
13травня УККА під час своєї гуманітарної мі-
сії в Україну доставив чергову, вкрай не-
обхідну для українських військових, пар-

тію індивідуальних аптечок (IFAK), які будуть від-
правлені безпосередньо на лінію фронту. 

Рейчел Рей (Рейчел Доменіка Рей – знаменита
американська кулінарка, відома особистість на те-
лебаченні, бізнес-леді та письменниця. – Ред.) та Ан-
дрій Футей продемонстрували жест доброї волі й
підтримки Україні, відвідавши поранених дітей, які
перебувають на лікуванні у львівських шпиталях.

Рей особисто передала пакети догляду, щоб під-
няти настрій внутрішньо переміщеним дітям та ді-
тям-сиротам з постраждалих од війни Луганщини,
Донецька, Херсонської області та Маріуполя. 

Андрій та Рейчел також зустрілися з міським го-
ловою Львова Андрієм Садовим, тим самим про-
демонструвавши американську підтримку Україні.
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Фонд УККА #SupportUkraine Fund
Військові злочини Росії проти України спричи-

нили найбільшу гуманітарну кризу в Європі з часу
Другої світової війни. Унаслідок чого 8 мільйонів
українських громадян стали внутрішньо перемі-
щеними особами, а понад 6 мільйонів українців були
змушені шукати порятунку в інших країнах світу.

Упродовж 2022 року Український Конгресовий
Комітет (найбільша парасолькова організація, що
представляє інтереси майже 2 мільйони американ-
ців українського походження) вирішує гуманітарні
виклики за допомогою прямої допомоги, яка до-
ставлялася в Україну ще до російської військової аг-
ресії.

Завдяки щедрим доброчинним внескам зібрано
понад 4 мільйони доларів готівкою та внесками у
натуральній формі. Допомога на суму понад 3,5 мі-
льйона доларів уже доставлена або розгорнута. 

Допомога на передовій у Харкові
УККА замовив і доставив 450 одиниць броне-

жилетів, 150 шоломів та 15 високоякісних предме-
тів нічного бачення. Загалом через цей фонд за-
хисникам України передані життєво важливі при-
паси на суму приблизно 500 000 доларів. Додатко-
ва допомога, включаючи транспортні засоби та інші
необхідні речі, вже в дорозі.

Територіальна оборона
Різним підрозділам територіальної оборони

передано форму, засоби зв’язку, окуляри нічного
бачення та медичне обладнання. Зараз UCCA зби-
рає тисячі жилетів і шоломів од різних донорів і
правоохоронних органів США для відправлення на
передову – https://youtu.be/UwNxzSOrAQE + 
https://youtu.be/ps8WrRGDZVM

IFAKS
Разом із друзями України в партнерстві з KOA-

CORE (зокрема в рамках операції «Білий лелека»)
УККА підтримує виробництво та поширення жит-
тєво важливих індивідуальних аптечкок військового
класу (IFAK). Понад 400 000 доларів США з по-
жертв для УККА виділено на збірку цих IFAK все-
редині країни, відправку їх на склад у Польщі, а по-
тім доставку в Україну безпосередньо в зону бойо-
вих дій на передову – https://youtu.be/mWjI1MSjIq4
+ https://youtube.com/shorts/RQ153dmgOrE +
https://youtu.be/GJFIUix3ue8

Евакуація українців
Після виїзду із зони бойових дій «Білий лелека»

евакуює українців до Airbnb у Кракові, Польща (по-
над 11 000 на сьогодні) – https://nbcnews.to/
3N5NBXh.

Харчування українців
Гуманітарні зусилля УККА також щодня забез-

печують сотні безкоштовних обідів для вимушено
переміщених осіб, поранених воїнів, а також кіль-
кох підрозділів територіальної оборони у Львові,
Києві, Івано-Франківську та Полтаві. Співпра-
цюючи з Українським національним домом, пар-
тнером у Польщі, УККА підтримує програму, яка
забезпечує якісне харчування.

Ліки
У партнерстві з Фондом «AICM-Україна» (As-

sociation Internationale de Cooperation Medicine)
УККА забезпечив декілька складів в Україні ме-
дичними та фармацевтичними товарами. Початко-
ві запаси вже вичерпано, але склади продовжують
поповнюватись, щоб гуманітарну допомогу можна
було доставити тим, хто її потребує.


