
Наприкінці 2020 року Президент Зеленський 
повідомив про створення Кримської Платформи – 
закликаючи партнерів приєднатися до міжнародних 
зусиль для припинення незаконної окупації Криму 
Росією.  Платформа, мета якої є тримати тему 
окупації Криму в центрі постійної міжнародної 
уваги, має функціонувати на декількох рівнях. 
Перший – найвищий політичний рівень – 
включатиме Глави держав; другий – Міністерства 
Закордонних Справ і Оборони; третій – 
Парламентарний; і четвертий – експерти та 
громадські організації.  Саме на цьому четвертому 
рівні УККА випустила свою Кримську доктрину, в 
якій частково написано: 
«Український Конґресовий Комітет Америки... не 
визнає, не визнав і ніколи не визнає визнає березневий 
2014 року поетапний плебісцит Російської 
Федерації в Криму і твердо переконаний, що 
постійна присутність Росії в Криму може бути 
визнана лише кричущим порушенням суверенітету 
України, територіяльної та адміністративної 
цілісності Криму..  УККА категорично відкидає 
незаконну окупацію Криму Росією і обіцяє зберігати 
цю політику до повного відновлення територіяльної 
цілісності України... 
«УККА підтверджує свою рішучу підтримку 
політики відмови Сполучених Штатів визнавати 
претензії Кремля на суверенітет над територією, 
захопленою силою в порушення міжнародного 
права... 
«УККА зневажає постійні порушення прав людини, 
скоєні Росією в Криму, і вшановує зусилля та 
жертви тих, хто перебуває під прямою загрозою з 
боку невблаганно аґресивної поведінки Росії, 
включаючи корінний кримськотатарський народ... 
«УККА закликає міжнародне суспільство посилити 
засудження незаконної окупації України Росією та 
присвятити всі зусилля відновленню територіяльної 
цілісності та верховенства права України в Криму. 
Єдина надія на повернення основних прав людини 
народу Криму – це кінець російської військової 
окупації...» 

З повним текстом Кримської Доктрини УККА 
можна ознайомитися на нашому сайті за адресою: 

www.ucca.org 

 

  

 

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

Кампанія #StopNordStream2 
 Росія вторглася на суверенну територію України і незаконно 

анексувала Крим понад сім років тому – і збройна військова 
окупація триває по сьогоднішній день, коли українські герої 
захищають не лише Україну, а й решту Европи. Замість того, 
щоб зберігати санкції проти Росії за поведінку Путіна, 
Німеччина і США оголосили про зміну санкцій проти 
найбільшого Путінсьго призового проєкту газопроводу 
«Північний потік-2».  Нам потрібна допомога громади, щоб 
#StopNordStream2.

Приєднайтеся до кампанії: 
Зв'яжіться з Білим Домом між 9:00 ранку і 5:00 вечора 
(ЕST) тел. 202-456-1111. У Білому Домі сподіваються, що 
президент Байден погодиться запровадити санкції Конґресу 
проти проєкту газопроводу «Північний потік-2,» який він 
назвав «поганою ідеєю... російський проєкт злоякісного 
впливу... що докорінно дестабілізує Україну.»  Зареєструйте 
свої скарги онлайн за адресою: www.whitehouse.gov/contact/   
Зв'яжіться зі своїми Сенаторами і членами Конґресу і 
запитайте їх: «Чи підтримує сенатор / Член Конґресу 
скасування санкцій проти газопроводу Північний потік-2? 
Чи має намір сенатор / Член Конґресу спів-спонсорувати 
законодавство, що скасовує санкції, які були прийняті 
переважаючою двопартійною більшістю у 2019 та 2020 
роках? Чи Сенатор/Член Конґресу видав/опублікував 
публічно заяву або публікацію в соціяльних мережах про 
недавню американсько-німецьку угоду відмовитися від 
мандатних Конґресових санкцій навічно?»   
 www.house.gov/representatives/find-your-representative
 www.senate.gov/senators/senators-contact.htm

Також потрібно впливати на засоби масової інформації. 
Незалежно від партійної приналежності наша громада 
повинна звернутися до соціальних мереж – коментарів у 
Facebook та Twitter – до великих ЗМІ та висловити своє 
розчарування написанням: «Я розчарований виборець. 
Президент США робить протилежне тому, що він обіцяв 
зробити проти Росії. Санкції Конґресу проти проєкту 
Північний потік-2 є ‘обов'язковими, а не дискреційними.’» 

