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

 
 

У червні УККА запустив другий у 
серії віртуальних урочистостей, для 
відзначення  свого 80-річчя. Друга 
програма висвітлила підтримку 
Конгресу США шляхом розміщення 
співголів двопартійного Сенатського 
Українського Кокусу, як і 
Конгресового Українського Кокусу у 
Палаті Представників. Президент 
УККА, Андрій Futey відкрив 
програму з короткою історією роботи 
УККА, що представляє інтереси 
української громади протягом 
останніх 80 років.  

 
 
УККА вдячний співголовам  
Сенатського Українського Кокусу - 
сенаторам Роб Портман 
(Республіканець, Огайо)  і Дік Дурбін 
(Демократ, Ілліной) і співголовам 
Конгресового Українського Кокусу у 
Палаті Представників – конгресменка 
Марсі Каптур (Демократ, Огайо), і 
конгресменам Брайан Фіцпатрік 
(Республіканець, Пенсильванія) та 
Енді Гаріс (Республіканець, 
Мериленд) за їхні щирі вітання з 
нагоди ювілею УККА. 
 
Програму можна переглянути на: 

• www.ucca.org  

• YouTube – https://bit.ly/UCCATube  

• https://www.facebook.com/UCCA.org 

 
 

 

Триває святкування 
#UCCA80Years  

 

УККА виклалав ключові позиції громади Крайовим 
комітетам Республіканської і Демократичної партії 

 УККА постійно слідкує за позиціями та заявами, що були зроблені протягом кожного 
виборчого процесу щодо зовнішньої політики США. Це спостерігання стало 
імперативом з огляду на поточну війну Путіна проти України.  У минулі цикли виборів 
представники, УККА звернувся як до Демократичних, так і до Республіканських 
Крайових комітетів перед їх відповідними конвенціями і загальними виборами, щоб 
привернути увагу та отримати підтримку стратегічного партнерства, яке існує між 
США та Україною. Хоч пандемія Коронавірусу припинила фізичні зустрічі з 
відповідними комітетами та національними кампаніями, але вона не зупинила УККА 
від подальших можливостей для взаємодії. 
Нещодавно, від імені української американської громади, УККА представив 
«Відносини США з Україною» до Крайових комітетів Республіканської як і 
Демократичної партії США, де пропонує: 
• Підтримувати чітку, постійну і непохиту відданість суверенітету України, 

незалежність і територіяльну цілісність зі сторони Сполучених Штатів і наших 
европейських союзників. 

• Відкинути всі форми визнання російського панування над незаконно окупованим 
кримським півостровом, дотримуючись цілей, явно вказаних у Кримській декларації 
з липня 2018 р.; 

• Вимагати негайного виведення прихованих і явних російських сил та обладнання з 
України та дотримання договорів про припинення вогню [до часу проведення 
виборів на Донбасі, згідно з Мінськими угодами]; 

• Розширити пряму військову допомогу, включаючи летальною оборонну зброю, 
надати підтримку військово-морським та повітряним силам, а також введення  
додаткових програм військового навчання; 

• Продовжити політику «Відкритих дверей» для України для можливого членства  
НАТО шляхом впровадження «Програми Розширених Можливостей (ЕОР)»; 

• Підтримувати та зміцнювати економічні санкції проти РФ, доти поки вона повністю 
виконає свої міжнародні зобов'язання, включаючи Будапештський Меморандум та 
Мінські угоди; 

• Надглядати і збільшити американські контрнаративні стратегії проти російської 
пропагандистської операції за допомогою вже створеного «Глобального центру 
залучення (GEC)»; 

• Заморозити активи та відмовити надання віз елітним росіянам, підозрюваних у 
відмиванні грошей або в участі у злочинних діях проти суверенітету України;  

• Посилити «Стратегічне партнерство Україна-США», включаючи підтримку 
обороноздатності України, економічні реформи та іноземні інвестиційні можливості. 

Українська американська громада надіється, що США, дотримуватиметься своїх  
зобов'язуючих гарантій безпеки України, але і надалі розвиватиме спільні 20-річні 
військові відносини, як бар’єру проти націй агресорів, що загрожують безпеці 
колективного порядку після Другої світової війни. Тому ми наголошуємо, що обидві 
сторони повинні у своїх платформах посилити позицію підтримки військової допомоги 
Україні. Україна є єдиною країною-партнером НАТО, що не є його членом, але 
активно долучилася до всіх операцій і місій під проводом НАТО протягом останніх 20 
років і заслуговує принаймі, на таку саму оборонну підтримку, дану іншим 
стратегічним союзникам Сполучених Штатів. 
УККА звертається до всіх своїх членів, щоби були активними учасниками 
американського політичного життя, незалежно від їхньої політичної приналежності. У 
теперішньому взаємопов'язаному і економічно взаємозалежному світі, американські 
політичні партії повинні висунути плятформи, які сприятимуть міжнародним нормам, 
захищатимуть основні права і свободи людини, будуть стримувати зовнішню аґресію, 
підтримуватимуть територіяльну цілісність наших союзників в також намітити курс 
геополітичної стабільності, що є в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. 
 

