
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформації про становище ветеранів України 
 

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

www.ucca.org 

11 березня Конґрес Сполучених Штатів був проіформований про тяжке 
становище українських ветеранів, тих, хто на фронті, а також тих, хто по-

вернувся з війни. Почесним співорганізатором цього заходу був Конґресовий 
Український Кокус і Сенатський Український Кокус, а спонсорами були: Ук-

раїнський Конґресовий Комітет Америки (УККА), Фонд Родини Пилишенко, 
З’єднаний Українсько-Американський Допомоговий Комітет (ЗУАДК), По-

сольство України в США, Українська Американська Громадська Фундація при 
Український Федеральній Кредитній Спілці та Оля Фільм. 
Віце-Президент УККА та директор Української Національної Інформаційної 
Служби (УНІС), Михайло Савків, був модератором дискусії, яка об'єднала 
ієрархію і духівництво, українських урядовців, членів Конґресу США, 
неурядових організацій, представників Адміністрації США та організації 
Українські Американські Ветерани (УАВ). 
Член Конґресу Марсі Каптур (Д-ОГ), співголова Конґресового Українського 
Кокосу, підтвердила, що війна в Україні – це не просто «Українська війна, а 
війна проти демократії в Европі і в усьому світі». Посол України в США, 
Володимир Єльченко, наголосив про реальність «гарячої війни» в Европі, з 
усіма її «припиненнями вогню», яка жорстоко забрала життя понад 14,000 осіб 
і є причиною внутрішньо переміщених мільйонів людей у всій країні.  
Як засновниця і командувачка тактичного медичного батальйону 

«Госпітальєри», що надає медичну допомогу на передовій, народна депутатка 

України Яна Зінкевич виступала з доповіддю про дії неурядових організацій в 
наданні медичного лікування постраждалим у війні і відзначив, що війна у 

Східній Україні це війна між «добром і злом» і попередала, що інші можуть 
опинитись на шляху майбутніх російських агресивних заходів. Заступник 

Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України, Олександр Терещенко, був пристрасним у своєму 
благанні до Українського Уряду що головною ціллю в реабілітації українських 
ветеранів є їх повернення у суспільство, щоб вони могли стати "корисними" а 
не відповідальністю для суспільства.  Перебуваючи в армії, Терещенко захищав 
Донецький аеропорт як «Кіборг» в жовтні 2014 року і зазнав значних травм при 
вибуху міни. 

 

Особливе зацікавлення становили презентації двох українських військових 
капеланів – владика Степан Сус від Української Греко-Католицької Церкви та 
отець Святослав Юрків від Православної Церкви України.  Обидва говорили 
про надання священних послуг на передових фронту. Інші доповідачі на 
інформаційному засіданні в Конґресі, це: Марта Пивоваренко, психолог, 
експерт з охорони психічного здоров'я та співзасновник неурядової організації 
Фонду розвитку; Катя Колцьо, д-р філософії, доцент університету Весліян та 
член Фонду розвитку; Віталій Гаречко від Фонду Розвитку; Крісті Енн 
Гофленд, IREX Старший Програмний Офіцер; а також Роман Фонтана і Даррен 
Головка, PhD, від Українських Американських Ветеранів (УАВ). 
 

 

              Бюлетень УККА  
         Квітень 2020 р… 80 років – це тільки початок 

 

На підставі рекомендацій виданих 
Білим Домом, Всесвітньою 
Організацією Охорони Здоров'я та 
Центром з контролю та профілактики 
захворювань у США, УККА підтримує 
ініціятиву місцевих українсько-

американських організа-цій для 
відкладення громадських подій та 
заходів на невизначений термін, або 
проводити їх через інтернеті. Здоров'я і 
добробут нашої українсько-

американської громади є, і завжди 
буде, пріоритетним завданням для 
проводу нашої громади. 
За даними CDC (coronavirus.gov), 
найкращий спосіб запобігти 
захворюванню, це  уникати можливості 
зараження цим вірусом:  
• Мийте руки часто милом і водою, 

