
Після 15-місячної перерви через пандемію 
коронавірусу та обмеження подорожей, президент 
УККА Андрій Футей поїхав в Україну в середині 
червня, щоб обговорити нещодавні відносини між 
США та Україною з урядовцями високого рівня, 
посадовими особами безпеки та дипломатичними 
установами, релігійною ієрархією, а також з 
народним депутатом. 

На порядку денному були дискусії про відновлення 
санкцій США, щодо російського проєкту 
газопроводу «Північний потік-2», продовження 
військової допомоги Україні, забезпечення членства 
в НАТО для України, візита Президента Зеленського 
до Білого Дому, а також обговорювалося цьогорічну 
30-ту річницю відновлення незалежності та 
попередню подію  «Кримської Платформи». 

 
Футей (праворуч) бере участь у відеоконференції з 

Керівником бюра Президента України Андрієм Єрмаком 
(в центрі столу), Заступником Керівника бюра 

Президента України Андрієм Сибігою (зліва направо), 
Заступником Міністра Закордонних Справ Василем 

Боднаром та президентом СКУ Павлом Ґродом (не на 
фото), які 12 червня брали участь у конференції через 

Zoom. 

                  
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній і 

президент УККА Андрій Футей 
Детальніше про поїздку Футея в Україну читайте в 
статті: UCCA President Futey visits Ukraine, discusses 
U.S.-Ukraine relations | The Ukrainian Weekly 
(ukrweekly.com) 
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УККА відзначив «День 
Кримськотатарського Прапора»  

 
 
 
 

 

24 червня УККА провів спільну конференцію зі Світовим 
Конгресом Кримських Татар під назвою «Знову зробити Україну 
цілою – Відзначення Дня Кримськотатарського Прапора». У 
віртуальному форумі взяли участь десяток промовців 
дипломатичних та неурядових громад, серед яких: Оксана 
Маркарова, Посол України в США; Юрій Вітренко, заступник 
Постійного Представника України при ООН; Олексій Голубов, 
Генеральний Консул України в Нью- Йорку; Антон Кориневич, 
Постійний Представник Президента України в Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополі; Денис Савченко, член 
Правління КримSOS; Айла Баккалі, представниця Меджлісу 
кримськотатарського народу на Постійному Форумі ООН з питань 
корінних народів; та Тамара Олексі, директор канцелярії УККА.  
Модератором форуму був Андрій Добрянський, директор до справ 
комунікацій та медіа УККА. 

 
На жаль, з моменту незаконної окупації Криму Росією в 2014 році, 
український прапор вважається «забороненим» символом, а 
кримсько-татарський прапор розглядається як «екстремістський» 
символ, а ті, хто його вільно піднімає продовжують бути ув'язнені. 
Опір незаконній окупації Кримського півострова з 2014 року 
продовжує виражатися під гаслом «Два прапори - єдина країна».  І 
таким чином, на знак солідарності та стійкості, 26 червня, 
Кримськотатарські прапори були підняті по всій Україні та в 
Українських посольствах за кордоном.  

 
Форум обговорив різні питання, стратегії та ініціятиви, як наші дві 
діяспорні громади – українська та кримсько-татарська – можуть 
взяти на себе спільне зобов'язання знайти шляхи, як зробити Україну 
знову цілою. Якщо ви не змогли долучитися до вшанування пам'яті, 
форум можна переглянути на УККА Facebook та YouTube: 

https://bit.ly/UCCATube  • facebook.com/UCCA.org/videos 
 

        Бюлетень УККА   
липень 2021… 81 років – це тільки початок 

Президент УККА провів ряд  
зустрічей в Україні 
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Український Конґресовий Комітет Америки, 
організація що представляє понад 1.5 млн американців 
українського походження, долучається до світової 
Української громади у святкуванні 25-ї річниці 
прийняття Конституції України. 

Після багатовікової боротьби за незалежність – 
двадцять п'ять років тому Верховна Рада України 
закріпила правові основи для незалежної країни. 
Прийняття Конституції України 28 червня 1996 року 
стало важливою віхою в житті народу України шляхом 
забезпечення їхніх прав людини і громадянського 
права, захищаючи суверенітет і територіяльну 
цілісність своєї країни. 

Нехай Конституція України, основа країни, завжди 
захищає права своїх громадян і тримає уряд підзвітним 
своєму народу. 

Слава Україні в День Конституції! 

25 років з дня ухвалення Верховною Радою 
і введення в дію Конституції України 

Саміт «Забезпечення України карткою 
річного звіту» успішно завершився  

У днях 16-17 червня, Центр Відносин США-Україна, 
Український Конґресовий Комітет Америки, Українська 
Національна Інформаційна Служба та Американська 
Рада Зовнішньої Політики у партнерстві з Міжнародним 
Республіканським Інститутом, Національним 
Демократичним Інститутом та Програмою «Відкритий 
світ» скликали дев'ятий саміт Робочої Групи США-
Україна: Забезпечення України карткою річного звіту. 
Цей вебінар пройшов у двох чотиригодинних сегментах 
на протязі двох днів, зібрала ключових представників 
урядів та неурядових організацій з України, Канади, ЄС 
та США, щоб підсумувати прогрес/регрес України за 
2020-2021 роки у шести категоріях: «надійна 
демократична політика, зріла ринкова економіка, більша 
енергетична безпека, більша загальна безпека, 
життєздатна соціяльна згуртованість та визнана 
національна ідентичність».    

На додаток до наших панелей експертів, які включали 
таких ведучих, як Посли Волкер, Попадюк, Тейлор і 
Гербст; на конференції було висвітлено виступ Голова 
Верховної Ради України, Дмитра Разумкова; Голови 
Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції 
України з Європейським Союзом, Іванна Климпуш-
Цинцадзе; Конгресменка Марсі Каптур (Д-Огайо) і 
відео-привітання Сенатора Роберта Портмана (Р-
Огайо).   Повний список доповідачів та огляд матеріялів 
конференції можна знайти тут: https://bit.ly/UCCATube. 

Протягом конференції доповідачі висловлювали 
свої оцінки з розглянутої теми прогрес/регрес 
України. На завершення дводенної конференції 
Майстер Підрахунку підрахував усі оцінки спікерів 
та визначив, що загальна оцінка за 2020-21 роки, 
Україна отримала C+. Глядачі також могли 
поділитися своїми оцінками, і оцінили Україні B-.  

Закон США у «Протидії російській та іншим 
закордонним клептократіям» (CROOK) є 
законопроєктом, який «сприяє міжнародним 
зусиллям у боротьбі з корупцією, клептократією та 
незаконним фінансуванням іноземними посадовими 
особами та іншими іноземними особами, у тому 
числі через новий проти-корупційний фонд». 

УНІС – бюро УККА 
у Вашинґтоні – 
закликає вас зкон-
тактуватися з Ваши-
ми Сенаторами та 
Представником і 
попросити їх спів-
спонсорувати резо-
люції Сенату - S.158 
та Палати Предс-
тавників - H.R.402.   
Ваша допомога 
критично важлива 
для того, щоб 
запевнити, щоб 
злоякісний вплив 
Росії зупинено на 
всіх рівнях. 

Будь ласка, відвідайте веб-сторінки Сенату США та 
Палати Представників, знайдіть своїх Сенаторів та 
Конгресменів, і надішліть їм прохання: 
Палата Представників:  https://www.house.gov/ 

Сенат:  https://www.senate.gov/ 

Підтримка «закон CROOK» 

https://bit.ly/UCCATube
https://www.house.gov/
https://www.senate.gov/
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