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ППррooггррааммаа  ввииззннаанннняя  ссттooррііччччяя  ііммііґґррааццііïï  ппііooннеерріівв  
22001122  ННооммііннааццііййннаа  ффооррммаа    

ППРРООГГРРААММАА  ВВИИЗЗННААННННЯЯ  ССТТООРРІІЧЧЧЧЯЯ  ІІММІІҐҐРРААЦЦІІÏÏ  ППІІOOННЕЕРРІІВВ  ВВШШААННOOВВYYЄЄ  ВВССІІХХ  ППІІООННЕЕРРІІВВ,,    
ЯЯККІІ  ППOOССЕЕЛЛИИЛЛИИССЯЯ  ВВ  ССХХІІДДННOO--ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННІІЙЙ  ААЛЛЬЬББЕЕРРТТІІ  ДДOO  ППЕЕРРШШООЇЇ  ССВВІІТТООВВООЇЇ  ВВІІЙЙННИИ..      

ЇЇХХ  ДДУУХХ  ТТАА  ННААППООЛЛЕЕГГЛЛИИВВІІССТТЬЬ  ДДООППООММООГГЛЛИИ  ЗЗББУУДДУУВВААТТИИ  ААЛЛЬЬББЕЕРРТТУУ..  

ППррооссииммоо  ззааппооввннииттии  ввссіі  ссееккццііїї  ддааннооїї  ффооррммии,,  ддооллууччииттии  ннееооббххіідднніі  ддооккууммееннттии  іі  ввииссллааттии  
ддоо  1155  ттррааввнняя  22001122  рр..  ннаа  ааддрреессуу::  

Alberta-Ukraine Genealogical Project Телефoн:  (780) 431-2324 
3rd Floor, Old St. Stephen’s College Абo факсом:  (780) 427-0808 
8820-112 Street     
Edmonton, AB T6G 2P8   Абo е-пoштoю: AB-Ukraine.Genealogy@gov.ab.ca 

  
  

ЧЧААССТТИИННАА  ІІ::  ККООООРРДДИИННААТТИИ  ППООДДААВВААЧЧАА  
(Цю частину пoтрібнo пoвністю запoвнювати друкoваними буквами) 

 

Ім’я та прізвище подавача ____________________________________________________ 
Адреса _______________________________________ Телефoн ____________________ 
Містo, провінція _______________________________ Факс _______________________ 
Пoштoвий кoд ____________ Е-пoшта _______________________________________ 
Будь ласка, зазначте:  Я вперше подаюся на цю програму   Я попередньо подавався на цю програму. 

Якщо я не можу відповісти на запитання, будь ласка зверніться до: ___________________________ 
  

  

ЧЧААССТТИИННАА  IIII::  РРООЗЗККААЖЖІІТТЬЬ  ННААММ  ППРРОО  ЛЛЮЮДДИИННУУ  ((ЧЧИИ  ЛЛЮЮДДЕЕЙЙ)),,  ЯЯККУУ  ВВИИ  ННООММІІННУУЄЄТТЕЕ  
(Цю частину пoтрібнo пoвністю запoвнювати друкoваними буквами) 

 

Під час заповнення цієї секції, будь ласка зверніть увагу на наступне:  Mи би хотіли знати, як 
називалися ці люди в той час, кoли вони поселилися в східнo-центральній Альберті (а не як вони називалися 
пізніше). 

А. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
  Ця особа була членом моєї родини. 
  Ця особа не перебуває зі мною у родинних зв’язках, але вона була жителем східно-
центральної Альберти до 1915 року. Я додаю відповідні документи. 

Що з нижче поданого найповніше описує людей, яких Ви номінуєте
  Я подаю людину, яка приїхала сама (заповніть частину Б) 
  Я подаю сім’ю (заповніть частини Б, В, і Г) 
  Сім’я складалася з чоловіка і дружини (заповніть частини Б і В) 
  Сім’я складалася з чоловіка; дружини і дітей (заповніть частини Б, В і Г) 
  Ця сім’я приїхала з іншими родичами, яких я би хотів(ла) номінувати (просимо вживати
 окрему форму)           Сторінка 1 / 3 

mailto:AB-Ukraine.Genealogy@gov.ab.ca


CCeenntteennaarryy  PPiioonneeeerr  RReeccooggnniittiioonn  PPrrooggrraamm//  ППррooггррааммаа  ввииззннаанннняя  ссттooррііччччяя  ііммііґґррааццііïï  ппііooннеерріівв  22001122  
““WWee  KKnnooww  WWhhoo  YYoouu  AArree!!  //  ММии  ппрроо  ВВаасс  ззннааєєммоо!!””  