принаймні 20 секунд, особливо після 
того, як ви були в громадському 
місці, або після випорожнення носо-

вої порожнини, кашлю, або дихання; 
• Якщо мило і вода в той момент не 

доступні, використовуйте дезін-

фікуючий засіб для рук, який містить 
принаймні 60% алкоголю. Нанесіть 
засіб на всю поверхню рук і потріть 
їх разом, поки вони не стануть 

сухими;  
• Уникайте торкатись очей, носа і рота 

руками; 
• Мийте і дезінфікуйте речі до яких 

часто торкаєтесь щодня. Це включає 
столи, дверні ручки, перемикачі, сто-

ли і кухонні стільниці, телефони, 
компютерні клавіші, туалети, крани 
та раковини; 

• Уникайте зустрічей з людьми для 
зменшення і, сподіваємося, запобі-
ження подальшому поширенню 
вірусу. 

Запрошуємо на Facebook сторінку 
УККА 

 https://www.facebook.com/UCCA.org/ 
для постійно поновленої інформації 

та порад відносно #CoronaVirus 
 

#КоронаВірус – слідкуйте 
за інформаціями  

 

http://www.ucca.org/
https://www.facebook.com/UCCA.org/


  

 

2020 перепис населення - ще не пізно,  
щоб бути врахованими! 

 Хоча реченець перепису був 1 квітня, ще не пізно, щоб бути 
врахованими!  Оскільки всі ми юридично зобов'язані брати 
участь в переписі, ви можете подати свої дані до закінчення 
періоду перерахування, що є в кінці липня, 2020 Перепис 
населення Сполучених Штатів буде першим в історії 
цифровим переписом Америки.  
Цього року американські родини отримають поштою 12-

цифровий ідентифікаційний номер, що дає вам можливість 
зайти на www.my2020census.gov для участі в переписі.  Тим не 
менш, ви все ще можете подати Ваші дані до Перепису 

поштою або по телефоні.  
УККА просить усію нашу громаду, щоб у просторі, 
призначеному під питанням No 9 (РАСА або Ваше 
походження), написати слово українець/українка. 

 
Чим більше українців подадуться до 2020р. Перепису 
Населення США як українці, тим більше наша громада 
користує. Статистика, зібрана Бюром Перепису Населення 
США визначить, як Федеральне фінансування впливає на 
громади щороку, в тому числі оприділить суму фінансування, 
що державні уряди і місцеві громади отримають від 
федерального уряду протягом наступного десятиліття. 

30-річчя Незалежности Литви 
11 березня УККА приєднався до Українського Уряду у 
привітанні з нагоди 30-річчя Відновлення Незалежности 
Литви!  

 

Михайло Савків, Віце-Президент Українського Конґресового 
Комітету Америки та Директор Української Національної 
Інформаційної Служби (зліва) і Володимир Єльченко, посол 
України в США (крайній зліва), долучилися до Достойного  
Роландас Крісціунас, Посла Литви у США (центр) у бібліотеці 
Конґресу, щоб відзначити  Незалежність Литви. 

 

 

6 березня Президент УККА, Андрій 
Футей, очолив зустріч представників 
Руху Американських національностей в 
Огайо з сенатором Р. Портманом (Р-

Огайо).   

 

 

Рух Національностей включає 
представників Української, Єврейської, 
Польської, Литовської, Словенської, 
Німецької, Ліванської, Латвійської, 
Естонської, Словацької, Чеської, 
Угорської, Вірменської, Хорватської, 
Македонської, Грецької, Швейцарської 
та Румунської громад. 
 

УККА очолює Рух 
Національностей в Огайо 

 

В цей святочний час Христового 
Воскресіння 

 
Український Конґресовий 

Комітет Америки 
посилає свої теплі вітання,  

в цей безпрецедентний час Корона 
Вірусу, 

Ієрархам Українських Церков, Проводу 
Світового Конґресу Українців, управам 
наших складових організацій, управам 

і членству відділів УККА та всьому 
українському народові на рідних 

землях і в діяспорі – 
та бажає здорових і радісних Свят 

Воскресіння Христового! 
 

