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Від імені Комісії Зовнішних Звязків, складаємо щиру подяку всім хто 
причинився до помочі в останньму році, в час сильної агресії Росії на 
українських землях, коли наші брати і сестри в Україні обороняли свою 
незалежність і територію.  Часи вимагали від нас чітко і ділово реагувати, 
тримати контакти з членами американського уряду, з консулами інших 
держав, з пресою, та громадою.  Особлива подяка пані Марії Коркач Ґрошко 
за підготовку та розповсюдження запрошень та постійних повідомлень, 
панові Володимирові Тюнові за поширення інформації, постачання 
фотографій та відео матеріалів на соціяльних мережах, всім членам управи та 
громади які помагали при кожній події, і всім членам громади які 
підтримували нашу роботу своєю присутністю.   
 
Весь 2014 рік був насичений роботою у звязку з подіями в Україні, 
дезінформацією з боку Росії, допомогою Україні в обороні територіяльної 
цілісності і незалежності.     
 
Наша Комісія провадила жвавий контакт з членами американського уряду і 
Конгресу, як також із представниками українського уряду, американською та 
українською пресою, представниками етнічних груп Польщі, Балтийських 
держав, та з ключевими американськими організаціями.   
 
Складаємо глибоку подяку членам української громади в Чикаґо, які 
обєдналася для добра української справи.  Це доказ громадської зрілості.  Ми 
раді, що стільки молодих членів громади підтримують наші акції і 
допомагають.  Бачимо, що є молодь яка хоче долучитися до політичної та 
суспільної роботи УККА, щоб гідно представити громаду в американцькому 
світі, щоб допомогти відстояти українську незалежність і пропагувати 
українські інетерси в Америці.  Вітаємо їх ініціятиву, акції Автомайдану, 
акції збирання допомоги для АТО і українським військовикам та їх родинам, 
акції з ініціятиви всіх церковних парафій, організацій, та індивідуальних осіб.  
Велика хвала громаді за таку обєднану ділеспрямовану роботу.  Особливо 
дякуємо всім отцям душпастирям за підтримку громади, за участь у всіх 
акціях, за те що їздили і продовжують їздити на Україну щоб підтримати 
родини поляглих, і тих які боряться за права всіх українців.  Підтримка 
духовенсва в такий важкий час не тільки є прикладом іншим, але зрозуміння 
важливої ролі духовенства в громаді.   



 
Подаємо загальний список подій, протестів, зібрань, акцій, листування які 
виконані нашою Комісією.   Це підготовка та розсилка пресових повідомлень 
до американцької та українсьої преси, збирання контактів до членів засобів 
інформації, телефонні розмови зі журналістами, інтервю на американських та 
українських радіо і телебаченнях, організування плакатів і їх 
розповсюдження, підготовка логістики кожної події, домовлення з головними 
доповідачами, підготовка листів до членів Конгресу та до президента США, 
особиста присутність на різних конференціях у справі України в Чикаґо та у 
Вашінґтоні, та інше.  
 
 
 
Звіт від початку 2014 року до березня 2015 
 
3 січня 2014 року 
Участь доктора Юліяна Куляса на зустрічі представників української 
громади Америки з віце-президентом Джо Байден при Білому Домі у 
Вашінґтоні. 
 
16 січня 2014 року 
Пресове повідомлення до американської преси, і до всіх членів конгресу, і до 
президента Америки зі Заявою від УККА – Відділу Чикаґо зі засудженням 
акцій президента Януковича.  
 
26 січня 2014 року  
Зорганізовано віче в Культурному Осередку на підтримку України, головний 
гість в Чикаґо член Верховної Ради Олег Медуниця. 
 
26 січня 2014 року 
Відбулася зустріч члена Верховної Ради Олега Медуниці з Конгресменом 
Кайк Квіґлі.   
 
3-го лютого 2014 року 
Написано і вислано листа до президента Обами з протестом проти насильства 
Росії проти України та з проханням про допомогу і підтримку України.   
 
