
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 
 #Коронавірус - Будьмо поінформованими! 

 Як і більшість із нас, працівники бюр УККА (як в 
Крайовій канцелярії та і у Вашінгтонському бюрі  - 
УНІС) працюють віртуально протягом декількох 
тижнів, і, на жаль, доведеться продовжувати робити це 
в найближчому майбутньому. У цей напружений час 
ми робимо все можливе, щоб пристосуватися до 
нашого нового робочого середовища.  Ми просимо 
вашу незмінну підтримку і терпіння, як ми працюємо 
через проблеми балансування наших обов'язків, дітей 
віддаленого навчання і загального життя будинку. 
Здоров'я і добробут нашої української американської 
громади є і завжди буде пріоритетним завданням УККА 
і його керівництва і, отже, ми закликаємо всіх 
пристосовуватися до закликів  Білого Дому, Всесвітної 
організації охорони здоров'я, центрів США з контролю 
і профілактики захворювань, а також місцевого 
самоврядування та державних органів охорони 
здоров'я! 
За даними CDC (coronavirus.gov), кращий спосіб 
запобігти захворюванням, щоб уникнути піддаються 
цей вірус:  
• Мийте руки часто милом і водою, принаймні 20 

секунд, особливо після того, як ви були в 
громадському місці, або після дме ніс, кашель, або 
чхання.  

• Якщо мило і вода не легко доступні, використовуйте 
дезінфікуючий засіб для рук, яка містить принаймні 
60% алкоголю. Покрийте всі поверхні рук і руб їх 
разом, поки вони не відчувають себе сухим.  

• Уникайте торкатися очей, носа і рота немитими 
руками.  

• Очищення і дезінфекції часто торкалися поверхонь 
щодня. Це включає в себе столи, ручки, перемикачі, 
стільниці, ручки, столи, телефони, клавішні, туалети, 
крани та раковини.  

• Уникайте в особі зборів для мінімізації і, сподіваюся, 
запобігти поширенню вірусу. 

 
Будь ласка, відвідайте сторінку УККА у Facebook 

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

 
Де постійно повідомляємо про закриття  

та анулювання заходів через #CoronaVirus 
 

«Сама мета Конґресу – проявити перед усім 
світом право українського народу вільно 
розвиватися у власній національній державі, 
нарівні з іншими народами Европи, та 
раціоналізувати подальші дії українських 
організацій в Америці з метою сприяння 
національній боротьбі України в напрямі 
незалежної, єдиної та демократичної 
державності». 
І з цим закликом, в столиці нашої країни, 
Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА) народився 24 травня 1940. 
З моменту свого заснування УККА сумлінно 
служила українській громаді, як у Сполучених 
Штатах, так і за кордоном, практично у всіх 
сферах людської діяльності. Організація була і 
продовжує бути представницьким органом для 
понад 1 500 000 американців українського 
походження, захищаючи інтереси нашої 
громади, допомагаючи нашій батьківщині, 
Україні. 
За часів «злої імперії» УККА був захисником 
людських, релігійних і національних прав 
людей, що знайшлися серед перетопленого 
народу Радянського Союзу і, коли віновилась 
незалежність України у 1991 р., УККА зробив 
вагомий внесок у розвиток демократичних і 
вільних ринкових традицій в Україні, 
підтримуючи нашу енергійне співтовариство в 
США. 
Після 80 років, фундамент УККА є сильним!  
Незважаючи на виклики, з якими ми зіткнемось 
в майбутньому, ми будемо наполегливо 
працювати, тому що «великі справи вимагають 
великих зусиль», і цілі УККА більші, ніж наші. 
Сподіваємося, що коли-небудь скоро ми 
зможемо святкувати 80-річчя УККА в обличчя! 

 
Слава Україні! 

 

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

З 80-річчям YKKA 

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


  

 

