
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

УККА проводить спеціяльний вебінар 
«Небезпека війни» 

У зв'язку з масовим нарощуванням російських військ і техніки 
вздовж кордону України разом із зростаючими загрозами 
нового вторгнення, 28 грудня 2021 року УККА провів 
спеціальний вебінар під назвою «Небезпека війни». 

 
Після вступного слова президента УККА Андрія Футея, 
учасники віртуальної дискусії були ознайомлені про військову 
ситуацію в Україні та впродовж її границь двома експертами у 
цій галузі – колишнім Верховним Головнокомандувачем ОЗС 
НАТО генералом (у відставці) Веслі Кларком та президентом 
Фонду Потомак, д-ром Філіпом Карбером.  Наші спеціяльні 
гості разом здійснили кілька поїздок  в Україну, ведуть облік 
подій з 2014 року, і є авторами першої авторитетної оцінки того 
що розгорталося і обидва стали називати це «російсько-
українською війною». 
Після виступів д-ра Карбера та ген. Кларка, віце-президент 
UCCA, Михайло Савків, подав найновішу інформацію про 
законодавчий розвиток у Вашингтоні на підтримку України. 
УККА дякує нашим членам Крайової Ради – Центру Відносин 
США-Україна, Організації Оборони Чотирьох Свобід України 
та Українсько-Американської Фундації «Воля» – за підтримку в 
організації цього вебінару. 
Якщо ви пропустили цей важливий вебінар, ви можете 
переглянути тут: https://youtu.be/eRwZBuwG7G0  

В Женеві, 9 та 10 січня, США і Росія 
провели серію переговорів на високому 
рівні. Перед цими Європейськими 
дискусіями 7 січня відбулася віртуальна 
зустріч Міністрів Закордонних Справ 
Країн НАТО, затим 12 січня, засідання 
Ради Росія-НАТО і 13 січня, переговори в 
Організації з Безпеки і Співробітництва в 
Європі у Відні. 
Напередодні тижня інтенсивної 
дипломатії та зустрічей на високому рівні, 
і обговорення нарощування Росією 
військових сил вздовж кордонів України, 
Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА) направив листа 
президенту Байдену.  У листі 3-го січня 
йшлося про стурбованість нашої громади 
та необхідність того, щоб його 
Адміністрація «публічно підтримувала 
Україну щодо її Євро-Атлантичної 
інтеграції, найголовніше її членства в 
альянсі НАТО, та одночасно надавала 
Україні засоби, необхідні для захисту її 
територіяльної цілісності та 
суверенітету».  
Лист закликає Адміністрацію «постачати 
оборонне військове озброєння та 
обладнання в Україну, щоб забезпечити 
сильний стримуючий фактор проти 
поточних і майбутніх російських 
маневрів».   У листі також підкреслюється  
необхідність посилення дипломатичних 
відносин з Україною та присутності 
Американського посла в Києві. Лист 
закликає президента Байдена про 
«непохитне лідерство в захисті цілей, 
перелічених в оновленому Американсько-
Українському Статуті Стратегічного 
Партнерства» під час дискусій наступного 
тижня з кремлівськими чиновниками. 
Повним текстом листа УККА: 
https://ucca.org/biden-ukraine-letter-jan-2022/  
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Україна в даний час стикається з численними викликами у 
своїй безпеці і суверенітеті. Ми всі добре знайомі з 
нагромадженням російських військових сил на кордонах 
України, з постійною загрозою европейській енергетичній 
безпеці, якщо трубопровід «Північний потік-2» запрацює 
в повному обсязі, і необузданою гібридною агресією Росії 
проти України. 

 
Вашінгтонське бюро УККА – Українська Національна 
Інформаційна Служба (УНІС) – постійно стежить за 
ситуацією у Вашингтоні та звертається до посадових осіб 
Адміністрації та лідерів Конгресу США, щоб посилити 
їхню підтримку України в цей критичний момент.  Наші 
обрані представники в Конгресі також повинні почути 
безпосередньо від своїх виборців, щоб посилити 
стратегічне партнерство між США та Україною та 
збільшити необхідну допомогу для України.   
УККА та УНІС закликають Вас зв'язатися з вашими 
Сенаторами і Представниками. Додаткова інформація: 
ucca.org/ukrainematters/  

Зразок листа: 

Dear Senator/Representative (name): 

As a Ukrainian American constituent in (state/district), I 
respectfully request your support for increasing aid to Ukraine. 
Recently, Ukraine and the United States have enhanced their 
relationship with the signing of a renewed U.S.-Ukraine 
Charter on Strategic Partnership. Its preamble states 
emphatically the US’ “unwavering commitment to Ukraine’s 
sovereignty, independence, and territorial integrity within its 
internationally recognized borders, including Crimea.” 
Ukraine is facing imminent peril at the hands of Russia’s 
continued aggression. Please support efforts to enact 
immediate sanctions against the Nord Stream 2 political 
pipeline, to immediately provide increased levels of military 
assistance to Ukraine, and to integrate Ukraine further into 
Euro-Atlantic structures by providing membership in NATO. 
Your support of Ukraine and its strategic importance to the 
national security interests of the United States would be greatly 
appreciated. 
 

УККА хотіла б повідомити наші відділи, 
членів та цілу українсько-американську 
громаду про те, що протягом 2022 року є 
кілька важливих річниць, серед яких:  

• 14 жовтня - 80-річчя заснування 
Української Повстанської Армії  

• 75-та річниця Акції «Вісла» 
• 75-річчя Великого рейду «УПА» в Західну 

Європу    
• 75-та річниця Операції «Захід» 
• 30-річчя прийняття Верховною Радою 

України Державного Прапора, 
Державного Гімну та Державного Герба 
України  

 
УККА закликає нашу громаду відповідно 
відзначити ці важливі історичні дати/події: 
• ucca.org/річниці-і-відзначення-у-2022-

році/  
• ucca.org/ucca-2022-dates-for-distribution/  
 
Останні шість місяців електронних листів 
УККА можна переглянути за посиланням: 
https://us13.campaign-
archive.com/home/?u=c58102ff552092843267
dbbb8&id=afe2bda69f  
 

Крайова Рада УККА, найвищий керівний орган 
між Конвенціями УККА, провела своє останнє 
засідання 2021 року де розробили та затвердили 
плани дій УККА на 2022 рік, підтримала 
діяльність Крайової Екзекутиви УККА та 
проголосувала з кількох важливих питань.  

Крайова Рада УККА одноголосно проголосувала 
за проведення XXIII Конґресу Українців Америки 
21-23 жовтня в Культурному центрі «Союзівці»  в 
Кергонксоні, штат Нью-Йорк. (У зв'язку з 
триваючою пандемією Ковіду, УККА була 
змушена двічі відкласти свою щочотири річну 
Конвенцію.)  

Крайова Рада УККА також одноголосно 
проголосувала за створення Крайового Комітету 
на честь 250-річчя незалежності Америки та 150-
річчя Українців в Америці, обидві річниці будуть 
відзначені в 2026 році. Мета – офіційно працювати 
з Комісії Америка250, щоб наша Українсько-
Американська громада була представлена 
належним чином на обох урочистостях.  Більш 
детальна інформація буде надана пізніше. 

Важливі річниці 2022 р. 

#SupportUkraine Крайова Рада УККА встановила 
дату XXIII Конґресу і оформила 

Крайовий Комітет 2026 
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