Христос Воскрес! - Воістину Воскрес! 
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Briefing on Status of Ukraine’s veterans 

 On March 11th, the United States Congress witnessed a briefing dedicated to the plight of 

Ukrainian veterans: those currently serving on the frontlines as well as those returning from 

war.  The honorary co-hosts of the event were the Congressional Ukrainian Caucus and the 

Senate Ukraine Caucus, while the list of event sponsors included:  the Ukrainian Congress 

Committee of America (UCCA), the Pylyshenko Family Foundation, the United Ukrainian 

American Relief Committee (UUARC), the Embassy of Ukraine in the USA, and the 

Ukrainian American Community Foundation of the Ukrainian Federal Credit Union, as 

well as OliaFilm.  

UCCA Executive Vice President and Ukrainian National Information Service (UNIS) 

Director, Michael Sawkiw, Jr., moderated the panel discussion, which brought together 

religious hierarchy and clergy, government officials from Ukraine, U.S Members of 

Congress, NGO representatives, U.S. administration officials, and the Ukrainian American 

Veterans (UAV).   

Rep. Marcy Kaptur (D-OH), co-chair of the Congressional Ukrainian Caucus was 

introduced and reiterated that the war in Ukraine is not just a “Ukrainian war, but a war 

against democracy in Europe and worldwide.”  Ukraine’s ambassador to the United States, 

Volodymyr Yelchenko, related the stark reality of a “hot war” in Europe, with all its 

“ceasefires,” has brutally taken the lives of over 14,000 individuals and internally displaced 

millions more throughout the country.   

As the founder and commander of the volunteer Hospitaliers Medical Battalion, a tactical 

medicine battalion providing medical care at the frontline, current Member of Ukraine’s 

Verkhovna Rada (Parliament), Yana Zinkevych, spoke of the NGO’s actions in 

administering medical treatment to those injured in the war and mentioned that the war in 

eastern Ukraine is between “good and evil” forces and warned that others may be in the 

path of future Russian aggressive measures. Deputy Minister for Veterans, within the 

Ministry of Temporarily Occupied Territories and IDPs, Oleksandr Tereshchenko, was 

passionate in his plea that the Ukrainian government’s major role in the rehabilitation of 

Ukrainian veterans is to reintegrate them into society so that they can become “assets” and 

not a liability on society.  While in the military, Tereshchenko defended the Donetsk airport 

in October 2014 and suffered major injuries in a mine explosion.   

                        
Of particular interest were presentations by two Ukrainian military chaplains – Bishop 

Stepan Sus of the Ukrainian Greek Catholic Church and Rev. Sviatoslav Yurkiv of the 

Orthodox Church of Ukraine.  Both religious leaders spoke of their administering 

ministering services to those on the frontlines. Other presenters at the congressional 

briefing included Marta Pyvovarenko, psychologist, mental health expert, and co-founder 

of the Development Foundation non-governmental organization; Katja Kolcio, PhD, 

Associate Professor at Wesleyan University and member of Development Foundation; 

Vitaliy Harechko of Development Foundation; Christi Anne Hofland, IREX Senior 

Program Officer; and Roman Fontana and Darren Holowka, PhD, on behalf of the 

Ukrainian American Veterans (UAV).  

Based on the guidance being issued by 

the White House, the World Health 

Organization and the U.S. Centers for 

Disease Control and Prevention, 

UCCA supports the initiative by local 

Ukrainian American organizations to 

postpone community events and 

activities indefinitely, or else move to 

have these online. The health and 

well-being of our Ukrainian American 

community is and should always be a 

priority for our community’s 

leadership. 

According to the CDC 

(coronavirus.gov), the best way to 

prevent illness is to avoid being 

exposed to this virus: 

• Wash your hands often with soap 

and water for at least 20 seconds 

especially after you have been in a 

public place, or after blowing your 

nose, coughing, or sneezing. 

