутиви УККА. 

       
Відкриваючи зустріч, президент УККА Андрій Футей привітав міністра 
в Нью-Йорку і подякував йому за те, що він завжди бажав зустрітися з 
провідниками нашої громади. Відтак А. Футей розказав про проєкти 
праці УККА на 2020 рік, а зокрема він повідомив міністра, що в цьому 
році  УККА відзначатиме 80-річчя свого існування і запросив міністра 
взяти участь у XXIII конґресі УККА, який відбудеться в жовтні 2020 
року. 
 
Міністер Пристайко подякував УККА за всю роботу та наголосив, що 
Україна вдячна та надіється на дальшу постійну підтримку українсько-
американської громади у зміцненні зв’язків між США та Україною та 
реалізації ініціятив президента Зеленського. 
 
У понад годинному сердечному та відкритому діялозі, під час якого 
обговорювались різні теми, зокрема поточна війна Росії в Україні. 
Міністер Пристайко наголосив, що головним пріоритетом президента 
Зеленського залишається відновлення територіяльної цілісности 
України мирним шляхом. 
 
УККА вважає, що перспективи миру можуть бути досягнуті лише в тому 
випадку, якщо Росія повністю відмовиться від суверенної української 
території і, зі свого боку, УККА зобов'язана сприяти зміцненню 
американсько-українського стратегічного партнерства, співпрацюючи 
з членами Конґресу для двопартійної підтримки України, посилення 
санкцій проти Росії та поширення правди про реальну ситуацію в 
Україні - як спосіб боротьби з російською дезінформацією. 
Інші питання, що були порушені під час зустрічі, включали 
програму НАТО «Партнерства розширених можливостей», статус 
головного союзника з НАТО (МНА) для України, майбутнє 75-річчя 
заснування Організації Об'єднаних Націй, оригінальним 
співположником якої була УРСР, а також гуманітарні потреби надання 
допомоги в галузі медицини. 
 

20-го ЛЮТОГО — ДЕНЬ 
ПАМ'ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 

 

Українці в усьому світі відзначають 
20 лютого як День Пам'яті Небесної 
Сотні, коли життя понад 100 
хоробрих людей  було обірване під 
час сутички з силами безпеки в 
Києві у 2014 р. 
 

 

Ця невинна група демонстрантів, 
яких люди найменували 
«Небесною Сотнєю» – протесту-

вали проти порушень прав людини 
та основоположних порушень 
свободи, а також проти відходу Ук-
раїни від про-европейського курсу 

у 2013.  Шість років тому вони 
взяли долю своєї країни в свої руки. 
Їхня жертва – це нагадування про 
вічне прагнення української нації 
до свободи. 
 

УККА і вся Українська 
Амереканська громада вшанували 
пам'ять наших хоробрих героїв, 
життя яких трагічно обірвалось під 
час Революції Гідности. 
 

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! 
 

ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ! 
 

http://www.ucca.org/
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=0423e42fe7&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=0423e42fe7&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=81f8f901f5&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=81f8f901f5&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=81f8f901f5&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=81f8f901f5&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=c0db919d20&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=c0db919d20&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=17b7f9d095&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=17b7f9d095&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=7dcf9ea266&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=aacea49082&e=2ea4454178


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збережіть дату: 11-го березня УККА висловлює Подяку за 
щедрі пожертви 

УККА хотіла б визнати щедрі пожертви, отримані з  28 

січні 2020 у відповідь на наш заклик до підтримки 
роботи УККА  наприкінці 2019 року. * 

 

$1,000 
The Heritage Foundation of Chicago 

$200 – $499 
Natalia Kukhar, Orest & Genya Blahy, Tara Hurmak, Roman 

Brozyna 

$100-$199 
George Shtohryn, UNWLA Branch 73 CT, Nadiya Volos-Wozny, 

Anna Gbur, Myron Poharatnyj, Oleh Tretiak,  

Up to $99 
Maria Guida, George Stawnychy, Emil Pyk, Joseph 
Podobinsky, Walter Voinov, Sophie Bilecky, Maria Yakubov-

sky, Valentina Chudowsky, Kathleen Gruszesky 

 
In memory of Dr. George Kulchytsky: 

