
       

      

УККА заохочує до збільшення реєстрації 
виборців та громадянської активності 

Як і в попередніх виборчих циклах, УККА/УНІС підготував 
президентську анкету питань щодо «Відносин Сполучених 
Штатів з Україною», наголошуючи, що в контексті 
геостратегічних інтересів США нинішню ситуацію в Україні 
неможливо зрозуміти, не визнаючи її далекосяжних 
наслідків для світової динаміки безпеки. Відверте 
вторгнення Російської Федерації на Схід України, незаконна 
окупація та анексія Криму, не кажучи вже про 
багатовекторну, політичну, економічну, соціальну, 
культурну та релігійну агресію, спрямовану проти 
суверенітету України, є прямою загрозою безпеки для 
Євроатлантичного суспільства. 
В анкеті, яка була надіслана обом кандидатам у президенти, 
було поставлено 5 ключових питань, починаючи від 
військової та економічної допомоги для України до 
боротьби з російською дезінформацією.  Відповіді на 
питання подані в анкетах будуть опубліковані для нашої 
громади. 

У неділю, 25 жовтня, громадяни України будуть 
голосувати на місцевих законодавців по всій 
країні. Ці вибори будуть проведені за новим 
виборчим законом, де роля місцевих чиновників 
значно посилиться завдяки нещодавнім реформам 
децентралізації, обиратимуться депутати 
районних рад, сільського містечка та міські 
голови. 
У світлі майбутніх місцевих виборів в Україні, 
Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА) спільно зі Світовим Конґресом Українців 
(СКУ) шукає добровольців бути міжнародними 
спостерігачами за виборами.  З огляду на 
всесвітню пандемію та різні обмеження на 
подорожі, Місія Спостереження за Виборами 
(МСВ) покладатиметься переважно на українців - 
американських громадян, які вже проживають в 
Україні. 
Намагаючись охопити якомога більше територій, 
УККА координує свої зусилля зі Світовим 
Конґресом Українців, якого ми є невідємним 
членом.  ВСМ буде співочолювана обидвома 
організаціями. Президент УККА Андрій Футей та 
Борис Вжешневський, колишній депутат 
парламенту Канади очолять роботу місії. 
Метою Місії є підтримка відкритого та прозорого 
виборчого процесу в Україні. УККА/СКУ 
підтримують відданість України стандартам 
ОБСЄ щодо вільних і чесних виборів, які точно 
відображають волю виборців, і не підтримують 
жодного кандидата, політичну партію чи блок. 
Місія проведе обов'язковий (віртуальний) тренінг 
для своїх спостерігачів завчасно до виборів. 
Брифінг включатиме інструкцію про те, як 
користуватися сформованою УККА, електронною 
формою оцінки виборів, яка є єдина у своєму роді; 
також проведення спеціального семінару щодо 
підготовки до ворожого оточення; переглянути 
нещодавно прийнятий закон про вибори та надати 
поради, як найкраще виконувати ролю 
міжнародного спостерігача за виборами. 
Якщо Ви хочете стати добровольцем Місії 
УККА/СКУ, будь ласка, зв'яжіться з УККА 
електронною поштою за адресою 
tolexy@ucca.org.  Кінцевий термін подачі заявок – 
15 жовтня 2020 року. 

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

УККА спостерігатиме за місцевими 
виборами в Україні 

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

Членам УККА та всім 
прихильникам Укра-
їни, які мають право 
голосувати в листо-
паді, рекомендується 
відвідати сайт 
www.eac.gov,  Комі-
сія допомоги по 
виборам США, щоб 
дізнатися більше про 
реєстрацію для 
голосування. 

http://www.ucca.org/
http://www.eac.gov/


Український досвід 1945 року Президент Зеленський  
відзначає 75-річчя ООН 

 «Я з гордістю виголошую цю заяву від імені України – 
одного з членів-засновників Організації Об’єднаних Націй 
– і вітаю всіх нас із 75-річчям нашої Організації.
Думаю, коли ми зустрілися в Нью-Йорку рік тому, ніхто не 
міг уявити, що 2020-й влаштує такий потужний краш-тест 
для нашого світу. 
Сьогодні ми згадуємо про доленосну конференцію у Сан-
Франциско. 
Тоді важкі та нестабільні повоєнні часи об'єднали держав-
засновниць, спонукаючи їх відкинути суперечності, щоб 
побудувати кращий світ. Світ миру, поваги, верховенства 
міжнародного права, прав людини та правди. 
Але, на жаль, ми повинні визнати, що світ у ХХІ столітті 
сповнений конфліктів, агресії, диктатури та порушень прав 
людини. 
75 років тому заснування ООН стало символом того, що 
людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої 
світової війни. 
Але окупація Криму та військова російська агресія на 
Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я 
хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні. Це війна 
в Європі. І це не просто посягання на суверенітет 
незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до 
поділу сфер впливу у світі. 