23 лютого 2014 року в 1.30 годині  
Заява проти жорстокого насильства і трагедії поляглих Небесної Сотні перед 
Консульством України в Чикаґо та марш по центрі міста на Мічіган Авеню 
на підтримку України, де ішла довга колона нашої громади в час незвично 
холодної погоди.  Честь всім хто прийшли.  Заява до преси.  
 
1 березня 2014 року 



Зорганізовано Круглий Стіл з Сенатором Марк Кірк, з представниками 
української, польської та балтийських громад. 
 
 
 
 
 
1 березня 2014 фоку 
Заява і пресове повідмлення проти провокацій Росії на українських 
територіях, проти дезінформації, проти висланих російьких військових сил в 
Крим.  
 
1 березня 2014 року 
Написано офіційні листи від УККА в імені громади до президента Обами, до 
ДержСекретаря Керрі, до обох сенаторі, і до всіх членів Конгресу штату 
Іллінойс, про порушення всіх міжнародних норм Росією в Україні, та про 
потребу ідтримати Україну.  
 
18 березня 2014 року 
Зустріч представників української  громади з мером міста Чикаґо, Рам 
Емануелем у МіськРаді. 
 
 
19 березня 2014 року 
Виступ на засіданні Міської Ради міста Чикаґо у справі резолюції про 
Україну.  
 
 
16 березня 2014 року 
Величава зустріч з Сенатором Дік Дурбін, коли він вернувся з України з 
Майдану, і передав свої вражіння і сильну свою позицію у підтримці 
України, засудивши акції Путіна і Росії.  Під час року і до тепер, він постійно 
пробиває позиції підтримки України в Сенаті, а тепер очолює Український 
Кокус в Сенаті.  З його штабом в Чикаґо та Вашінґтоні, ми весь час тримаємо 
контакт. 
 
22 березня 2014 року  
Організування та участь у великій акцій перед Генкосульством України а 
опісля в центрі міста на Мічіґаг Авеню на підтримку України і протест проти 
вбивства Небесної Сотні, а опісля участь в протесті під назвою Молимося за 
Венезуелю з діячами за людські права у Венезуелі, щоб віддячитись за їх 
участь в нашій акції.   
 
13 квітня 2014 в 1.30 годині 



Доповідь і Громадська Зустріч про події в Україні  
а В’ячеславом  Брюховецьким 
 
27 квітня 2014 року 
Участь в Марші Проти Російської Агресії від Мілленіум Парку до Дейлі 
Плаза, разом з Помаранчевою Хвилею та польськими і балтийськими 
представниками.  
 
 
1 травня 2014 року 
Участь в банкеті в Готелі Конрад Гілтон та в Параді на Відзначення Дня 
Польської Конституції на підтримку представників польських представників 
які беруть участь в наших акціях.  
 
 
 
16 травня 2014 року 
Зорганізовано зустріч з представниками етнічних громад міста Чикаґо і 
околиць в Українському Осередку, де були присутні представники польської, 
литовської, Латишської, Естонської громад, де переговорено співпрацю і 
спільну підтримку у засудженні Російської імперської агресії і намірів, і 
домовлено про дальшу співпрацю.  
 
1 червня 2014 року 
Участь у зустрічі – бріфінгу з президентом СКУ Євгеном Чолій та 
Конгресменом Дені Дейвіс та з представниками української громади. 
 
1 червня 2014 року 
Участь в програмі Свята Героїв, організовано Громадською Організцією 
Помаранчева Хвиля.  
 
17 липня 2014 року 
Протест і демонстрація в центрі міста на Мічікан Авеню і Чікаґо Авеню 
проти російського  збиття  пасажирського літака Малазії – терористичного 
акту Росії,  скорботна відправа за поляглих.  Пресові повідомлення, плакати, 
квіти, свічки, участь священників і громади.  
 
22 серпня 2014 року 
Піднесення прапорів на Дейлі Плаза в Центрі міста на відзначення 
Української Незалежності.   
Вислано пресові повідомлення про подію разом зі заявою протесту проти 
російської агресії в Україні.  
 