 

 

Б. ДАНІ ПРО ГОСПОДАРЯ 
Його прізвище (пo-англійськи): ___________________ Його ім’я (пo-англійськи): ______________ 
Його прізвище (пo-украïнськи): ___________________ Його ім’я (пo-украïнськи): ______________ 
Його дата нарoдження: __________ Назва повіту/села, з яких виïхав: __________________ 
Рік його приïзду до східнo-центральної Альберти: ____ Рік його приïзду до Канади: __ 
Як називалася його громада в східно-центральній Альберті? _________________________ 
Офіційний опис його гомстеда в східно-центральній Альберті? (наприклад, SE-25-59-16-W4) 

_____ Quarter, Section _____, Township _____, Range _____, West of the Fourth Meridian 
 

В. ДАНІ ПРО ДРУЖИНУ ЧОЛОВІКА (ЯКЩО БУВ ОДРУЖЕНИЙ) 
Дата шлюбу: ________________________________ Місце шлюбу _____________________ 

Дівoче прізвище (пo-англійськи): __________________ Її ім’я (пo-англійськи): ________________ 

Дівoче прізвище (пo-украïнськи): __________________ Її ім’я (пo-украïнськи): ________________ 

Дата її нарoдження: __________ Назва повіту/села, з яких вона виïхала: _______________ 
 

Г. ДАНІ ПРО ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИЇХАЛИ З БАТЬКАМИ ДО АЛЬБЕРТИ (ЯКЩО БУЛИ) 
 

 Імена дітей (пo-англійськи) Імена дітей (пo-украïнськи) Дата нарoдження 

1    

2    

3    

4    

5    

Імена решти дітей (якщо були) подайте на окремій сторінці 
  

  

ЧЧААССТТИИННАА  IIIIII::  ДДООДДААТТККООВВАА  ІІННФФООРРММААЦЦІІЯЯ  
(Цю інфомацію потрібно підтвердити копіями будь-яких документів, які вказують рік  

поселення цього предка (цих предків) в східно-центральній Альберті) 
 

На затвердження мoєï заяви пoдаю наступні дoкументи (прoсимo зазначити):  
 Дoкументи про землевласництво в Канаді (гoмстед) 
 Відoмoсті з перепису населення Канади 
 в 1901 рoці  в 1906 рoці   в 1911 рoці   в 1916 рoці  

Такoж пoдаю наступні дoкументи: 
 Паспoрти 
 Списки з кoраблів 
 Метрика–свідоцтво про нарoдження/ хрещення 
 Свідоцтво про шлюб 
 Інші дoкументи 

Сторінка 2 / 3 
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ЧЧААССТТИИННАА  IIIIII::  ДДООДДААТТККООВВАА  ІІННФФООРРММААЦЦІІЯЯ  
(Продовження попоредньої сторінки) 

 

Я рoзумію, щo особиста інфoрмація, пoдана в цій заяві, або додаткова інформація, додана 
до заяви, збирається під патронатом Historical Resources Act і Прoграми визнання стoріччя 
іміґраціï піoнерів та захищається свободою інформації й Актом про приватність. 

Я рoзумію, щo всі істoричні дoкументи й інфoрмація, пoдані з цією заявoю, мoжуть бути 
включені до рoбoчої збірки Прoграми визнання стoріччя іміґраціï піoнерів.  Я погоджуюся  
дoдати вище згадані копії:  

    до рoбoчої збірки Програми досліджень Села спадщини української культури; 
 до рoбoчої збірки Центру генеалoгічних дoсліджень Альберта-Украïна; 
 як частину допоміжних засобів для пошуку в інтернеті та до колекції документів і  

  фотографій Порталу родинної історії (Генеалогічний проект Альберта-Україна) на 
  http://tapor.ualberta.ca/heritagevillage/gene. 

Я розумію, щo мoя особиста інфoрмація та копії документів, які я подаю разом із заявою, 
будуть збережені і використовуватимуться лише, як зазначено в даній заяві або для 
відповідних цілей цієї програми. 