«Ваші Високоповажності! 

«Світ, у якому ми живемо сьогодні, такий самий складний, 
як і 75 років тому. 
Мир і процвітання залишаються цінностями, за які люди 
проливають кров у різних куточках нашого світу. 
За попередні 75 років людство піднялося на найвищі 
вершини, занурилося в найглибші траншеї, підкорило 
космос і навіть за допомогою нових технологій може 
проводити засідання ООН дистанційно. 
Тож чи насправді ми не здатні зупинити агресію та війни? 
Чи потрібно нам більше кривавих уроків, щоб 
переосмислити своє існування на цій планеті? 
Цього року пандемія коронавірусу стала шоком для всіх 
країн. 
Ми повинні використати цей попереджувальний знак, щоб 
зупинити суперечки та об’єднати зусилля для досягнення 
реальних проривних результатів. 
Не лише повернутися до цілей та принципів Статуту ООН, 
а й розпочати їхнє постійне та повне впровадження. 
Почнемо зараз. Планети «Б» немає, ми живемо тут і лише 
один раз.» 

Відеозапис Звернення Президента Зеленського До 
Генеральної Асамблеї ООН 

https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-
ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-zagalnih-63889 

З глибоким смутком повідомляємо нашу 
громаду, що 17 вересня  передчасно 
відійшла у вічність Ліда Чорна Матіяшек. 
Ліда була довголітнім директором 
Крайової канцелярії УККА в Ню Йорку, а 
в перші роки незалежности переїхала до 
Києва, де вона працювала-допомагала 
іншим та віддала багато свого часу 
навчаючи гри на бандурі та організуючи 
«бандурні» табори. Протягом багатьох 
років, благодійний дух Ліди допомагав 
нужденним в Україні, працюючи в 
Карітас, Українському Католицькому 
Університеті, а також у багатьох 
неурядових організаціях та програмах 
гуманітарної допомоги. 
Крайова Екзекутива УККА складає щирі 
співчуття чоловікові Петрові Матіяшек, 
дочці Ксенії, сестрі Ірці та всій родині. 

Вічная пам'ять! 

26 вересня УККА співорганізував 75-ий 
спеціальний ретроспективний вебінар:  

Український досвід 1945 року

Ця критична оцінка основана на обставинах і 
ситуації, в яких опинилися українці під час 
вододілу 1945 року. А також торкнулася 
нацистських концтаборів або таборів «рабської 
праці» та різних військових формувань, що 
діяли глобально на початку даного періоду 
часу, до совєтських таборів праці і «лагерів» 
переміщених осіб наприкінці того ж періоду, з 
поглядом на питання західної України та 
Східної України, а також у діаспорі того часу. 
Друга сесія розглянула роботу Українського 
Квартальника, який у 1945 році почав виходити 
друком, як перший англомовний науковий 
журнал на тему  українських відносин/питань.   
Роботу вебінару можна переглянути на сторінці 
УККА у Facebook. 

Відійшла у Вічність 

https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-zagalnih-63889
https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-zagalnih-63889
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UCCA encourages increased voter 
registration & Civic Engagement 

As in previous election cycles, UCCA/UNIS prepared a 
presidential questionnaire “United States Relations with 
Ukraine” underscoring that in the context of U.S. geo-strategic 
interests, the current situation in Ukraine cannot be understood 
without recognizing its far-reaching consequences for the 
world’s security dynamics. The Russian Federation’s outright 
invasion of Eastern Ukraine, illegal occupation and annexation 
of Crimea, not to mention the multi-vectored, political, 
economic, social, cultural, and religious aggression directed 
against Ukraine’s sovereignty, is a direct security threat to the 
Euro-Atlantic community. 
The questionnaire, which was sent to both presidential 
candidates, addressed 5 key issues, ranging from military and 
economic assistance for Ukraine to combatting Russian 
disinformation.  The answers to the questionnaires will be 
published for our community.  

On Sunday, October 25th, the citizens of Ukraine 
will be casting ballots for local legislators 
throughout the country.  Held under a new electoral 
law, whereby the role of local officials has been 
significantly enhanced due to recent 
decentralization reforms, deputies of district 
councils, rural township and city mayors will be 
elected. 

In light of the upcoming local elections, Ukrainian 
Congress Committee of America (UCCA) together 
with the Ukrainian World Congress (UWC) is 
seeking volunteers to serve as international election 
observers.  Given the worldwide pandemic, and 
various travel restrictions, the Election Observation 
Mission (EOM) will rely mainly on expats already 
residing in Ukraine. 

In an effort to cover as much territory as possible, 
UCCA is coordinating its efforts with the Ukrainian 
World Congress, of which we are an integral 
member.  The EOM will be co-Chaired by both 
organizations. UCCA President Andriy Futey and 
Borys Wrzesnewskyj, former Member of Canada’s 
parliament, will head the effort. 