 

http://www.ucca.org/
https://bit.ly/UCCATube
https://www.facebook.com/UCCA.org


  

 

VIII річна звітувальна 
конференція підсумовує 

 
17 і 18 червня 2020 р. Український 
Конґресовий Комітет Америки, Центр 
відносин США Україна (CUSUR), та 
Американська рада зовнішніх відносин 
(AFPC), скликали восьме щорічне 
підсумкове засідання робочої групи США-
Україна: Надання Україні щорічного 
звіту. 
У теперішньому світі, що стало «новим 
нормальним», конференція пройшла 
віртуально і практично протягом двох днів 
поспіль.  Кожен день урядові та ключові 
неурядові представники України, Канади, 
ЕС та США дискутували три категорії 
протягом трьох годин.  Загалом, понад два 
десятки експертів виміряли проґрес/реґрес 
України 2019-2020 років у наступних 
шести категоріях: надійна демократична 
політика, розвинена ринкова економіка, 
дедалі більша енергетична безпека, більша 
загальна безпека, життєздатна соціяльна 
згуртованість та встановлена національна 
ідентичність. 
На закінчення, як випливає з назви 
форуму, – ведучий засідання надав Україні 
щорічний звіт, базований на висновках 
понад двох десятків доповідачів.  За 2019-
2020, Україна отримала наступні оцінки: 
• Надійна Демократична політика:       C +  
• Розвинена ринкова економіка і більша 

енергетична безпека:                            С 
• Дедалі більша загальна безпека:         B 
• Життєздатна соціальна згуртованість і 

встановлена національна ідентичність: B-                  

Цього року глядачі змогли дати оцінку 
Україні за участь в онлайн-виборах. І 
цікаво, що глядачі були більш мягкіші в 
процесі клясифікації, ніж експерти, за 
винятком останньої групи, де опитування 
дало Україні C +. 
Дуже дякуємо спонсорам конференції: 
•  Федеральна Кредитова Кооператива 

Самопоміч Нью Йорк 
• Федеральнa Kредитнa Спілка CУMA 

(Йонкерс) 
• Фонд Родини Юрків 
• Фундація «Спадщина» Банку Певність 

Якщо ви пропустили форум, він може бути 
переглянутий на https://bit.ly/UCCATube і 
https://www.facebook.com/pg/UCCA.org/videos 
 
 

Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) глибоко 
занепокоївся останніми ознаками вибіркового правосуддя в 
Україні і засуджує прагнення уряду до політично вмотивованих 
справ колишніх чиновників і керівників громадянського 
суспільства України. 
УККА, найбільший представник американців українського 
походження, нагадує Президенту Зеленському про те, що закони 
про люстрацію, які набрали чинності після Революції Гідності, 
були викликані історичним характером високих злочинів і 
проступками Президента Януковича.  На відміну від цієї епохи, 
урядові чиновники і громадські лідери сьогодні що є на прицілі в 
Президента Зеленського, які були в авангарді історичних 
відродженнь національної оборонної структури України, а також 
обернули договірну економіку після вторгнення Росії. Замість 
того, щоб кинути Україну вразливою для подальшого вторгнення 
Росії, колишні лідери України змогли переконати Сполучені 
Штати забезпечити Україну смертоносною оборонною зброєю та 
відбудували українські збройні сили, так і грізну доморощену 
індустрію озброєння. 
У той час як люстрація уряду Януковича була одна з вимог 
демонстрантів Євромайдану в 2013-14 роках, Сьогодні Україні 
необхідно зосередити увагу на просування країни вперед і 
боротьбу з ворогом на порозі, а не розривати  Україну на шматки 
для політичної внутрішньої боротьби або подання розгляду скарг 
 УККА нагадує Україні, що вибіркова політично мотивована 
справедливость завдає непоправної шкоди іміджу України у 
міжнародній громаді і руйнує довіру до України з її глобальними 
партнерами і закликає лідерство України не політизувати 
верховенство права 
 
 

УККА стривожений вибірковим правосудом  
 

На даний момент, 2020 рік показав себе безпрецедентним 
роком не тільки для нашої української американської 
громади, але і для всього людства, де вірусна пандемія 
захопила увесь світ... 

