
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

Навіть у ці безпрецедентні часи пандемії Ковіду-19, УККА та наша громада відзначили 87-у річницю Геноциду-Голо-
домору України 1932-1933 років.  Цього року вшанування виглядали дещо інакше, ніж у минулі роки, так як ми мусіли 
дотримуватися обмежень для охорони здоров'я та безпеки а також підтримання соціяльної дистанції та обмежень на 
великі зібрання. 
 УККА, цього року, радив нашій громаді не їхати до катедри 
Святого Патрика для щорічного вшанування Голодомору в Нью-
Йорку, а спостерігати за подією в прямому ефірі, де замість 
масового зібрання з промовою обраних посадових осіб, 
Митрополит Антоній, Предстоятель Української Православної 
Церкви США, та владика Павло Хомницький, єпархом 
Стемфордської єпархії Української Греко-Католицької Церкви, 
відслужили панахиду у катедрі Святого Патрика без участи 
священників з навколишніх парафій та без звичного 
Українського Хору «Думка» з Нью-Йорку. 
В цілій країні, громади також урочисто відзначили 87-у річни-
цю Голодомору, організувавши вшанування під вікритим небом 
або віртуальні вшанування. Нижче наведено кілька фотографій. 

УККА відзначає 87-у річницю Голодомору 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зліва: Українські Злучені Організації (УЗО) Огайо провели віртуальні-вшанування, а відділ УККА Лонг-Айленд провев —
дотримуючись соціяльних дистанцій — вшанування біля пам’ятника в парку Ейзенгавер (Вестбері, Н.Й) 

Вище праворуч: Відділ УККА 
Джорджія провев поминальну 
програму онлайн; 
 
Left: Ліворуч: Відділ УККА 
Сиракюз, провев вшанування під 
відкритим небом біля мемо-
ріальної таблиці у Варнерс, Н.Й;  
 
Внизу праворуч: Український 
Культурний Осередок у Лос 
Анджелес транслював віртуальну 
службу 

203 Second Avenue 
New York, NY 10003 
Tel: (212) 228-6840 
www.ucca.org 
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#ЩедрийВівторок та 
щорічний Заклик УККА 

Україна потребує нашої допомоги… 
Конгрес США повернувся на сесію за тиждень до Дня 
Подяки, і Палата Представників США голосували на три 
законодавчі питання, що торкалися України та реґіону.  
Нижче, будь ласка, знайдіть підсумок законопроєктів / 
резолюцій, які пройшли в Палаті Представників США і 
необхідність продовження представляння інтересів України 
на ці теми в Сенаті США.  
H.R.5408 – «Акт про підтримку релігійної свободи в 
Україні» – прийнято  
Конспект: Виступати проти порушень свободи 
віросповідання Росією в Україні а також озброєними 
групами, під командуванням Росії.  
H.R. 8438 – «Акт за демократію, права людини й суверенітет 
Білорусі» – прийнято  
Конспект: Розширює повноваження Президента вводити 
санкції, пов'язані з Білоруссю, включати заходи, що 
оточують спірні президентські вибори 2020 року в Білорусії, 
і подальший розпад уряду. Законопроект також розширює 
затверджену допомогу Білорусії.  
H.Res.672 - Висловлення підтримки Ініціятиви Трьох Морів 
у її зусилля щодо підвищення енергетичної незалежності та 
інфраструктурного зв'язку, тим самим зміцнення 
національної безпеки Сполучених Штатів та Європи – 
прийнято  
Конспект: Заохочує країни Ініціативи Трьох Морів 
поширити це бачення посиленого регіонального 
інфраструктурного зв'язку з країнами які не є членами 
Європейського Союзу в регіоні Трьох Морів, включаючи 
Україну, Молдову та країни Західних Балкан.  
Просимо Вас, будь ласка, зв'яжіться з Вашими Сенаторами, 
до кінця 2020 року, та просіть їх підтримати закон S.3064 - 
сенатська версія «Акту про підтримку релігійної свободи в 
Україні». 

 
Крім того, ведуться дискусії поміж Комітетами Палати 
Представників і Комітету зі збройних сил Сенату США, щоб 
завершити щорічний Закон про Національну Оборону 
(NDAA) 2021 фінансового року.  Цей законопроєкт надає 
дозвіл на допомогу безпеки для України, а також розширить 
санкції проти «Північного потоку-2». Нижче наведено 
посилання на статтю про обговорення конференції: 
https://www.defensenews.com/congress/2020/11/17/formal-
ndaa-talks-begin-under-shadow-of-confederate-renaming-issue/ 
  
 
 

Крайова Екзекутива УККА висловлює 
свої найкращі побажання радісних 
Свят  Різдва Христового та здорового і 
щасливого Нового Року для всіх 
наших членів та друзів! 
Протягом цих Різдвяних Свят, 
молімося також за збереження наших 
братів і сестер в Україні, коли вони 
продовжують захищати територіяльну 
цілісність і суверенітет нашої 
Батьківщини! 
Нехай цей святковий час принесе Божі 
благословення всім українцям а Новий 
Рік принесе здоров'я, щастя і 
здійснення Ваших прагнень. 

Христос Родився!    Славімо Його! 

Як неприбуткова організація, і найбільше 
представництво українців в Америці, УККА, 
значною мірою покладається на підтримку 
щирих давців членів організації та друзів 
України.  У ці безпрецедентні часи пандемії 
Ковід-19, Ваша фінансова підтримка цього 
року є більш життєво важливою, ніж будь-коли. 

Починаючи з 2011 року, #ЩедрийВівторок 
перетворився в один з найважливіших днів для 
неприбуткових організацій - глобальний рух 
щедрості і збірки фондів.   

Якщо ви підтримуєте місію УККА та його 
культурні, освітні та гуманітарні заходи, які 
підкреслюють українську спадщину в Америці, 
приєднуйтесь до нас у соціяльних мережах у 
вівторок та протягом грудня, зробивши 
сьогодні зовсім  звільнений від податку 
подарунок для УККА! 
 
 
https://bit.ly/SupportUCCA 
 
Сподіваємося, що ми можемо розраховувати на 
Вашу підтримку – кожен акт щедрості має 
значення!  
Додатково: Ваше місце праці також може мати 
відповідну подарункову програму, тому, будь 
ласка, зв'яжіться з Людських Ресурсів. Тим 
самим, Ви зможете подвоїти свій дарунок! 

Різдвяне привітання УККА 
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