23 серпня 2014 року 



Участь у відзначенню незалежності Балтийських Народів в Дейлі Плаза.  
 
28 серпня 2014 року 
Пресове повідомлення і Заява УККА – Відділу Іллінойс, у засудженні 
російської інвазії на територію України, зі зверненням до уряду Америки про 
санції проти російських банкових трансакцій, проти російських олігархів та 
бізнесів, про підтримку Резолюції 5190 в Конгресі для допомоги Україні, про 
Резолюцію 5241 в Конгресі про засудження інвазії Криму. 
 
5 вересня 2014 року 
Участь у банкеті в Нью Йорку, організовано Централею УККА, на честь 
президента України, але на його місце прибув Премєр Міністр Яценюк. 
 
 
 
 
30 листопада 2014 року 
Організовано Віче на візначення Першої Річниці Майдану перед Церквою 
свв. Володимира і Ольги з участю громади та сенатора Марка Кірка, 
Конгресмена Майка Квіґлі і Пітер Роскам 
 
 
 
25 січня 2015 року  
Свято Злуки і Відзначення Конгресменки Марсі Каптур, де були також 
присутні сенатор Дурбін, Конгресмен Квіґлі, та консули інших держав та 
представники етнічних громад і широка громада.  Свято відбулося на 
високому рівні, було передано символічні дарунки, була пристня преса, 
члени Конгресу побачили зорганізованість нашої громади в Чикаґо, і 
підкреслили підтримку України в Конгресі.   
 
13 лютого 2015 року 
Присутні на презентації бувшого посла Америки в Україні Стівена Пайфера 
та президента Ради Міжнародних Відносин в Чікаґо Іво Даадлера в Рaді 
Міжнародних Відносин міста Чикаґо (Chicago Council non Global Affairs.  
Присутність по запрошенню.  Це була презентація в головних колах міста 
Чикаґо про кризову ситуацію в Україні та прозицію Америки  з Росією та 
Україною, та опублікований звіт і рекомендації Президенту Обамі, де 
підкреслюють потребу передати летальну зброю Україні.  Цей документ 
підписаний всіма бувшими послами Америки в Україні і різними визнаними 
авторететними особами, був першим офіційним таким документом де 
рекомендується летальну зброю Україні.  
 
19 лютого 2015 року 



Участь в делегації в Етнічному Кокусі Національної Демократичної Партії у 
Вашінґтоні.  
 
23-27 лютого 2015 року 
Участь у зустрічах делегації депутатів Верховної Ради України у Вашінґтоні, 
на чолі з Андрієм Парубієм, першим заструпником Голови Верховної Ради.  
 
22 березня, 2015 в 1.30 годині в Українському Культурному Центрі 
Презентація Сенатора МакКейна і Сенатора Марка Кірк 
Масова присутність присутніх, більше 400 осіб, масова присутність 
представників всіх засобів інформації, подія була представлена на головних 
телеканалах 2, 5, 7 в Чікаґо, на 5-ому телеканалі в Україні, на соціяльних 
мережах, і в газетах.  Висловлюємо ще раз подяку всім хто допомагав 
зорганізувати подію за 3 дні, кожному хто причинився до високого рівня цеї 
події.   Особлива подяка всім молодим членам громади які активно  
 
 
допомагали у справах безпеки головних гостей, порядку на залі, Сашкові 
Хрипливому за професійне висвітлення слайдів і звуку, Оксані Ханас за 
графіку та розмальовані каски які передали в подарунку сенаторам, Влодкові 
Тюнові за друк і постійну поміч, дівчатам які прийшли вручити сенаторам 
дарунок, співачкам з України Марії Бурмака і Софії Федині за відспівання 
національних гимнів, і нашим ветеранам які приходять на всі наші події. 
Особлива подяка донорам, і Касі Самопоміч за участь та допомогу всім 
нашим подіям.  
 
Під час року написано ряд різних листів і статтей до української преси і 
до американської преси.  Всі листи є в наших електронних архівах.  Всі 
матеріали також знаходяться в електронному варіанті для архівів.   
 
Передано Звіт – 25 березня 2015 року 
 