Але, як і в попередні тяжкі часи, УККА піднімається на 
виклик цієї пандемії і зобов'язується продовжувати 
виконувати свою місію – представника української 
американської громади з максимальною силою а також 
продовжувати відстоювати свободу і демократію нашої 
прабатьківщини України – шляхом розробки альтернативних 
способів залучення громади, поширення інформації, 
комунікації та освіти. 

В цей трудний час для УККА, ми сподіваємося, що ми 
можемо продовжувати розраховувати на Вашу щиру 
фінансову підтримку. 

Всі пожертви до Українського Народного Фонду (УНФ), що 
являється головною фінансовою основою УККА для 
проведення заходів і не залежать від зовнішніх впливів –
звільнені від податків.                  

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ПІДТРИМКУ! 
 
 
 

УНФ Заклик 2020 

https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=90b269f6cd&e=2ea4454178
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=2d038d3b30&e=2ea4454178
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UCCA Submits Policy Paper to Democratic 
and Republican National Committees 

 

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

UCCA continually monitors positions and statements made throughout every election 
cycle concerning U.S. foreign policy.  This monitoring has become imperative given 
the ongoing war being waged against Ukraine by Putin’s Russia. In past election 
cycles, UCCA representatives have reached out to both the Democratic and Republican 
National Committees in advance of their respective conventions and the general 
election to bring awareness of the benefits and garner support for the strategic 
partnership which exists between the US and Ukraine.  While the coronavirus 
pandemic has dampened physical meetings with relevant platform committees and 
national campaigns, it hasn’t dissuaded UCCA from continued opportunities for 
interaction.     

On behalf of the Ukrainian American community, UCCA recently submitted a position 
paper entitled, “United States Relations with Ukraine” to both the Democratic and 
Republican National Committees, which specifically proposes the following: 

• Uphold a clear, unified, steadfast, and explicit commitment to Ukraine’s
sovereignty, independence and territorial integrity by the United States and
our European allies.

• Reject all forms of recognition of Russian rule over the illegally-occupied
Crimean Peninsula by adhering to objectives explicitly stated in the Crimean
Declaration of July 2018;

• Demand the immediate withdrawal of covert and overt Russian forces and
equipment from Ukraine and compliance with cease-fire agreements [prior to
holding elections in Donbas, as per the Minsk agreement];

• Expand direct military assistance, including lethal defensive arms, naval and
air force support, and additional military training programs;

• Continue the “Open Door” policy for eventual NATO membership by
implementing the Enhanced Opportunity Program (EOP) for Ukraine;

• Maintain and strengthen targeted economic sanctions against
the Russian Federation until it fully complies with its international obligations, 
including the Budapest Memorandum and Minsk agreement;

• Monitor and ramp up U.S. counter-narrative objectives to the Russian
propaganda operation through the already-established Global Engagement
Center (GEC);

• Freeze assets of and deny visas to elite Russians suspected of money
laundering or involvement in the nefarious actions against the sovereignty of
Ukraine; and,

• Enhance the U.S.-Ukraine Strategic Partnership to include comprehensive
support of Ukraine’s defense capacity, economic reform efforts, and foreign
direct investment opportunities.

The Ukrainian American community looks to the United States to not only live up to its public 
and binding security guarantees to Ukraine, but to further develop a shared 20-year military 
relationship as a buffer against rogue nations threatening the post-WWII collective security 
order. We therefore stress that both parties should have taken a stronger position of 
supporting military assistance to Ukraine in their platforms. Ukraine stands as the only 
non-NATO partner nation to have contributed actively to all NATO-led operations and missions 
for the past 20 years, and deserves at minimum, the same defensive support given to other 
strategic allies by the United States…  
UCCA appeals to all of its members to be active participants in American political life, 
regardless of their political affiliation. In an increasingly interconnected and 
economically interdependent world, American political parties should put forth 
platforms which promote international norms, defend basic human rights and freedoms, deter 
foreign aggression, support the territorial integrity of our allies, and chart a course of 
geopolitical stability that is in the national security interests of the United States

On June 16, UCCA launched the second in a 
series of virtual celebrations marking its 80th 
anniversary. The second program highlighted 
UCCA’s congressional support by hosting the 
Co-Chairs of the Bi-Partisan Senate Ukraine 
Caucus and Congressional Ukrainian Caucus. 

UCCA President, Andriy Futey opened the 
program with a brief history of UCCA’s work 
with Congress representing the interests of the 
Ukrainian community over the last 80 years. 

UCCA is grateful to the Co-Chairs of the 
Senate Ukraine Caucus – Senators Robert 
Portman (R-OH) and Dick Durbin (D-IL) and 
the Co-Chairs of the Congressional Ukrainian 
Caucus – Rep. Marcy Kaptur (D-OH), Andy 
Harris (R-MD) and Brian Fitzpatrick (R-PA) 
for their heartfelt greetings on UCCA’s 
milestone anniversary. 