The goal of the EOM is to support an open and 
transparent electoral process in Ukraine. 
UCCA/UWC support Ukraine’s commitment to 
OSCE standards for free and fair elections that 
accurately reflect the will of the electorate, and does 
not support any one candidate, political party or 
bloc.  

The EOM will hold a mandatory (virtual) training 
for its observers prior to the elections. The briefing 
will include instruction on how to operate UCCA’s 
on-line election assessment form – the only one of 
its kind; provide a special seminar on hostile 
environment training; review the newly adopted 
election law and provide tips on how best to serve 
as international election monitors. 

Should you like to volunteer for the UCCA/UWC 
Mission please contact UCCA by email at 
tolexy@ucca.org.  The deadline for application 
submission is October 15, 2020. 

UCCA to Monitor Local 
Elections in Ukraine 

UCCA members and 
all supporters of 
Ukraine who are 
eligible to vote in 
November are encou-
raged to visit the U.S. 
Election Assistance 
Commission at 
www.eac.gov  to find 
out more about 
registering to vote. 

http://www.ucca.org/
mailto:tolexy@ucca.org
https://ucca.us13.list-manage.com/track/click?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=bd35034e68&e=2ea4454178


The Ukrainian Experience 
in 1945 

 

President Zelenskyy Marks 
UN’s 75th Anniversary  

 
“I am proud to deliver this statement on behalf of Ukraine - one 
of the founding members of the United Nations and to 
congratulate all of us with the 75th anniversary of our 
Organization. 
I think when we met in New York a year ago, no one could have 
imagined that 2020 would arrange such a powerful crash test 
for our world. 
Today, we recall the fateful conference in San Francisco. 
Back then, difficult and unstable post-war times united the 
founding states, prompting them to put aside the contradictions 
in order to build a better world. A world of peace, respect, the 
rule of international law, human rights and the truth. 
But regrettably, we have to acknowledge that the world of the 
21st century is full of conflicts, aggression, dictatorship, and 
human rights violations. 
75 years ago the founding of UN became the following symbol 
– the humankind should have learnt the tragic lesson of world
war two.
But occupation of Crimea and military Russian aggression in 
the Donbas prove that this lesson has not been learnt. I would 
like to remind, that it is not only and not just war in Ukraine. It 
is war in Europe. And, it is not just an encroachment on the 
sovereignty of an independent state, it is like an attempt to 
return to division of spheres of influence in the world. 
Your Excellencies, 
The world we live in today is as challenging as it was 75 years 
ago. 
Peace and prosperity remain the values, people are shedding 
blood for, in different corners of our world. 
For the previous 75 years the humankind has climbed the 
highest peaks, dived into the deepest trenches, conquered the 
Space and even with the help of new technologies can hold UN 
meetings remotely. 
So, are we really incapable of stopping aggression and wars? 
Do we need more bloody lessons to rethink our being on this 
planet? 
This year, the coronavirus pandemic came as a shock to all 
countries. 
We should use this warning sign to stop controversies and join 
efforts for achieving real groundbreaking results. 
Not only come back to the purposes and principles of the UN 
Charter, but to start their permanent and full implementation. 
Let’s start now. There is no planet B, we live here and only 
once.  I thank you, Mr. President.” 

President Zelenskyy Addresses 
UN General Assembly via Video 

https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-
ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-zagalnih-63889 

It is with heavy heart that we inform our 
community of the untimely passing of 
Lydia Chorna Matiaszek on September 
17th. 
Lida was the longtime director of 
UCCA’s National Office in New York 
City before moving to Kyiv in the early 
years of independence where she pursued 
her passion of helping others and the 
Bandura. Over the years, Lida’s giving 
spirit helped those in need through her 
work at Caritas, the Ukrainian Catholic 
University and a myriad of NGOs and 
humanitarian assistance programs. 
UCCA Executive Board extends its 
heartfelt condolences to Lydia’s husband 
Petro Matiaszek, daughter Ksenia, sister 
Irka and her entire family. May she rest in 
peace. 

Vichnaya Pamyiat! 

On September 26th UCCA cohosted a special 75th 
Year Retrospective webinar:  

The Ukrainian Experience in 1945 

This critical examination looked at the myriad 
circumstances and situations in which Ukrainians 
found themselves in during the watershed year of 
1945. It touched upon Nazi concentration camps or 
'slave labor' factories and various military 
formations operating globally at the beginning of 
the stated time period to the Soviet labor camps and 
Displaced Persons ‘lagers’ at the end of the same 
period, with a glimpse at matters in Western 
Ukraine and Eastern Ukraine as well as in the 
diaspora of the time.  
The second focus session examined the work of 
The Ukrainian Quarterly, which also began its 
efforts as the premier English-language scholarly 
journal on Ukrainian affairs in 1945. 
The proceedings can be viewed on UCCA’s 
Facebook page. 

Ad Memorium 

https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-zagalnih-63889
https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-na-zagalnih-63889
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