
Шановні Члени і Друзі,
Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) вітає 
Вас і Вашу родину з Різдвом Христовим та у Новому Році 
бажає Вам щастя і здоров'я!

2022 рік став найскладнішим у новітній історії для нашої 
батьківщини та громади. 24 лютого, коли росія розпочала 
неспровокований геноцид проти України, УККА зразу 
спрямував свої зусилля на надання прямої гуманітарної 
допомоги нашим борцям за свободу у захисті суверенітету та 
територіяльної цілісности України. Завдяки величезній 
підтримці, включаючи товари в натуральній формі, Крайова 
Канцеляріа УККА зкоординувала і відправила в Україну 
допомогу на суму понад $7 мільйонів долярів, у тому числі 
тим, хто перебуває на передовій демократії.

УККА звертається до Вас з великим проханням 
продовжувати щедро вкладати в нашу українсько-
американську громаду. Всі Ваші пожертви не підлягають 
оподаткуванню. Робота УККА майже повністю фінансується 
щедрими пожертвами, а Ваша підтримка та Ваша фінансова 
допомога мають надзвичайно важливе значення для 
продовження нашої діяльності – і для майбутнього нашої 
громади!
Будь ласка, продовжуйте підтримку Українського 
Конґресового Комітету Америки в його місії на захист 
інтересів України та Української громади Вашим 
щедрим фінансовим подарунком.

Підтримайте Різдвяний Заклик УККА!
Слава Україні! Героям Слава!



Просимо виповнити форму (англійською мовою), відтяти та переслати разом з пожертвою. 

Ім'я і прізвище:__________________________________________________________

Електронна пошта:____________________ 

Телефон:_(____)______________________ 

Так, я бажаю підтримати УККА в цьому році

Адреса: _________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

УККА є 501(с)(3) неприбутковою організацією 
і всі пожертви звільнені від податків 

Брутальне вторгнення росії в Україну 
перевернуло всі плани на 2022 рік, але УККА 
успішно приділив увагу потребам нашої громади 
у цьому році:

• Відстоював та забезпечував невпинну
двопартійну підтримку Конґресу США для
України і українців, які продовжують мужньо
захищати демократію та нашу батьківщину
від російської аґресії;

• Продовжував безпереривну публікацію «The
Ukrainian Quarterly» - єдиного англомовного
наукового журналу, присвяченого Україні і
східньо-европейським питанням;

• Провів два успішні адвокаційні заходи
«Українські дні» для продовження взаємодії з
ключовими політиками США;

• УККА став співспонсором/співорганізатором
різноманітних віртуальних та в особі
конференцій, що охоплювали широке коло
тем, включаючи: Національнy Безпеку
України; Досвід 1942 року – Ретроспективу
80-го року; XXIII Круглий стіл «Формування
Сильної, але Непохитної Національної
Ідентичности»; а також щорічну «Звітну
Картку для України»;

• Зміцнив наші стосунки з іншими етнічними
громадами;

• Поширив наші стратегічні зв’язки в
соціяльних мережах, що дозволило
поширювати наші інформації/повідомлення
все далі і ширше;

• Відкрив урочисте відзначення 90-их роковин
Ґеноциду-Голодомору в Україні.

УККА продовжує свою важливу роботу у ці 
безпрецидентні часи і ми сподіваємося, що 
зможемо розраховувати на Вашу підтримку. 
Ваша щедра фінансова пожертва, звільнена від 
оподаткування, позитивно підтримає нашу 
громаду та успігшну роботу УККА у 2023 році.

 $1,000         $ 500         

Або напишіть вашу суму:______________  

        $ 150         

чек просимо виписати на:

UCCA
203 Second Avenue 

New York, NY 10003

або
Пожертви можна 
складати онлайн:

bit.ly/SupportUCCA 

facebook.com/UCCA.org 212.228.6840         ucca@ucca.org   www.ucca .org

 Новини: ucca.org/email-updates
 Гуманітарка: ucca.org/aidreports
 Вашингтон: ucca.org/unis
 Переміщені в США: ucca.org/welcome
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