УККА оприлюднив Кримську 
Доктрину на підтримку 
Кримської Платформи 

  Бюлетень УККА  
серпень 2021… 81 років – це тільки початок 
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УККА є співорганізатором спеціяльного заходу 
Серії Історичних Зустрічей «Україна в 30», який 
відбудеться 18 вересня 2021 року в Українському 
Інституті Америки в Нью-Йорку.  
Планується, що на форумі  будуть проведені три 
основні сесії та три панельні дискусії, спрямовані 
на свіжий критичний огляд на безліч обставин, 
які привели до проголошення незалежної 
України у 1991 році та сформували нинішній 
курс України як члена Евро-Атлантичної 
громади, використавши три великі прояви 
народної волі, відомі як «Майдани», а також як 
фокусний момент в розмові- небажаний конфлікт 
України з непристойним сусідом відомий як 
«Війна». У заході виступатимуть кілька 
доповідачів з України та США. 
Для отримання додаткової інформації та /або 
реєстрації, будь ласка, зв'яжіться з Крайовою 
канцелярією УККА за номером (212) 228-6840 
або електронною поштою ucca@ucca.org 

Збережіть дату: 18 вересня 

УККА закликає нашу громаду та прихильників 
допомогти зібрати 30,000 дол. до 30-ої річниці 
відновлення незалежности України, яка 
відзначатиметься 24 серпня 2021 року. 
Як координаційний орган громади, УККА, це провідна 
організація у створенні допомоги та дій у захист 
незалежности та територіяльної цілісності України.  В ці 
святкові, але складні для України часи, нам потрібно 
працювати над зміцненням двосторонніх відносин між 
США та Україною, продовжуючи: 
• Пропагування питань, пов'язаних з Україною в уряді

США;
• Нав'язування відносини з різними етнічними

громадами;
• Культивувати стратегічні альянси, які посилюють

підтримку різних питань, що мають спільні питання;
• Збільшення нашого впливу в соціяльних мережах

для поширення правди про Україну та поширення
наших інфрмації для підтримки наших різних
проєктів;

• Публікацію єдиного англомовного журналу,
присвяченого Україні – «Український Квартальник»
(The Ukrainian Quarterly);

• Проводити конференції та форуми  на тему
своєчасних, а також історичних питань.

Ми сподіваємося, що ми можемо розраховувати на вашу 
щиру підтримку, щоб зібрати 30,000 дол. до 30-ої 
річницю відновлення Незалежності України, що 
відбудеться 24 серпня і щоб ми могли продовжувати 
свою важливу роботу представляти та служити потребам 
української американської громади та допомоги нашій 
батьківщині, Україні. 

Жодна пожертва не є малою... Допоможіть УККА 
досягти своєї мети! 

https://bit.ly/SupportUCCA 

УККА 
203 Second Avenue 

New York, NY 10003 
Всі пожертви до УККА звільняються від податків. 

По всій території США, багато наших 
місцевих українсько-американських громад 
повернуться до святкування Незалежности 
України в серпні цього року. Якщо Ви або 
Ваша місцева громада отримуєте будь-які 
офіційні проголошення або Ви влаштуєте 
будь-які заходи святкування Незалежности, 
будь ласка, поділіться ними з Крайовою 
Канцелярією УККА, щоб ми їх зберегли 
разом з нашими архівами проголошеннями 
і привітаннями, починаючи у 1940 році. 

А ми в свою чергу передамо в Україну 
фотографії та відео заходів святкування 
через Посольство у Вашингтоні, а також 
через Світовий Конґрес Українців. 
Детальніше тут: 

https://ucca.org/independence_2021/ 

Заклик на 30-ту річницю 
Незалежности

УККА проводить збірку коштів: 
«30 for 30» 

mailto:ucca@ucca.org
https://bit.ly/SupportUCCA
https://ucca.org/independence_2021/
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