The program can be viewed online at: 

• www.ucca.org
• YouTube – https://bit.ly/UCCATube
• https://www.facebook.com/UCCA.org

#UCCA80Years  
Celebration Continues 

http://www.ucca.org/
https://bit.ly/UCCATube
https://www.facebook.com/UCCA.org


UCCA Alarmed by Selective Justice VIII Annual Report Card 
Conference Concludes  

On June 17th & 18th, the Ukrainian Congress 
Committee of America, the Center for US-
Ukrainian Relations and the American Foreign 
Policy Council  convened the eighth 
annual US-UA Working Group Summit: 
Providing Ukraine with an Annual Report 
Card. 
In what has become the ‘new normal’, the 
conference was held virtually over two 
consecutive days.  Each day government and 
key non-government representatives from 
Ukraine, Canada, the EU and the US tackled 
three categories over a three hour period.  In 
all, over two dozen experts took measure of 
Ukraine's 2019-2020 progress/regress in the 
following six categories: robust democratic 
politics, developed market economics, ever 
greater energy security, ever greater general 
security, viable social cohesion and an 
established national identity. 
At the conclusion, as the title of the forum 
suggests – the Tally Master provided Ukraine 
with an annual Report Card, based on the 
contributions of over two dozen speakers.  For 
2019-2020, Ukraine earned the following 
grades: 

• Robust democratic politics: C+ 
• Developed market economics and ever

greater energy security:      C
• Ever greater general security:   B-
• Viable social cohesion & Established

national identity:           B- 

This year the audience was able to grade 
Ukraine by participating in the online polling. 
And interestingly, the audience was more 
forgiving in the grading process than the 
experts were, except in the last panel where the 
audience polling gave Ukraine a C+. 

UCCA extends a very special thank you to the 
summit’s sponsors: 

• Self Reliance (NY) FCU
• SUMA Yonkers FCU
• the Jurkiw Family Fund
• Heritage Foundation of 1st Security 

Federal Savings Bank

If you missed the summit, it can be viewed 
online     at     https://bit.ly/UCCATube,      and 
https://www.facebook.com/pg/UCCA.org/videos 

Thus far, 2020 has shown itself to be an unprecedented year 
not only for our Ukrainian American community but for the 
entire global community, with the Coronavirus pandemic 
taking hold worldwide… 
Nevertheless, as in previous times of crisis, UCCA is rising to 
the challenge posed by this pandemic, pledging to continue 
fulfilling its mission of “representing the Ukrainian American 
community with utmost vigor and championing the cause of 
freedom and democracy for our ancestral homeland 
Ukraine,” by developing alternate modes of community 
engagement, advocacy, communication and education. 
As UCCA continues to face these unprecedented times head 
on, we hope we can continue counting on your financial 
support. 
All donations to the Ukrainian National Fund (UNF) – 
which has allowed UCCA conduct activities on behalf of our 
community for 80 years independent of outside influences – 
are tax deductible.  

 THANK YOU FOR YOUR SUPPORT! 

The Ukrainian Congress Committee of America is deeply alarmed 
by the recent signs of selective justice in Ukraine and condemns 
the government’s pursuit to politically motivated cases of former 
government officials and leaders of Ukraine’s civic society. 
UCCA, the largest representation of Americans of Ukrainian 
descent, reminds President Zelenskyy that the lustration laws 
which took effect following the Revolution of Dignity were 
necessitated by the historic nature of President Yanukovych’s 
high crimes and misdemeanors.  In sharp contrast to this lawless 
era, the government officials and civic leaders targeted today by 
President Zelenskyy presided over a historic rebirth of Ukraine’s 
national defense structure as well as turning around a contracting 
economy following Russia’s invasion. Instead of leaving the 
country vulnerable to further invasion by Russia, Ukraine’s 
former leaders succeeded in convincing the United States to 
provide Ukraine with lethal defensive weapons, and rebuilt both 
the Ukrainian Armed Forces as well as a formidable, homegrown 
armaments industry. 
While lustration of the Yanukovych government was one of the 
demands of the Euromaidan demonstrators in 2013-14, today’s 
Ukraine needs to focus on moving the country forward and 
fighting the enemy at the gate, not tearing the country apart with 
political infighting or airing grievances.   
UCCA reminds Ukraine that selective politically motivated 
justice causes irreparable damage to Ukraine’s image with the 
international community and destroys Ukraine’s credibility 
among its global partners and calls on Ukraine’s leadership not to 
politicize the rule of law. 

UNF 2020 Appeal 
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