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May 15, 2021 
 
Ms. Renata Roman, President 
Ukrainian National Federation 
145 Evans Avenue 
Toronto, ON   
 
 
Dear Madam President,  
 
Re: Greetings to the 40th National Convention of the Ukrainian National Federation  
 
Від імені Конґресу Українців Канади, маю велику честь привітати делегатів 40-го З’їзду 
Українського Національного Об’єднання. 
 
Since the founding of the UNF in 1932, you have been one of the most important pillars of our 
Ukrainian Canadian community. Across Canada, the UNF and Ukrainian War Veteran’s 
Association, The Ukrainian Women’s Organization and the Ukrainian National Youth Federation 
and your branches undertake an enormous amount of responsibility in educating our young 
people in schools and summer camps, training generations of young leaders through such 
initiatives as the Paul Yuzyk Institute for Youth Leadership, supporting arts, cultural endeavors 
and festivals, representing Ukrainian Canadian Veterans, and working to provide services for 
our seniors and elders.  
 
Українське Національне Об’єднання Канади є невід'ємною частиною роботи та 
керівництва Конґресу Українців Канади.  Mi безмірно вдячні за ваше партнерство у таких 
проектах, як Парламентська Програма Стажування Конґресу та багатo інших програм. 
 
Хочу теж відзначити провідну роль Українського Національного Об’єднання Канади в 
підтримці України та українського народу протягом десятиліть. Через програми, такі як 
канадсько-українська парламентська програма стажування, гуманітарні ініціативи та 
проекти, збереження та плекання знань про історію України та нашого народу, Ви 
відіграєте вагому роль в утвердженні незалежності України та в її подальшому 
демократичному розвитку. 
 
At this time of national crisis brought on by the COVID-19 pandemic, the ability of the UNF, your 
branches and affiliated organizations to adjust to new realities and continue serving and 
supporting your members and constituents and our Ukrainian Canadian community have served 
as a model for the UCC and an example to us all. Your tireless efforts have been a critical part 
of our community’s response to the challenges of the pandemic and an essential part of 
maintaining the well-being of our community.  
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Особисто хочу щиро подякувати Президенту Українського Національного Об’єднання 
Ренаті Роман та Радi Директорів УНО за Ваше провідництво та відданість в цей важкий 
для нашої громади, для Канади, та для всього світу час.   
 
As the UNF enters the celebration of its 90th anniversary, I wish you the same achievements 
and accomplishments in your next 90 years that you have had in your first!  
 
On behalf of the Ukrainian Canadian Congress, I wish you fruitful deliberations at your National 
Convention, and all success in your tireless efforts on behalf of our Ukrainian Canadian 
community! 
 
Khrystos Voskres! 
 
 
Yours very truly, 
 
UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS 
 
   

           
 
 
Alexandra Chyczij 
President 


