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Маніфестація у підтримку України  
у Вашінґтоні 

18 вересня, сотні відгукнулись на заклик 
УККА і зібралися перед Білим Домом, щоб вітати 
Президента України Петра Порошенка, який прибув 
на зустріч з Президентом США Бараком Обамою. 
Директор УНІС-у Михайло Савків, ведучий 
програмою,  представив десятки промовців, в тому 
числі представників польської, угорської, 
грузинської, естонської, латиськї, литовської, 
білоруської, і кримської громад, які хотіли 
висловити свою підтримку і солідарність  з 
українськиму народом .  

У маніфестації взяв також участь конґгресмен Білл 
Паскрел (Н. Дж.), який після свого виступу був 
нагороджений грамотою "Приятель УНІС-у" за його 
постійну підтримку України. Прочитавши виїмки з 
промови президента Порошенка, конґресмен 
Паскрел заявив, що російська окупація Криму не 
буде визнаною, і Крим повернеться назад до України 
.

Після завершення маніфестації, Президент 
Петро Порошенко підійшов до маси гордих 
українців і сказав кілька слів підбадьорення. Він 
закликав присутніх висловити наші проблеми і 
бажання, якщо ми хочемо бачити зміни на краще в 
Східній Україні. Також, ми не повинні бути 
бездіяльними та стояти осторонь, коли чиняться 
звірства диктатора Володимира Путіна. 

Успішно пройшли вже треті в цьому році 
"Українські Дні" 

17-18 вересня, більше двох десятків представників 
українсько-американсьої громади з Коннектикут, Ню
Джерсі, Ню Йорку, Огайо, Пенсильванії і Вірджінії 
зустрілися у  Капітолі на третьому щорічному з'їзді  який 
відбувся цього року. Захід розпочався з інформативного 
засідання, проведеного Американською Радою Зовнішньої 
Політики. Серед виступаючих були три колишні посли 
Америки в Україні: посол Джон Гербст, який в даний час є 
директором  Eurasia Center в Атлантичній Раді; посол Роман 
Попадюк, керівник в Bingham Consulting, і посол Стівен 
Пайфер, який в даний час є директором контролі озброєння і 
нерозповсюдження ядерної зброї в Інституті Брукінґса. 
Учасники були також проінформовані про розгляд 
законодавства, в тому числі про  “Закон  підтримання 
української свободи 2014 року”  введений 17 вересня 
Комітетом із Зовнішніх Відносин Сенату головoю Робертом  
Менендесом (Ню Джерзі) і республіканцем Бобoм  
Коркерoм (Техас), законодавство це накладає широкі санкції 
проти Росії, зокрема в секторах оборони, енергії і 
фінансовим, та збільшує військову та невійськову допомогу 
для України.   Також член Українського Конґресового 
Кокусу (УКК) конґресмен Джим Герлах (ПА) 17 вересня 
очолив зусилля в Палаті Представників США, щоб прийняти  
резолюцію 726 висловлюючи підтримку демократичним  
процесам в Україні для захисту від російської аґресії. 

До нього приєдналися багатo  членiв УКК, в тому 
числі представник Білл Паскрел (Ню Джерзі). Учасники 
зустрілися з більш ніж 20-ма представниками Палати і 
представниками Сенату  в тому числі: Конґресмени 
Фрелінгусен (Н.Дж.); Ізраїль (Н.Й.); Ганна (Н.Й.); Кортні 
(КТ); Дойч (ФЛ); Раян (ОГ); Мелоні (Н.Й.); Ренджел (Н.Й.);
Паскрел  (Н.Дж.); Стіверс (ОГ); Есті (КТ); Шварц (ПА);
Тібері (ОГ); Хімес (КТ); Ларсон (КТ) і сенатори Бравн (ОГ);
Блюментал (КТ); Тумі (ПА); Шумер (Н. Й.); Марки (МА);
Кейсі (ПА); Букер (Н.Дж.). 



