
How To Join | Як приєднатися  
Joining is quick and easy! 

1. Download a membership application from 

our website unfcanada.ca; 

2. Select the Branch of the organization that 

best meets your needs; 

3. Complete the application and get two sig-

natures of endorsement from current mem-

bers; 

4. Send in your completed form & applicable 

registration fee. 

~ 

Приєднатися до нас швидко і просто!  

1. Завантажте заявку на членство на 

нашому сайті unfcanada.ca; 

2. Виберіть відділення організації, яка 

найкращим чином відповідає вашим 

потребам; 

3. Заповніть заявку і отримайте два підписи 

схвалення від нинішніх членів; 

4. Відправте заповнену форму і відповідний 

реєстраційний внесок.  

 

Welcome!  Вітаємо Вас!  

Contact Us | Зв'язатися з нами 
 

Ukrainian National Federation  

National Board of Directors 

145 Evans Ave.  Unit 210 

Toronto, Ontario 

M8Z 5X8 

416.925.2770 

 
 
 

unfcanada.ca  
info@unfcanada.com 



Achievements | Досягнення 
 Established Canada’s Ukrainian Cultural Identity! Established 

Shumka Dancers, Oseredok Cultural Ctr, Koshetz Choir, as well 

as many local cultural programs, schools and institutions; 

 Founding member of: the Ukrainian Canadian Congress 

(1940), the Taras Shevchenko Foundation (1963), and the 

Ukrainian World Congress (1967). 

 Founded the “Penny Fund” , which raised over a million dollars 

towards supporting Ukrainian Independence; 

 Operated a Flight School for Ukrainian Canadians in support of 

the WWII war effort with its aircraft, “Yevhen”; 

 Developed the standard for accredited Ukrainian studies 

courses for High School students; 

  Founded the first Ukrainian Credit Union in Canada 

(Saskatoon 1939) and many since then.  Published books, 

magazines, and the weekly newspaper The New Pathway; 

  The founder of the UNYF, Senator Paul Yuzyk, is 

recognized by the Government of Canada as 

the Father of Multiculturalism. 

~ 

 Bідповідальне за розвиток української 

культурної ідентичності в Канаді. А саме: 

 Створено такі організації, як український 

танцювальний ансамбль «Шумка», культурний 

центр «Осередок», хор iм. O. Кошеця, багато місцевих 

культурних програм, шкіл та установ;  

 Засновано Одноцентовий фонд, який зібрав більше 

мільйона доларів на підтримку української незалежності; 

 Організовано школу підготовки пілотів для українських 

канадців на підтримку зусиль Другої світової війни із 

власним  літакoм "Євген"; 

 Розроблено стандарт для акредитованих українських 

програм навчання для учнів середньої школи; 

 У 1939 р. УНО заснувало першу Українську Кредитову 

Спілку в Канаді (Саскатун), пізніше спілки в інших 

місцевостях. Українська Кредитова Спілка в Торонті є 

найбільшою кредитовою спілкою.  

 Видає книги, журнали і щотижневик «Новий шлях», який був 

заснований в 1930 році; 

 Координатор культурної, освітньої та благодійної діяльності в 

Канаді;  

 брало активну участь у впровадженні політики 

багатокультурності в Канаді; засновник МУНО сенатор 

Павло Юзик проголошений Батьком багатокультурності 

урядом Канади;  

 засновником Конґресу Українців Канади, Шевченківської 

Фундації, Світового Конґресу Українців . 

 

Our Mission | Наша місія   
 To unite all Ukrainian Canadians, regardless of their political, 

religious or other beliefs; 

 To promote good Canadian citi-

zenship; 

 To strengthen and expand the 

place of the Ukrainian commu-

nity in Canadian society; 

 To serve the Ukrainian Canadian 

community by representing its 

common interests, protecting its reputation; and to be the 

wellspring out of which the best of our rich cultural heritage 

will flow into Canada; 

 To inform fellow Canadians about Ukrainian history and cul-

ture and promote accurate information about Ukraine; 

 To support constructively the independence of Ukraine. 

