
Що таке, «УНО» ?



Україна 
1920 



Євген 

Коновалець

Командир Січових Стрільців в 

Україні

Дивився до українців у діаспорі 

щоб помогти визволити Україну від 

Польші і СССР

Приїхав до Канади 1927 щоб 

знайти допомогу від ветеранів і 

військових



січові стрільці

Ветерани у Канаді 

2 хвиля імміграції (1920-1938)

Україна ще не вільна і стадає!



Українська
Стрійлецька
Громада

1928



Ціль - Зорганізувати

українцькі канадські 

військові сили щоб

визволити Україну
Але тільки для ветеранів...



Канадська українська громада не 

об'єднана....

Релігія

Район

Політика

Хвиля Імміграції



Канада 1920-1930

 Страйк у Вінніпезі (1918)

 Українці ще страдають у робочих таборах

 СССР створився і Український ССР 

Комунізм в українські громаді 

розширується і піднімається

 Не Комуністічна Громада не зедненна –

ніяка не мала «велику» мету (кожен свій 

борщ)



Треба було об'єднати

усіх щоб мати більше 

сили!  



1932 – Нова
Організація з 4 
частин

 Ветеранська Організація

 Молодіжна Організація

 Чоловіча Оганізація

 Жіноча Оганізація



Укранське Національне Об'єднання

«УНО»



Мети 1932

 Об'єднати всіх українських канадців незалежно від 

релігійної чи регіональної ідентичності для 

звільнення та створення вільної України

 Підтримувати українську мову, культуру і християнські принсипи

 Підтримувати і шанувати Канаду

 Виховання добрих і свійдомих дітей і молодь

 Бути передставником української громади перед канадським 

урядом і у світі



Як пішло!

1932-1936     50 відилів створенно!

1936-1937   +12 відилів створенно!

1937-1950   + 2  відилів створенно!

1950-1982   + 9  відилів створенно!



Розширина по 

цілі Канаді!

Пік:

91 відилів 

6 провинції (Онтаріо, 

Квебек, Альберта, 

Саскачеван, Манітоба, 

Британська Коломбіа)



Чим

займався і 

займається 

«УНО»

Культура

Виховування і Наука

Политіка

Допомога Громаді і Канаді

Допомога Україні



Культура



Виховування 

і Наука



Политіка

основоположні у створенні

 Конгрес Українців Канади (КУК)

 Світовий Конгрес Українців (СКУ)

 Multiculturalism in Canada (Sen. Paul Yuzyk - МУНО) 



Допомога 
Громаді



Допомога 

Канаді



Допомога Україні

 УСГ дуже активно помагає із проєктом 

«UNIFIER»

 ОУК активно збирає гроші і потрібні речі 

для старших людей і сиріт

 УНО фінансово підтримує студенти які 

приїждають учитися у Канадському 

парламанті (Canada Ukraine Parliamentary 

Program) 



УНО 85 років існує!


