
У суботу, 18 вересня, УККА спільно з 
Центром відносин США-Україна та 
Американською Зовнішньо-політичною 
Радою, провели перший в присутності 
захід такого маштабу, з березня 2020 року.  
Незалежно від коронавірусних протоколів 
соціального віддалення, всі місця в 
Українському Інституті Америки були 
зайняті тими, хто прийшов почути, як два 
десятки доповідачів згадували про 30-
річчя відновлення незалежності України. 

 
Конференція тривала цілий день і було 
згадано безліч обставин, які привели до 
проголошення незалежної України в 
1991 році і сформували нинішній курс 
України як члена Евро-Атлантичної 
громади. Форум також висвітлив три 
великі прояви народної волі, відомі як 
«Майдан» – Революція на Граніті, 
Помаранчева Революція та Революція 
Гідності, а також небажаний конфлікт 
України з північним сусідом, під назвою 
«Війна» що були головними темами 
дискусій.  

 
Конференцію можна подивитися 

повністю на сторінці УККА у 
YouTube: https://bit.ly/3BqfUdo 
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Президент України зустрівся з 
українсько-американською громадою 

 
 
 

 

Під час робочої візити до Нью-Йорку для участі у 76-ї сесії Генасамблеї 
ООН, Президент України зустрівся з українсько-американською громадою 
в Українському Інституті Америки.  
«Я думаю, що Ви є наші найкращі посли,» - звернувся до присутніх 
Президент Володимир Зеленський - «Ви тут за кордоном, захищаєте нашу 
державу, наш суверенітет і територіяльну цілісність». Президент також 
підкреслив, що українська громада США є дуже активна і вказав, що 
подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном, може 
бути надано, підкресливши при цьому, що це питання не є простим, 
враховуючи абсолютну неможливість надання такого статусу людям, які 
проживають в недружніх державах. Відзначаючи, що Україна святкує своє 
30-річчя відновлення Незалежности, Президент Зеленський наголосив на 
важливості повернення пошани до України та її історії, а також наголосив 
на важливості відновлення миру.  

           
Після виступу, Президент Зеленський вручив державні нагороди кільком 
членам українсько-американської громади, серед яких: виконавчий 
директор «Віннер Груп Україна», Іван Гинянський; Почесна голова 
Злученого Українського Американського Допомогового Комітету, д-р 
Лариса Кий; Національний командир Українських Американських 
Ветеранів, Ігор Рудько; Президентка благодійного фонду « Revived Soldiers 
Ukraine» Ірина Ващук Дісіпіо; та бандуристові Юліану Китастому було 
вручено звання «Заслуженого артиста України». 
Після церемонії нагородження, президент УККА Андрій Футей подякував 
Президенту України за його відвертість і запевнив Україну, що українсько-
американська громада наполегливо працює над зміцненням Американо-
Українських відносин. Футей відзначив: «Тут сьогодні зібралися 
представники наших національних і громадських організацій та церков.  Це 
люди, які постійно присвячують багато свого часу, роботи і зусиль не тільки 
для нашої громади у Сполучених Штатах, а також всі їх зусиллями і 
наполеглива праця спрямовані на благо їхньої Батьківщини України.  
Андрій Футей також підкреслив, що УККА продовжує виступати за 
реалізацію стратегічного курсу України на членство в НАТО та ЄС, в той же 
час працюючи над відновленням територіальної цілісності України, а також 
для припинення проекту «Північний Потік-2»  
Вечір завершився коротким виступом президента Українського Інституту 
Америки Кеті Наливайко, яка подякувала всім присутнім і побажала 
Президенту Зеленському швидкої і успішної праці щодо забезпечення 
суверенітету та економічного процвітання України. 

Успішно Завершився 
Форум «Україна в 30» 

        Бюлетень УККА   
жовтень 2021… 81 років – це тільки початок 

https://bit.ly/3BqfUdo
http://www.ucca.org/


   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

З 31 серпня до 3 вересня, Президент України 
Володимир Зеленський, відвідав Вашингтон з 
робочим візитом, який включав довгоочікувану 
зустріч з Президентом Джозефом Байденом.   
Окрім 2-годинної зустрічі з Президентом США, 
Зеленський зустрівся з Міністром Оборони, 
Ллойдом Остіном, Міністром Енергетики, 
Дженніфер Ґренголм, Президентом Групи 
Світового Банку, Девідом Малпассом, 
Адміністратором Національного Управління з 
Аеронавтики і Дослідження Космічного 
Простору Біллом Нельсон, а також з 
представники ділових кіл США, серед інших. 