Увечері 17-го вересня в рамках "Українських Днів", у 
Конгресі відбудося прийняття з нагоди 23-ої річниці 
незалежності України. На прийянтті також відбулося 
вручення нагород «Приятель УНІС-у"  членам 
Конгресу за їх постійну підтримку для України.
Серед нагороджених були: співголова Українського 
Конґресового Кокусу Джим Герлах (ПА) його 
спонзорство резолюції 5190 (допомога в захисті 
України), як також резолюції 726, що була прийнята 
того ж дня, та член КУК Майк Квіґлей, що ініціював 
"Дорогий Колего" лист в справі запрошення 
Президента Порошенка для виступу під час спільної 
сесії Конґресу.

УККА вручив нагороду  
«Приятеля УНІС" 

Порошенко виступив на спільній 
сесії Конґресу

Після рядів зусиль Українського 
Конґресового Комітету Америки, в яких 
громада  активно бралa  участь, конгресмен 
Майкл Квіґлі (ІЛ) звернувся  листом  
"Шановнi колеги"  до керівництва Палати 
Представників і Сенату запросити 
Президента Петра Порошенкa виступити на 
спільному засіданні Конґресу. Лист 
підтримали майже 50 членів Конгресу і 
завершився з рідкісним запрошенням від 
спікера Бейнера до Президента Порошенка 
про рішення виступу на спільній сесії 
Конгресу. Таким чином, 18 вересня члени 
Крайової Екзекутиви УККА - Тамара 
Олексій, Андрій Футей, Стефан Качарай, 
Марійка Дупляк, Роксоляна Лозинський, 
Андрій Добрянський та Махийло Савків 
приєдналися  до делегації українських-
американців які були запрошені до Палату 
Представників, де президент Порошенко 
звернувся до Конґресу. Історичний виступ 
Президента Порошенка на спільній сесії 
Конґресу був тепло прийнятий і підтриманий 
палатою більш ніж 10-ма стоячими оваціями. 
  У своєму виступі Порошенко дав 
зрозуміти, що його країна потребує негайної 
допомоги в боротьбі проти російських 
терористів, які часто підтримуються 
прямимoю російською військовою 
підтримкoю, так, щоб його країна може 
побудувати "сильну, сучасну армію, чим ми 
можемо пишатися. " 
 Він зазначив, що війна України проти 
Росії це- війна за "свободу, демократію та 
европейські цінності." "Я закликаю Вас, щоб 
не дозволити Україні залишатися самітною  
перед лицем цієї агресії!" 

Напередодні майбутніх парламентських виборів 
в Україні, призначених на неділю, 26 жовтня, 
УККА знов шукає добровольців для роботи як 
міжнародних спостерігачів виборів. 
 Якщо ви зацікавлені стати спостерігачем 
делегації УККА на виборах, просимо виповнити 
анкету, яку разом із копією сторінки вашого 
пашпорту потрібно надіслати до канцелярії 
УККА не пізніше 13 жовтня 2014 року. За 
додатковими інфрмаціями просимо увійти на 
сторінку www.ucca.org, писати електронною 
поштою на  observers@ucca.org  або
телефонувати до крайової канцелярії: 212-228-
684.

УККА шукає добровольців для участи в 
місії міжнародних спостерігачів 

Запишіть у своєму каленарі :  
22 листопада 

Щоб відзначити 81-річницю ґеноциду в 
Україні, УККА  проведе панахиду  в соборі 
Святого Патрика в Ню Йорку. Щорічне 
відзначення відбудеться 22-го листопада в 
1:00 годині по полудні. 
 Ми закликаємо українську громаду, 
щоб приєдналася разом із ієрархією 
української католицької та української 
православної церков. Тож запишім дату 22-го 
листопада, щоб разом, у цей день згадати 
наших братів і сестер, які померли  від голоду 
в 1932-1933 роках.  