Daria Kulchytsky - $250 
Alexander & Daria Holian -$200 

Bohdan & Myroslawa Futey - $200 
Andriy Futey - $200 
Lida Futey - $100 

Bohdan & Kwitoslawa Paschyn- $100 
Maria Fedkiw - $100 

Roman D. Fedkiw -$100 

УККА також хотів би подякувати всім, хто 
пожертвував через нашу сторінку УККА у Facebook 

і через Мережу на Благо.   
* Пожертвування, отримані станом на 28 лютого 2020 

 

Президент УККА виступив в Універстеті 
 

 
 

Президент УККА Андрій Футей був запрошений 
виступити в Джорджійському Технічному Універ-
ситеті  під час SFI конференції за Круглим Столом, 
яка відбулася 8-9 січня поблизу Атланти. У своєму 
виступі А. Футей вказав на поточні події в Україні 
та розказав про ролю і досягнення УККА за 80 років 
свого існування. 
 

  

УККА повідомляє, що його Річний Звіт за 
2019 рік готовий!  У публікації Ви прочита-
єте про різні ініціятиви УККА і результати 
праці, яку ми провели в 2019. Щорічний звіт 
дає Вам можливість побачити наші численні 
зусилля і програми, які проводив УККА для 
надання допомоги Українському Нородові у 
його боротьбі з метою забезпечення її 
незалежності, активно залучаючи нашу гро-
маду.  Якщо Ви хочете отримати копію 
Річного Звіту УККА за 2019 рік, просимо 
сконтактуватися телефонічно з Крайовою 
канцелярією по телефону 212-228-6840 або 
електронною поштою за адресою: 
ucca@ucca.org. 
 

УККА випустив Річний Звіт за 
2019 рік 

 

Запрошуємо приєднайтеся до нас у середу, 11 
березня для інформативних сходин про важке 
становище і життя ветеранів України, які роз-
рочнуться в 11 год.  ранку до 1 год. пополудні,.   
Українські ветерани, які повертаються з 
фронту після протистояння російській аґресії, 
стикаються з численними проблемами. 
Конґресова інформативна зустріч має на меті  
об'єднати ряд експертів для вивчення 
динаміки сучасного українського ветерана та 
рекомендації програм і служб для їх 
підтримки. Це інформативне засідання 
Конґресу буде проходити в кімнаті  №268  у 
Capital Visitor’s Center Конґресу США.  За до-
датковими інформаціями просимо звертатися 
до UNIS по тел. 202-547-0018 або на 
unis.sawkiw@gmail.com 
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UCCA Executive Board meets with 

Ukraine’s Foreign minister 
 On February 19th, in the course of his working visit to the United Nations 

Headquarters, Ukraine’s Foreign Minister, Vadym Prystaiko met with 
members of UCCA’s Executive Board. 
 

 

Opening the discussion, UCCA President Andriy Futey, warmly welcomed 
the Minister to New York and thanked him for always being agreeable to 
meet with our community leaders.  Futey went on to outline UCCA’s 
priorities for 2020, and informed the Minister that UCCA will be 
celebrating its 80th anniversary this year and invited the Minister to attend 
UCCAs XXIII Congress that will be held in October 2020. 

Minister Prystaiko thanked UCCA for all of its work and stressed that 
Ukraine appreciates and relies on the continued support of the Ukrainian 
American community in strengthening ties between the United States and 
Ukraine and implementing President Zelenskyy’s initiatives. 

For over an hour, a cordial and open dialogue ensured during which various 
topics were discussed, including Russia’s ongoing war in Ukraine. Minister 
Prystaiko stressed that President Zelenskyy’s main priority remains the 
restoration of Ukraine’s territorial integrity by peaceful means. 

UCCA believes the prospect for peace can only be reached if Russia fully 
withdraws from sovereign Ukrainian territory and for its part, committed to 
helping strengthen US-Ukraine strategic partnership, by working with 
members of Congress to maintain bipartisan support for Ukraine, 
strengthening sanctions against Russia and spreading the truch about the 
real situation in Ukraine – as a method of combating Russian 
disinformation. 