 
Президент та Екзекутивний Президент УККА 
Андрій Футей та Михайло Савків були запрошені 
до участі з Президентом Зеленським на зустрічі з 
членами Конґресового Українського Кокусу.  
Вони також взяли участь у вшануванні пам'яті 
жертв Голодомору 1932-1933 років разом із 
Президентом Зеленським. 
 

Президент Зеленський 
відвідав Вашингтон з 

офіційним робочим візитом  
8 вересня члени Центральної Виборчої Комісії України 
(ЦВК) зустрілися з представниками Українського 
Конґресового Комітету Америки (УККА) у Ню Йорку. Це 
був перший раз, коли делегація ЦВК змогла відвідати УККА 
в США.. 
Виїзна делегація – голова ЦВК Олег Діденко, заступник 
голови ЦВК Віталій Плукар, секретар ЦВК Олена 
Гатаулліна, член ЦВК Оксана Боярчук та голова Управління 
Міжнародного Співробітництва ЦВК Оксана Костів – 
вирушили до США з метою формування партнерських 
відносин з міжнародними партнерами та іноземними 
виборчими комісіями, а також подальшого дослідження 
кращої практики виборчих процесів та управління 
виборчими делегаціями. Під час свого короткого 
перебування перед поїздкою до Вашингтону, Д.C., делегація 
встигла зустрітися з двома досвідченими спостерігачами за 
виборами УККА: директором канцелярії УККА Тамарою 
Олексій та директором з Комунікацій та Медіа УККА 
Андрієм Добрянським. 
УККА залишається однією з небагатьох неурядових 
організацій, і єдиною українсько-американською 
громадською організацією, яка реєструє місію спостерігачів 
за виборами в українській ЦВК на кожні вибори в Україні – 
президентські, парламентські та місцеві – з 1994 року. 
Під час зустрічі з представниками УККА в Ню Йорку 
делегати ЦВК могли спілкуватися українською мовою, щоб 
обговорити відповідне розуміння обома сторонами 
американської та української виборчої практики, вплив 
пандемічних обмежень на голосування в обох країнах у 2020 
році, а також зусилля та мобілізації, необхідні для 
закріплення громадян України для голосування за межами 
України. "Було приємно зустрітися з членами ЦВК України 
в США, де не було часових обмежень, які існують під час 
виборів, ми змогли вільно обмінюватися ідеями та послухати 
кілька рекомендацій, запропонованих нашими Виборчими 
Місіями протягом багатьох років, та обговорити, як ЦВК 
вкладає в дію наші пропозиції», – зазначила Т. Олексій. 
«УККА об'єднує майже 30 братніх, освітніх, ветеранських, 
релігійних, гуманітарних та молодіжних організацій під 
своїм крилом – Крайовою Радою УККА. Завдяки такому 
неймовірному рівню громадського спілкування, 
представники УККА можуть допомогти майбутнім візитам 
ЦВК, або віртуальними сесіями, безпосередньо поєднуючи 
ЦВК з її організаціями та представниками громад по всій 
території Сполучених Штатів», – сказав Добрянський. 
Під час перебування делегації у Вашингтоні, члени ЦВК 
плянували зустрітися з різними зацікавленими сторонами та 
експертами виборів, включаючи органи місцевого виборчого 
самоврядування, представників урядових установ США та 
міжнародних організацій. Делегація ЦВК сподівається 
зосередитися на таких ключових сферах, як: використання 
інформаційної технології на виборах, і кібербезпеки, 
протидіяти дезінформації та іноземному впливу у виборчому 
процесі, обмін досвідом у сфері адміністрування виборів. 
 

УККА радий повідомити, що  22-ий 
щорічний Круглий Стіл «Пошуки зрілої 
нації в Україні»  відбудеться у четвер, 21 
жовтня. Форум, на якому обговорять  
«Національна Ідентичність - Пам'ять 
Воєн,»  відбудеться у Вашингтонському 
Університетському Клубі. 
Для отримання додаткової інформації, 
зв'яжіться з з координатором програми 
Влодком Зарицьким – 917-476-1221 / 
waz2102@columbia.edu –  або з 
директором з комунікацій УККА, 
Андрієм Добрянським – 917-572-6987 / 
drijmail@gmail.com.  

Збережіть дату: 21 жовтня 
XXII Круглий Стіл 

Зустріч УККА з Делегацією ЦВК 
 у Нью-Йорку  
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