34-та річниця Чорнобильської катастрофи 
 
34 років тому ядерний реактор у Чорнобилі чотири 
вибухнув у ранні ранкові години 26 квітня 1986. 
Випустивши 400 разів більше радіоактивного 
матеріалу, ніж атомна бомба в Хіросіма, вибух 
залишається найгіршою ядерної катастрофи в історії. 
Подальші акти імперіалістичного російського 
режиму не тільки посилили непоправної шкоди 
Україні та її народу, але й продемонстрували 
кричущі і неповагу до життя людини. 
Розташований всього в 64 милях на північ від 
столиці України, Київ, вибух, що стався на 
Чорнобильській АЕС, піддав українській нації до 
катастрофічної втрати і спустошення. Тільки тоді, 
коли рівні радіації, які були виявлені на атомній 
електростанції в Швеції через два дні, зробили 
радянська влада питання визнання катастрофи. До 
того ж більшість людей у сусідньому містечку 
Прип'ять вже зазнали ядерного отруєння. Москва 
продовжувала відмовляти і приховувати масштаби 
вибуху, прагнучи підтримати залізну завісу 
тоталітарного режиму. Тисячі невинних українців, у 
тому числі дітей молодшого віку, були змушені йти 
про свої дні, повністю не підозрюючи про ядерне 
забруднення, яке було терміново отруєнь їх тіла. До 
цього дня негативні наслідки некомпетентності 
Москви все ще очевидні. 4 квітня 2020, Лісовий 
вогонь викликав радіаційний рівень, щоб сплеску 
майже в 17 разів вище нормальних рівнів, нагадуючи 
українському народові, що пам'ять про цю 
катастрофу все ще свіжа. Негативні економічні, 
екологічні та медичні наслідки, що випливають з цієї 
катастрофи, як очікується, чума України протягом 
багатьох років.  
Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) 
щорічно вшановує цю катастрофу, пропонуючи наші 
молитви для всіх жертв, убитих цією трагедією і всіх 
тих, хто продовжує страждати від його наслідків. 
Цього року ми закликаємо міжнародне 
співтовариство допомогти нам гарантувати, що 
поточні потреби жертв ніколи не забуті. У світлі 
неповаги Росії до людського життя на сході України 
ми просимо, щоб міжнародне співтовариство 
приєднаувало нас до притягнення правосуддя до всіх 
тих, хто став жертвою дій Кремля. 
Відзначаючи 34-ту річницю найгіршої ядерної 
катастрофи в історії світу, нікали не забуваймо про 
життя, які були втрачені в цьому катастрофічному 
злочині проти людства. 
 

У зв'язку з коронавірусом, президент 
Трамп попросив продовжити термін 
перепису населення 2020, щоб 
переконатися, що вона завершена безпечно 
і якісно.   Тому, хоча реченець перепису 
був 1 квітня, ще багато часу для участі в 
переписі населення США. Перепис 2020 є 
першим цифровим переписом Америки, де 
домогосподарства США отримали 12-
цифровий ідентифікаційний номер 
перепису в пошті, разом із закликом 
відвідати www.my2020census.gov для 
участі.  Тим не менш, ви все ще можете 
реагувати на ваш Переписний лист 
поштою або по телефону. 
УККА просить усю українську 
американську громаду, щоб заповнювати 
простір, зазначений під питанням No 9 
(РАСА або походження), написавши слово 
українці в цьому просторі. Чим більше 
українців самоідентифікують як українці 
на 2020 переписі населення США, тим 
більше наша спільнота принесе користь. 

 

2020 перепис населення...  не запізно, 
щоб бути підрахованим! 

 

У спробі надати деякі відволікання в ці 
безпрецедентні часи, УККА запускає нову 
послугу для наших членів і друзів.  
Протягом найближчих декількох тижнів, і, 
можливо, місяців, УККА буде хостинг 
серію віртуальних програм, які можна 
переглянути на нашій сторінці Facebook.  
УККА повідомляє, що запуск цього 
проєкту буде з кінофільмом «Владика 
Андрей» – співвиробництво відомого 
кінодиректором України, Олеся Янчука, та 
УККА. Також, будьте напоготові для 
більш ніж 150 відео УККА минулих 
конференцій і презентацій на YouTube 
сторінці УККА. 
Ми сподіваємося, що ви будете відвідувати 
Facebook сторінку УККА часто, як ми 
будемо додавати нові програми та відео на 
регулярній основі.  
 

УККА запускає віртуальні 
програми для громади  
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#CoronaVirus –  
Stay Informed & Updated 

 
 
 
 

 

As with most everyone else, UCCA’s staff (both at the National 
Office & the Ukrainian National Information Service) has been 
working remotely for several weeks, and unfortunately will have 
to continue doing so for the foreseeable future. During this 
stressful time we are doing our best to adjust to our new work 
environment.  We ask for your continued support and patience as 
we work through the challenges of balancing our work 
obligations, children’s remote learning and general home life. 
The health and well-being of our Ukrainian American community 
is and always will be a priority for UCCA and its leadership and 
thus we urge everyone to continue heeding the guidance being 
issued by the White House, the World Health Organization, the 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention, as well as your 
local government and public health officials! 
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 continue to stay in touch with UCCA’s National office and 
UNIS to keep us abreast of your local hromada. Stay safe and 
please know that we start and end each day with good thoughts 
for everyone’s health and safety.  Let us acknowledge the 
positives that are still present in this surreal and scary time – 
Remember - we are all in this together! 
 

Please visit UCCA’s Facebook page 
https://www.facebook.com/UCCA.org/ 

for continuously updated closings and cancellations  
in our community due to the #CoronaVirus. 

                        
  

 

“The very purpose of the Congress is to manifest 
before the whole world the right of the Ukrainian 
people to develop freely in their own national 
state, equally with the other peoples of Europe, 
and to streamline the further actions of 
Ukrainian organizations in America in order to 
assist the national struggle of Ukraine towards 
an independent, united and democratic 
statehood.” 
 
And with that pledge, in our nation’s capital, the 
Ukrainian Congress Committee of America 
(UCCA) was born on May 24, 1940. 
 