• If soap and water are not readily 

available, use a hand sanitizer that 

contains at least 60% alcohol. Cover 

all surfaces of your hands and rub 

them together until they feel dry. 

• Avoid touching your eyes, nose, and 

mouth with unwashed hands. 

• Clean AND disinfect frequently 

touched surfaces daily. This 

includes tables, doorknobs, light 

switches, countertops, handles, 

desks, phones, keyboards, toilets, 

faucets, and sinks. 

• Avoid in-person gatherings to 

minimize and hopefully prevent the 

spread of the virus. 

 

Please visit UCCA’s Facebook page  

https://www.facebook.com/UCCA.org  

for continuously updated closings 

and cancellations in the Ukrainian 

American community due to the 

#CoronaVirus. 

 

#CoronaVirus – 
Stay informed &  

Stay Updated 
 

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

www.ucca.org 

https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=20203d234c&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=ad75e17225&e=2ea4454178
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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UCCA Chairs Ohio’s 
Nationalities Movement 

 

2020 Census – it’s not too late  
to be counted! 

 Although Census Day is April 1, it is not too late to be counted!  

As we are all legally obligated to participate in the census, you can 

participate until the end of the tabulation period, which is the end 

of July. The 2020 United States Census might not be the first 

online American census, it will be America’s first digital census. 

This year, American households will receive a 12-digit census ID 

number in the mail, instructing you to 

visit www.my2020census.gov to participate in the census. 

However, you may still respond to your census letter by mail or 

phone.  

UCCA asks all members of the Ukrainian American 

community to fill out the space listed under Question No. 9 

(RACE or ORIGIN) by writing in the word UKRAINIAN. 

 

The more UKRAINIANS self-identify as such on the 2020 U.S. 

Census, the more our community will benefit. The statistics 

gathered by the U.S. Census Bureau determine how federal 

funding impacts communities each year, including the amount of 

funding that state governments and local communities receive 

from the federal government for the next decade. 

Lithuania’s 30th Anniversary of 
Independence 

On March 11th UCCA joined the Government of Ukraine in 

wishing the Republic of Lithuania a “Happy 30th Anniversary of 

renewed Independence!” 

 
Michael Sawkiw, Jr., UCCA Vice President and Director of the 

Ukrainian National Information Service (left) and H.E. Volodymyr 

Yelchenko, Ukraine’s Ambassador to the United States (far left), 

join H.E. Rolandas Kriščiūnas, Lithuania’s Ambassador 
to the United States (center) at the Library of Congress to 

commemorate Lithuania’s Independence. 

During this time of the 

Resurrection of our Lord 

 

the Ukrainian Congress 

Committee of America 
extends its warmest greetings, during 

these unprecedented times of the 

CoronaVirus, 

to the Hierarchies of the Ukrainian 

Churches, the Leadership of the Ukrainian 

World Congress, the Executive Boards of 

our member organizations, the boards and 

members of our UCCA branches and 

Ukrainians throughout the world 
and sends its best wishes for a very 

Healthy and Blessed Easter! 

Christ Is Risen!     Indeed He Is Risen! 

 

On March 6th, UCCA President Andriy Futey, 

chaired a meeting of Representatives of the 

American Nationalities Movement of Ohio 

with Senator Rob Portman (R-OH). 

 

The Nationalities Movement includes 

representatives of the Ukrainian, Jewish, 

Polish, Lithuanian, Slovenian, German, 

Lebanese, Latvian, Estonian, Slovak, Czech, 

Hungarian, Armenian, Croatian, Macedonian, 

Greek, Swiss, and Romanian communities.  

 
 

      
UCCA Easter Greeting 

  

https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=f13003044e&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=c5b76f3e39&e=2ea4454178

	April_2020_Ukr_
	203 Second Avenue
	New York, NY 10003
	Tel: (212) 228-6840
	www.ucca.org
	Бюлетень УККА

	April_2020_Eng_
	203 Second Ave
	New York, NY 10003
	Tel: (212) 228-6840
	www.ucca.org
	UCCA Bulletin
	UCCA Bulletin


