
Українсько-американські громади по всій 
території США найрізноманітнішими 
способами святкували історичну 30-ту 
річницю відновлення незалежності 
України.  
Підняттям прапора і Проклямаціями 

  
У Бетлегем, штат Пенсильванія (на фото); 
Бінґемтон, Йонкерс, та Сиракюз, (на фото), 

Н.Й.; Бостон, МА; Пассейк, Н.Дж…  
Паради 

 
на вулицях Чикаго (фото) 

На фестивалях 

 
в Баффало, Н.Й.; Рочестер, Н.Й.; 

Колорадо (на фото); та інші. 

Наша громада по всій країні з честю 
відзначила цю історичну 30-ту річницю... 
і святкування продовжуються.   

Будь ласка, відвідайте сторінку УККА на 
Facebook де є інформація всіх майбутніх 
подій і також переглянути заходи, які 
були проведені для ознаменування цієї 
історичної 30-ої Річниці Незалежності! 

#Ukraine30  
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Президент УККА відзначив  
30-річницю України та провів 

 зустрічі на високому рівні в Києві 
 
 
 
 

 

Після кількох місяців віртуальних зустрічей Президент УККА, Андрій 
Футей, відвідав Україну з нагоди 30-ї річниці відновлення 
Незалежности України.  

Разом з членами управи Світового Конґресу Українців, Андрій Футей 
взяв участь у низці заходів з нагоди історичної річниці, включаючи 
церемоніяльний військову параду на центральній вулиці Києва, та 
урочисту сесію До Дня Незалежності у Верховній Раді України та 
президентське прийняття у Маріїнському Палаці. 

 
Члени управи СКУ з Президентом Зеленським 

Окрім офіційних святкових заходів, Президент УККА взяв участь у 
низці зустрічей з високопосадовцями, релігійними провідниками, 
дипломатами та представниками неурядових організацій.  

 
Зустріч проводу СКУ з прем'єр-міністром України, Денисом Шмигалем 

 
 

Українці США святкують 
історичну 30-ту річницю 

        Бюлетень УККА   
вересень 2021… 81 років – це тільки початок 

http://www.ucca.org/


   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Український Конґресовий Комітет Америки, 
представницька організація близько 2 млн 
американців українського походження,  
рішуче засуджує жахливі злочини, вчинені 80 
років тому в Бабиному Яру, а також 
нелюдські звірства Голокосту, які призвели 
до загибелі мільйонів невинних жертв. Ми 
оплакуємо втрату десятків тисяч євреїв, 
українців та інших жертв убитих у Бабиному 
Яру внаслідок злочинів Гітлера проти 
людства, і продовжуватимемо вшановувати 
їхню пам'ять і молитися за упокій їхніх душ. 
Нехай трагедія в Бабиному Яру, темна 
сторінка історії, яку поділяє як єврейський, 
так і український народ, послужить 
нагадуванням нам усім про незмірну цінність 
людського життя. Нехай це також нагадає 
нам про необхідність виявляти честь і 
гідність до нашого ближнього, незалежно від 
відмінностей, або, можливо, через них, 
оскільки ми всі є унікальними і цінними 
членами людського роду. 

УККА відзначив 80-річчя 
масових розстрілів у 

Бабиному Яру 
За три місяці експертна комісія розглянула 120 осіб з 
усього світу, які були представлені на першу 
ініціятиву Світового Конґресу Українців для 
молодих діяспорян під назвою «СКУ 30 до 30.» 
19 серпня СКУ провів віртуальне свято з метою 
вшанування та відзначенні досягнень молоді, яка 
працює над зміцненням світового іміджу України та 
розвитком українських громад.   
УККА вітає всіх нагороджених «СКУ 30 до 30,» і 
особливо молодь зі Сполучених Штатів: 

Мар’яна Бойко 
Максим Лозинський 
Марина Приходько 
Марко Темницький 

Катрія Томко 
Вітаємо нашу молодь – ми пишаємося Вами та усіма 
Вашими досягненнями! 
 

УККА приєднався до  
Кримської Плятформи  

23 серпня Україна провела перший саміт Кримської 
Плятформи. Андрій Футей, Президент УККА, який 
був в Україні з нагоди 30-річчя України, приєднався 
до громади неурядових організацій разом з 
делегаціями з 46 країн, які взяли участь у Плятформі, 
яка, як сподівається Президент Зеленський, стане 
центром розробки та прийняття ключових 
міжнародних рішень щодо Криму. 

 
Як повідомлялось в бюлетені минулого місяця, 
УККА видав свою «Кримську Доктрину» 
англійською, українською та кримськотатарською 
мовами.  Копію доктрини можна знайти на веб-сайт/ 
Facebook УККА. 

Двадцять років тому ми зіткнулися з 
неймовірним. Терористичні атаки 11 
вересня 2001 року – в місті Нью-Йорк, у 
поблизу містечка Шанксвілл, штат 
Пенсильванія, і в будівлю Пентагону, 
розташовану неподалік від Вашингтону – 
залишили вічний слід на нас всіх. 
Ми пам'ятаємо 2,977 невинних жертв, які 
втратили своє життя у той фатальний день, 
і шануємо мужність, стійкість і жертву, 
виявлену першими рятувальниками, так і 
тих, хто вижив.  УККА закликає нашу 
громаду активно вшанувати цей 
«Національний день служіння і пам'яті,» бо 
навіть невеликий акт жертви є великим 
актом патріотизму.  
УККА єднається думками і молитвою з 
усіми, хто постраждав від трагічних подій 
11 вересня 2001 року. 

Вічна і світла пам'ять! 
 
 
 

УККА вшановує  
20-ту річницю терористичного 

акту 11 вересня 

УККА вітає переможцій нагороди 
«СКУ 30 до 30» 

УККА приєднався до  
Кримської Плятформи 
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