~ 

 Об’єднувати всіх українських канадців без 

огляду на їхні політичні, релігійні та інші 

переконання; 

 Виховувати українців у дусі корисних громадян 

Канади; 

 Служити українсько-канадській громаді, 

відстоювати і захищати її спільні інтереси; 

 Зміцнювати і розширювати вплив українсько-канадської 

громади у канадському суспільстві; 

 Інформувати канадців про українську культуру та історію і 

поширювати правильну інформацію про Україну; 

 Конструктивно підтримувати незалежність України. 

 

Our Beginning | Нашi Початки  
The UNF was founded on July 17, 1932 in Edmonton.  

Our beginnings are tied to the Organization of Ukrainian Na-

tionalists (OUN-M) and its members who came to Canada to 

preserve their Ukrainian Identity, cultural heritage and to con-

tinue the fight for independence beyond Ukraine’s borders.  

 

The UNF was incorporated by an Act of Parliament on June 

1, 1950. 

УНО було засноване 17 липня 1932 р. в Едмонтоні. Наші 

історичні початки пов'язують нас тісно з Організацією 

Українських Націоналістів (ОУН-М), звідки походять наші 

засновники. Метою нашої діяльності є збереження 

української ідентичністі і прагнення до незалежності за 

межами України.  

 

УНО було інкорпороване Актом Парламенту 1 червня 

1950. 

UNF Today |  УНО сьогодні  
P. Yuzyk Institute for Youth Leadership 

 Excursions and Forums of interest to young Ukrainian Canadi-

an leaders.  

 Leadership development and mentorship programs for youth. 

 Promotion of the ideals of a multicultural society based on a 

vibrant Ukrainian Canadian heritage among young people. 
 
Local programs for cultural and 
social activity including: 

 Summer Camps. 

 Seniors Programs & Trips. 

 Ukrainian Saturday Schools & 

Daycares. 

 Socials & Festivals of Ukrainian 

Culture. 
 
Political Activism in support of a free and democratic Ukraine 

~ 

Інститут Молодих провідників  ім. П. Юзика. 

 Екскурсії та форуми зацікавлення молодих українських 

канадських лідерів. 

 Програми наставництва та 

розвитку лідерства для молоді. 

 П р о п а г у в а н н я  і д е а л і в 

багатокультурного суспільства, 

базованих на сформованій 

українській ідентичності серед 

молоді. 

Місцеві програми для 

проведення культурних і соціальних заходів, які 

включають: 

 Літні табори. 

 Програми та екскурсії для 

широкого кола учасників. 

 Українські суботні школи і 

дитячі садочки. 

 З а б а в и  т а  ф е с т и в а л і 

української культури. 
 

Політична діяльність в підтримку вільної і демократичної 

України. 

 

Our Future | Наше майбутнє  
Our future is yours to help develop ! 

Наше майбутнє за Вами, щоб допомогти 

розвивати! 

Our Branches | Наші філії  
You can find us in most major cities! 

Ви можете нас знайти в більшості великих міст!  

Montreal - Монтреаль 

Ottawa - Gatineau - Оттава - Гатіно 

Sudbury - Судбури  
Oshawa - Ошава 

Toronto - Торонто 

Toronto West - Торонто Захід  

Hamilton - Гамільтон 

St. Catharine's - Ст.-Катаринс 

Winnipeg - Вінніпег 

Regina - Реджайна 

Saskatoon - Саскатун 

Edmonton - Едмонтон  

Vernon - Вернон  

And Growing… І зростаємо ...  

 

Visit Our Website For Branch Contact Info... 

~ 

Відвідайте наш сайт для отримання контактної 

інформації наших філій ..  

 

Structure | Структура   
The UNF of Canada is a non-profit corporation 

made up of affiliate organizations who have equal 

rights within the organization’s structure. Branches 

of the UNF and its affiliates can be found across 

Canada. The UNF is administrated by a National 

Board of Directors which coordinates the activities 

of the Branches across Canada, who each have 

their own internal administrative structures and pro-

grams. 

~ 

УНО Канади є неприбутковою корпорацією і 

суспільно-громадською організацією, яка 

включає в себе ряд Братніх організацій, які мають 

рівні права в рамках організаційної структури 

УНО. Філії УНО знаходяться по всій Канаді. 

Керівним органом УНО є Дирекція, яка 

координує діяльність філій які мають свої власні 

внутрішні адміністративні структури. 


