Ukrainian Culture Center, Inc.
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ОСЕРЕДОК
a California non-profit organization

4315 Melrose Avenue
Los Angeles, CA 90029
Phone: (323) 665-3703

ukrainianculturecenterla.com

ЗАЯВА / APPLICATION
Ім’я, прізвище/Name____________________________________________________________
Будь ласка, друкуйте / Please, print

Адреса/Address________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон/Telephone_____________________________________________________________
Електронна пошта/Email_________________________________________________________

Прошу прийняти мене в члени Українського Культурного Осередку та на
найближчих Загальних Зборах схвалити моє членство.
Заявляю, що я не є членом крайніх деструктивних або комуністичної партій ані
їхнім симпатиком. У разі мого прийняття в члени я буду сумлінно виконувати
членські зобов’язання та дотримуватися приписів статуту Українського
Культурного Осередку в місті Лос-Анджелесі.
Please accept me as a member of the Ukrainian Culture Center, and confirm my
membership at your next General Meeting.
I hereby declare that I am not a member of, nor in a sympathy with any subversive
or communist organization. If I am accepted, I agree to fulfill my obligation as a
member and abide by all bylaws of the Ukrainian Culture Center of the city of Los
Angeles.
____________________________________
Підпис/Signature

_____________________
Дата/Date

Поручителі / Guarantors:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНСТВО В УКО

UCC MEMBERSHIP INFORMATION

Український Культурний Осередок м.ЛосАнджелесу (УКО/UCC) служить громаді, об’єднуючи
людей українського походження, зберігаючи
українську культуру та інформуючи американську
громадськість про Україну та її геополітичне значення
у світі. Тому активна членська база є вирішальною
для функціонування центру.

The Ukrainian Culture Center of Los Angeles
(YKO/UCC) serves the community by uniting people
of Ukrainian descent, preserving Ukrainian culture, and
educating the American public about Ukraine and its
geopolitical significance in the world. Therefore, an active
membership base is crucial to the center’s functioning.

Стати членом Українського Культурного
Осередку просто: якщо ви українець або одружені
з людиною українського походження, будь ласка,
скористайтеся сторінкою на звороті або завантажте
заявку на членство на нашому веб-сайті
ukrainianculturecenterla.com/resources

Becoming a member of the Ukrainian Culture Center
is easy – if you are of Ukrainian descent or married to
a person of Ukrainian descent – please use page on the
back or download the Membership Application on our
website at
ukrainianculturecenterla.com/resources

і надішліть до Українського Культурного Осередку за
такою адресою:

and submit it to the Ukrainian Culture Center at the
following address:

Ukrainian Culture Center
4315 Melrose Ave, Los Angeles, CA 90029

Ukrainian Culture Center
4315 Melrose Ave, Los Angeles, CA 90029

разом із оплатою в розмірі 10 доларів, що не підлягає
поверненню. Ваша заявка має бути підписана:

along with a $10 non-refundable application fee. Your
application must be signed by:

ü Одним із членів Управи УКО або Надзірної
Ради;

ü One member of the Board of Directors or the
Board of Trustees

ü Одним активним членом Українського
Культурного Осередку.

ü One active member of the Ukrainian Culture
Center

Заявки нових членів розглядаються під час
річних загальних зборів УКО/UCC. Цього року
збори відбудуться 27 березня 2022 року. Ви
отримаєте письмове повідомлення як звичайною,
так і електронною поштою, якщо ваша заявка буде
прийнята на загальних зборах.
Наші ціни на членство дуже прийнятні, а членство
в УКО дає вам можливість стати частиною однієї з
найвпливовіших українських організацій у діаспорі.

Активний член

• $25.00 щорічно для фізичної особи з правом
голосу.
• $45.00 для сім’ї (до 3 осіб) із правом голосу.

Асоційований член

• $15.00 щорічно без права голосу.
Будь ласка, також відвідайте нас на нашому
веб-сайті за адресою ukrainianculturecenterla.com
у Facebook за адресою facebook.com/uccla
та в Instagram за адресою @ukrainianculturecenterla

New member applications are considered during the
Annual General Meeting of the YKO/UCC. This year the
meeting will take place on March 27th, 2022. You will
receive written notification by both mail/email if your
application is accepted.
Our membership prices are very reasonable, while
YKO/UCC membership offers you the opportunity to be
part of one of the most influential Ukrainian organizations
in the diaspora:

Active Member

• $25.00 annually for an individual, with right to
vote.
• $45.00 for family (up to 3 people), with right to vote.

Associate Member

• $15.00 annually, without right to vote.
Please also visit us on our
website at ukrainianculturecenterla.com
on Facebook at facebook.com/uccla
and on Instagram at @ukrainianculturecenterla