Since its founding, UCCA has faithfully served 
the Ukrainian people, both in the United States 
and abroad, in practically all areas of human 
endeavor. The organization has been and 
continues to be the representative body for the 
over 1.5 million Americans of Ukrainian descent, 
defending the interests of our community while 
assisting our homeland, Ukraine. 
  
In the days of the “Evil Empire,” UCCA served 
as a staunch defender of human, religious and 
national rights of the downtrodden peoples of the 
Soviet Union and, since Ukraine’s renewed 
independence in 1991, it has made a significant 
contribution to the development of democratic 
and free-market traditions in Ukraine, while 
supporting our vibrant community in the U.S. 
 
After 80 years, UCCA’s foundation is strong!  
Despite the challenges that we are bound to face 
in the future, we will persevere — because “great 
deeds require great efforts” — and UCCA’s 
cause is greater than ourselves. 
 
We hope that someday soon we will be able to 
celebrate UCCA’s 80th Anniversary in person! 
 

God Bless the United States and  
Слава Україні (Glory to Ukraine)! 

UCCA’s 80th Anniversary 
 

http://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
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=c03eebac6e&e=2ea4454178
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.facebook.com/UCCA.org/


   

 
 

2020 Census...  not too late to 
be counted! 

34th Anniversary of 
Chornobyl Catastrophe  

 Thirty-four years ago, Chornobyl’s Nuclear Reactor 
Number Four exploded in the early morning hours of 
April 26, 1986. Releasing 400 times more 
radioactive material than the atomic bomb in 
Hiroshima, the explosion remains the worst nuclear 
disaster in history. The subsequent acts of the 
imperialistic Russian regime not only intensified the 
irreparable harm done to Ukraine and its people, but 
also demonstrated a blatant and callous disrespect for 
human life.  

Located just 64 miles north of Ukraine’s capital, 
Kyiv, the explosion that occurred at the Chornobyl 
Nuclear Power Plant subjected the Ukrainian nation 
to catastrophic loss and devastation. Only when 
radiation levels set off detection alarms at a nuclear 
power plant in Sweden two days later, did the Soviet 
authorities issue an acknowledgment of the disaster. 
By then, the majority of people in the nearby town of 
Prypyat had already suffered nuclear poisoning. 
Moscow continued to deny and conceal the 
explosion’s magnitude in an effort to uphold the 
totalitarian regime’s Iron Curtain. Thousands of 
innocent Ukrainians, including young children, were 
forced to go about their days, completely unaware of 
the nuclear contamination that was urgently 
poisoning their bodies. To this day, the detrimental 
consequences of Moscow’s incompetence are still 
evident. On April 4, 2020, a forest fire caused 
radiation levels to spike to nearly 17 times above the 
normal levels, reminding the Ukrainian people that 
the memory of this catastrophe is still fresh. Adverse 
economic, ecological, and health effects stemming 
from this disaster are expected to plague Ukraine for 
many years to come. 

The Ukrainian Congress Committee of America 
(UCCA) annually commemorates this disaster, 
offering our prayers for all the victims killed by this 
tragedy and all those who continue to suffer from its 
effects. This year, we call upon the international 
community to help us ensure that the ongoing needs 
of the victims are never forgotten. In light of Russia’s 
continued disrespect for human life in Eastern 
Ukraine, we ask that the international community 
join us in bringing justice to all those who have fallen 
victim to the acts of the Kremlin. 

As we commemorate the 34th anniversary of the 
worst nuclear disaster in the history of the world, let 
us never forget the lives that were lost to this 
catastrophic crime against humanity. 

In an effort to provide some distraction during 
these unprecedented times, UCCA is launching a 
new service for our members and friends.  Over 
the next few weeks, and perhaps months, UCCA 
will be hosting a series of virtual programs, 
which can be viewed on our Facebook page.   
 
UCCA is pleased to announce that the first phase 
of this project - the screening of “Vladyka 
Andrei”, a co-production with Ukraine’s 
renowned film Director Oles Yanchuk, will be 
available online.  Also please be on the lookout 
for over 150 videos of UCCA past conferences 
and presentations. 
 
We hope you will visit UCCA’s Facebook page 
frequently, as we will be adding new programs 
and videos on a regular basis.   
 

Due to the Coronavirus, President Trump has asked for a 
delay to the 2020 Census to make sure it is completed safely 
and accurately.   Therefore, although Census Day was April 
1st, there is still plenty of time to participate in the US 
Census. The 2020 Census is America’s first digital census 
where U.S. households received a 12-digit census ID 
number in the mail, instructing you to visit 
www.my2020census.gov to participate.  However, you may 
still respond to your census letter by mail or phone.  

 
UCCA asks all members of the Ukrainian American 
community to make sure to fill out the space listed under 
Question No. 9 (RACE or ORIGIN) by writing in the 
word UKRAINIAN in that space. 
The more UKRAINIANS self-identify as such on the 2020 
U.S. Census, the more our community will benefit. 

UCCA Launches Virtual 
Programming for Community 

  
 

https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=c5b76f3e39&e=2ea4454178
http://www.my2020census.gov/
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