
       Український Kультурний Центр "Дніпро"  

   Українсько-Американська Фундація "ВОЛЯ"  
                 562 Genesee Street - Buffalo, NY 14204  

          (716) 856-4476  www.UkrainiansOfBuffalo.com   

  Facebook.com/DniproUkrainianCuturalCenter 

 

 

Український Культурний Центр «Дніпро» у Баффало існує щоб служити українсько-американській 

громаді Західного Нью-Йорку.     

Дніпро є дім для: 

- Українська Федеральна Кредитна Спілка 

- Бара і кухня – члени можуть зустрічатися у п'ятницю ввечері або орендувати 

- Бібліотека ім. Тараса Шевченка, конференц-центр і приміщення для проведення засідань 

- Банкетний зал «Велика Заля» для весіль, концертів та спеціальних заходів 

- СУМ – Спілка Української Молоді 

- "Рідна школа" - суботня школа українознавства, історії та культури для дітей віком 5-16 років 

- УККА, ООЧСУ, ОЖ-ОЧСУ, жіночий хор “Мрія”  

- Українсько-Американська Фундація "ВОЛЯ" – благодійна організація IRS 501C3, яка приймає 

пожертви на ремонт будівлі в Дніпрі, а також гуманітарну та медичну допомогу Україні  

 

ДНІПРО – це ВАШ Український Дім, підтримуйте його разом з родиною та друзями. 

 

Так ! Я хочу допомогти відбудувати Дніпро - Наш Український Дім! 

Пожертви приймають у Кредитівці або можете задзвонити 847-6655 щоб перевести гроші.  

Також можна вислати по пошті цю форму до “Dnipro, 562 Genesee St., Buffalo, NY 14204”.  Підписуйте чеки до 

"UAFF- Dnipro" - це є признана "I.R.S. 501C3 благодійна організація".  

Ваші пожертви зможуть зменшити ваші подаки. 

Вишліть чек до: “UAFF-Dnipro” at 562 Genesee St. Buffalo, NY 14204 

 
Відітніть тут і вишліть нижню частину  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 Скільки     Кожен  Разом 

Регулярний член (Жовта картка) - $ 10 на рік.           ______     $10  $_______ 
Має бути українцем і спонсорованим чинним членом Дніпра    

  
Соціальний член (Голуба картка) - $ 20 на рік.             ______     $20  $_______ 
Має бути спонсорований чинним членом Дніпра  

 

Голосуючий член - $100 одноразовий внесок плюс $ 10 щороку   ______    $100  $_______ 
Потрібно заповнити офіційну Заяву.  Анкета на www.UkrainiansOfBuffalo.com  

або зателефонуйте 847-1281 або імейл до TridentMC@roadrunner.com  

 

Пожертвування Будівельному фонду "UAFF - Дніпро"      $ _______ 

 

Пожертвування на гуманітарну допомогу Україні "UAFF - Humanitarian"   $ _______ 

 

Ім’я _________________________________ Адреса ______________________________ 

Телефон                                                                   Імейл                                                                 

 

http://www.ukrainiansofbuffalo.com/
http://www.ukrainiansofbuffalo.com/
mailto:TridentMC@roadrunner.com