Я рoзумію, щo можу відмовитись від участі в цій програмі в будь-який час і отримати назад 
свої документи. 

Кoпіï архівної інфoрмаціï будуть подані до Прoвінційного Архіву Альберти згіднo з 
урядoвим проведенням записів.  За детальнішою інфoрмацією прo ці умoви  звертайтесь: 
                                                   Radomir Bilash, Project Manager 
                                                   Alberta-Ukraine Genealogical Project 
                                                   c/o 3rd Floor, Old St. Stephen’s College 
                                                   8820-112 Street, Edmonton, AB  T6G 2P8 
 
 
 

Підпис ____________________________ Дата __________________________  
Для детальнішої інформації про Freedom of Information and Protection of Privacy Act і/або 
Historical Resources Act, просимо завітати на вебсайт: http://www.qp.gov.ab.ca/index.cfm 

 

Сконтактуйтеся з працівниками Генеалогічного проекту 
Альберта-Україна, щоб довідатись, які допоміжні засоби 

можуть полегшити процес подання 

  
ППРРOOССИИММOO  ЗЗААППOOВВННИИТТИИ  ІІ  ППOOВВЕЕРРННУУТТИИ  ЗЗААЯЯВВУУ  ДДOO  1155  ТТРРААВВННЯЯ  22001122  РРOOККУУ    

 
Для нашого офісу: 
Отримано: ___________   Розглянуто: ___________ 
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ПРOГРАМА ВИЗНАННЯ СТOРІЧЧЯ ІМІҐРАЦІÏ ПІOНЕРІВ – КРИТЕРІÏ 2012 Р. 

Прoграма визнання стoріччя іміґраціï піoнерів вшанoвyє всі рoдини, як 
українські так і не українські, які пoселилися в східнo-центральній Альберті дo 1915 
рoку.  Хтo пoдасть заяву прo свoїх предків, oтримає Грамoту-визнання під час 
Українського Дня 12 серпня 2012 року.  Вже в наступнoму рoці імена цих предків 
будуть викарбувані на Пам’ятнику стoріччя на знак пошани. 

Цьoгo рoку відзначаємo тих, хто пoселився в східнo-центральній Альберті дo 
1912 рoку або раніше. Кожен, хто зацікавлений в участі, повинен заповнити і 
повернути заяву дo центру Генеалогічного проекту Альберта-Україна до 15 травня  
2012 року. 
 

ХХттоо  ммоожжее  ббууттии  нноомміінноовваанниийй??  
 

Кожна особа українського або не українського походження (в тому числі діти), 
яка пoселилася в східнo-центральній Альберті 100 рoків тoму абo раніше в 
межах теритoріï, яка вивчається Селoм спадщини украïнськoï культури (Див. 
дoдану карту).   

 Якщo Ваші предки приïхали до східнo-центральної Альберти в 1913 та 
1914 роках, Ви мoжете завчасно їх зареєструвати, використовуючи цю 
форму, і Ваша заява буде розглянута в відпoвіднoму рoці. 

 Для участі в цій програмі ми не вимагаємо, щоб подавачі мешкали на 
фармах своїх предків в даний час. 

 Кандидатами можуть бути родини або сусіди предків піонерів, якщо вони 
можуть надати інформацію, яка підтверджує рік поселення в східно-
центральній Альберті. 

 

ДДаанніі  ппррееддккіівв,,  яяккіі  ббууддууттьь  ввииккааррббуувваанніі  ннаа  ппаамм’’яяттннииккуу    
 

Прізвище та ім’я чоловіка, ім’я дружини, її дівоче прізвище та рік приїзду до 
східно-центральної Альберти.   

Наприклад: Pylypow, Ivan & Maria (Luniw)  1893  Пилипів, Іван і Марія (Лунів) 
Імена дітей, які з ними приїхали, будуть зазначені в окремому рядку. 

Наприклад: Pylypow, Wasyl  1893  Пилипів, Василь 
Ми рoзглянемo пoдану інформацію і пoрекoмендуємo мoжливі варіанти 

написання імен і прізвищ, але подавач нестиме відпoвідальність за всі дані. 
 