Other issued touched upon during the meeting including NATO’s 
Enhanced Opportunities Partners program, Major non-NATO Ally 
(MNNA) Status for Ukraine, the upcoming 75th anniversary of the founding 
of the United Nations, of which Soviet Ukraine was an original signatory, 

as well as humanitarian efforts to assist in the medical field. 

Ukrainians around the world mark February 

20th as Heavenly Hundred Remembrance Day, 

when over 100 brave individuals, whose lives 

were tragically cut short in clashes with security 

forces in Kyiv on this date in 2014. 

 

 
 

This innocent group of protesters – who have 

been dubbed “The Heavenly Hundred” – had 

been protesting human rights and fundamental 

freedom abuses, and the backsliding of 

Ukraine’s pro-European course in 2013.  Six 

years ago, they took the fate of their country in 

their own hands. Their sacrifice is a reminder of 

the Ukrainian nation’s eternal aspirations for 

freedom. 

 

UCCA and the entire Ukrainian American 

community pay tribute to those brace heroes, 

whose lives were tragically taken during the 

Revolution of Dignity. 

 

Heroes Never Die! 
 

Vichnaya Pamyat’! 

February 20 – Heavenly 
Hundred Remembrance Day 

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



   

 
 

Save the Date: March 11th 

 
UCCA Extends its Gratitude 

for Generous Donations 

 
UCCA would like to acknowledge the generous 
donations received since  January 28, 2020 in response 
to our 2019 End of Year Appeal to support the work of 
UCCA.* 

$1,000 
The Heritage Foundation of Chicago 

$200 – $499 
Natalia Kukhar, Orest & Genya Blahy, Tara Hurmak, 

Roman Brozyna 

$100-$199 
George Shtohryn, UNWLA Branch 73 CT, Nadiya Volos-

Wozny, Anna Gbur, Myron Poharatnyj, Oleh Tretiak,  

Up to $99 
Maria Guida, George Stawnychy, Emil Pyk, Joseph 

Podobinsky, Walter Voinov, Sophie Bilecky, Maria 

Yakubovsky, Valentina Chudowsky, Kathleen 

Gruszesky 

 
In memory of Dr. George Kulchytsky: 

Daria Kulchytsky - $250 
Alexander & Daria Holian -$200 

Bohdan & Myroslawa Futey - $200 
Andriy Futey - $200 

Lida Futey - $100 
Bohdan & Kwitoslawa Paschyn- $100 

Maria Fedkiw - $100 
Roman D. Fedkiw -$100 

 

UCCA would also like to thank all those that donated 
through our UCCA Facebook Page and through 

Network for Good. 
*Donations received as of February 28, 2019 

 

UCCA President Speaks at 
Georgia Tech 

 

 
UCCA President Andriy Futey was invited to speak 
at Georgia Tech University’s Executive Round Table 
SFI Conference, which was held on January 8-9 near 
Atlanta, Georgia. He addressed the conference on the 
current events in Ukraine and the role and 
accomplishments of the UCCA over the past 80 years. 

UCCA Releases  
2019 Annual Report 

  

UCCA is pleased to announce that its 2019 
Annual Report has been released.  In the 
publication you will read about many of UCCA’s 
initiatives and positive results from the work we 
conducted in 2019. The Annual Report provides 
a snapshot of the various efforts and programs 
UCCA conducted to assist the Ukrainian nation 
in its struggle to secure its independence, while 
actively engaging our community.  

Should you like a copy of UCCA’s 2019 Annual 
Report, please contact the National Office either 
by phone at 212-228-6840 or by email at: 
ucca@ucca.org. 

    

Please join us on Wednesday, March 11th from 11am-1pm for an 
informative briefing session about the plight and welfare of 
Ukraine’s veterans.   Ukrainian veterans returning from the 
frontlines in their fight against Russian aggression face numerous 
challenges. The congressional briefing will bring together a host 
of experts to explore the dynamics of the modern Ukrainian 
veteran and programs and services to support them. The 
Congressional briefing will take place in Room 268 of the Capital 
Visitor’s Center of the US Congress.  For more information 
please contact UNIS at 202-547-0018 or 
unis.sawkiw@gmail.com. 

 

 

mailto:ucca@ucca.org
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