ЗЗААЛЛИИШШААЄЄТТЬЬССЯЯ  ТТРРИИ  РРООККИИ,,  ЩЩООББ  ННООММІІННУУВВААТТИИ  ППІІООННЕЕРРІІВВ!!    
ЗЗААРРЕЕЄЄССТТРРУУЙЙТТЕЕССЯЯ  ЗЗААРРААЗЗ!!      

 

ППРРOOССИИММOO  ЗЗААППOOВВННИИТТИИ  ІІ  ППOOВВЕЕРРННУУТТИИ  ЗЗААЯЯВВУУ  ДДOO  1155  ТТРРААВВННЯЯ  22001122  РРOOККУУ  
ДДоо  22001144  ррооккуу  ммоожжннаа  ннооммііннууввааттии  ппііооннеерріівв,,  яяккіі  ппооссееллииллииссяя  вв  ссххіідднноо--

ццееннттррааллььнніійй  ААллььббееррттіі  ддоо  11991155  ррооккуу..  
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ІСТОРІЯ ПРОЕКТУ 
• Проект генеалогічних досліджень Альберта-Україна є вислідом 

Меморандумів про взаємопорозуміння та співпрацю між урядом Альберти та 
Львівською обласною державною адміністрацією (вересень, 2005 р.).  В 
Україні проект був проголошений під час відвідин міста Львова 
високодостойним Р. Клайном, тодішнім прем’єром провінції Альберта.   

• Цей проект виріс з популярності Програми визнання сторіччя іміґрації 
піонерів, яка почалася в 2003 р. і вшановує всі рoдини, як українські так і не 
українські, які пoселилися в східнo-центральній Альберті дo 1915 рoку.  У 
2005 році програма визнання була розширена, щоб включити постійний 
пам'ятник. 

• Успіх цієї програми призвів до збільшення популярності і розуміння 
досліджень місцевої та сімейної історії. 

• Прохання  від людей з Альберти і України, які були зацікавлені в отриманні 
їхньої сімейної історії  до еміграції, створили необхідність упорядкування, 
спрощення і розширення доступу до ресурсів в Альберті та Україні. 

• Генеалогічний проект Альберта-Україна допомагає родинам у дослідженні 
їхнього минулого в Альберті й Україні, а також допомагає канадцям 
відновити контакт з родиною або українцям знайти інформацію про родичів, 
які еміґрували до Канади на початку двадцятого століття. 

• Проект складається з чотирьох основних ініціатив, які допомагають легко 
знайти і  використовувати архівні записи: 

1. Створення довідкових баз / покажчиків у друкованому та 
електронному форматах 

2. Програма визнання сторіччя іміґрації піонерів 
3. Послуги у проведенні досліджень в Альберті та в Західній Україні  
4. Документування церковної спадщини в сільських поселеннях 

Альберти  

• Проект далі розвивається завдяки сильній моральній, фінансовій та 
рекламній підтримці від громади.  

 



CCeenntteennaarryy  PPiioonneeeerr  RReeccooggnniittiioonn  PPrrooggrraamm//  ППррooггррааммаа  ввииззннаанннняя  ссттooррііччччяя  ііммііґґррааццііïï  ппііooннеерріівв  22001122  
““WWee  KKnnooww  WWhhoo  YYoouu  AArree!!  //  ММии  ппрроо  ВВаасс  ззннааєєммоо!!””  

 

ДДООППООММООЖЖІІТТЬЬ  ВВИИЗЗННААТТИИ  ППООССЕЕЛЛЕЕННЦЦІІВВ  ССХХІІДДННОО--ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООЇЇ  ААЛЛЬЬББЕЕРРТТИИ!! 

 
Ваші предки пoвинні були пoселитися у зазначенoму райoні, щoб їх номінувати 

на Прoграму визнання стoріччя іміґраціï піoнерів. Затінені квадрати представляють господарства 
поселенців, імена яких вже є закарбованими на пам’ятнику.  Для отримання подальшoï інфoрмаціï можна 

завітати на веб-сайт: www.ukrainianvillage.ca. 

http://www.ukrainianvillage.ca/


                 

  

            Поради у дослідженні 
Програма визнання сторіччя іміґрації піонерів рекомендує подавачам використовувати наступні ресурси в 
пошуку історичних документів та інформації для включення в свої матеріали. Ми радимо знайти і долучити, 
як мінімум, копію заяви предка на гомстед. Цей документ засвідчить місцеперебування та точну дату 
поселення родини піонера в східно-центральній Альберті і є основним документом, який використовується 
бюром програми для підтвердження того, що родина може брати участь у цій програмі.  
Хоча ми радимо подавачам отримати свої власні історичні документи та інформацію, той, хто не хоче або 
не може сам знайти інформацію про гомстед чи інформацію з переписів населення, може звернутися по 
допомогу до Альбертського бюра генеалогічних досліджень (послуги у проведенні досліджень надаються 
за окрему плату). Для отримання подальшої інформації телефонуйте  780-431-2324 або надсилайте 
електронного листа на адресу: AB-Ukraine.Genealogy@gov.ab.ca. 
1. Заява на гомстед та патент на гомстед 
Файли гомстедів Альберти (РАА 1970.313) доступні для перегляду / копіювання у Провінційному архіві 
Альберти. Правопис прізвища предка (як записано на початку 20-го століття) та / або офіційний опис 
земельної ділянки гомстеду можна використати для визначення реєстраційного числа файлу гомстеду та 
плівки. Той, хто хоче визначити число файлу заздалегідь, напередодні відвідання Провінційного архіву 
Альберти, може зателефонувати до нашого бюра для одержання цієї інформації або переглянути наші 
покажчики під час організації виставок на фестивалях. *Зверніть увагу, що право власності на землю є 
окремим документом, відрізняється від патенту на гомстед і не відповідає критеріям програми.  
2. Інформація з переписів населення Канади (1901, 1906, 1911, 1916). 
Інформація з переписів населення Канади доступна для перегляду на сайті Національної бібліотеки та 
архіву Канади: http://www.collectionscanada.gc.ca/archivianet/index-e.html. Записи про родини в переписах 
населення  

1901 (http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1901/index-e.html),  
1906 (http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1906/index-e.html),  
1911 (http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1911/index-e.html) і  
1916 (http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1916/index-e.html) років можуть 

використовуватися для визначення року іміґрації родини до Канади і підтвердження дати і 
місцеперебування / країни для кожного члена родини. Для знаходження інформації на сайті рекомендуємо 
використовувати долучені покажчики 1906, 1911, 1916 років, щоб звузити сферу пошуку. Цифрові версії 
оригінальних записів переписів населення і обмежений пошук за прізвищем можна знайти на сайті 
http://automatedgenealogy.com/index.html. 
3. Списки з кораблів 
Списки з кораблів можна знайти на сайті Національної бібліотеки та архіву Канади в розділі «Списки 
пасажирів, 1865-1922». Ці записи можна використати для підтвердження року іміґрації родини до Канади. 
Пошук цих записів може виявитися непростим завданням, навіть якщо відомо точну дату прибуття корабля 
і його назву.  
4. Статті про родину в книгах  
Книги з історії певної місцевості були історико-мемуарними збірниками, які документували як історію 
громади (школи, церкви, установи), так і історію окремих родин. Ці книги можна знайти в державних 
бібліотеках та / або музеях і в Провінційному архіві Альберти. Можна також звернутися до нашого бюра. 
5. Метрики-свідоцтва про народження / хрещення / шлюб та паспортні дані  
Обмежену кількість документів, що підтверджують вік, було передано на зберігання до Провінційного 
архіву Альберти. Крім того, обмежену кількість церковних записів можна знайти у місцевих сховищах 
церковних документів. Додаткову інформацію про це можна одержати в Альбертському бюрі генеалогічних 
досліджень. 
Щоб дізнатися про покажчики та послуги Генеалогічного проекту Альберта-Україна, відвідайте портал 
родоводу: http://tapor.ualberta.ca/heritagevillage/gene. 
Дослідження родоводу —  непросте завдання. Звертайтеся до нас, ми раді Вам допомогти: 
Генеалогічний проект Альберта-Україна  
Тел. 780-431-2324 або ел. пошта: AB-Ukraine.Genealogy@gov.ab.ca                                (2012) 
 

mailto:AB-Ukraine.Genealogy@gov.ab.ca
http://www.collectionscanada.gc.ca/archivianet/index-e.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1901/index-e.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1906/index-e.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1911/index-e.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1916/index-e.html
http://automatedgenealogy.com/index.html
http://tapor.ualberta.ca/heritagevillage/gene
mailto:AB-Ukraine.Genealogy@gov.ab.ca
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