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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 

 

Радий Вам повідомити про завершення друкування Родинного Календаря «Наш Рід» на 

2014-2015 роки. Нагадую, що формат настінного календаря - А3, тип повно-кольоровий, тираж - 

120 екземплярів, а вартість усього тиражу (без розробки макету та ПДВ) склала, всього - 5 100 

гривень. Це стало можливим, через суттєву знижку вартості замовлення, яку нам надав член нашого 

Роду – Ключевський Іван Іванович, директор ТДВ «Патент», якому - щире спасибі від усього Роду.   

Натомість до Календаря, включено фото з усіх Зустрічей (2011, 2012) та Експедиції (2013) 

Роду. До цього, по-суті, першого Родинного видання включено, практично, усі наявні фотографії 

членів Роду та членів їх сімей, в тому числі й тих, які ні разу не прийняли участі у заходах Нашого 

Роду. Є надія, що перший, Родинний Календар, який вже розповсюджується, стане першим, 

знаковим виданням для усієї Родини, члени якої надовго збережуть його для своїх потомків. 

Розповсюдження та придбання видання, здійснюється відповідно до «Положення про умови 

розповсюдження/придбання Родинного Календаря «Наш Рід» на 2014-2015 роки та порядок 

взаєморозрахунків», через членів ГО «Наш Рід», які уповноважені на його реалізацію. Тобто, для 

придбання Родинного Календаря, бажаючі повинні звернутись до нижче вказаних членів Роду: 
 

П.І.Б.  Регіон розповсюдження та реалізації  Контактні дані 

Демедюк Богдан Миколайович по Ясінянсько-Бичківсько-Тячівському регіону +380-970384889 

Ключівська Олена Андрашівна по регіону СНД та закордонню +7-9639757530 

Ключівський Юрій Васильович 
по безоплатникам, презентаційникам-

спонсорам, по резерву та архіву 

+380-954545540 

nasharodynka@gmail.com  

Ключевський Юрій Андрійович по Ужгородсько-Мукачівському регіону +380-990846964 
 

При цьому, вартість одного екземпляру Календаря, складає: для Члена Роду - 60 (шістдесят) 

гривень, а для Члена ГО «Наш Рід» - 55 (п’ятдесят п’ять) гривень. Для Членів Ради Старійшин Роду 

(яким виповнилось 80 років), отримання одного екземпляру Календаря - безкоштовне. 

Після завершення реалізації усього тиражу Родинного Календаря, ГО «Наш Рід» підготує 

Звіт про розповсюдження Календарів та проінформує про фінансовий стан Нашого Роду.  

 

Другою важливою новиною, кінця 2013 – початку 2014 років, є факт: відбору, підготовки та 

редагування матеріалів, а також - формування переліку (з 11-ти адрес) тих членів Нашого Роду, які 

не користуються електронними засобами зв’язку (зокрема Інтернетом), з метою інформування їх 

про діяльність Роду та започаткування щомісячної, поштової розсилки їм - матеріалів Бібліотеки 

ГО «Наш Рід». Є надія, що підготовлені матеріали Бібліотеки, стануть надійним, чесним джерелом 

інформування усіх членів нашого Роду, про: історично-просвітницьке, громадсько-суспільне та 

морально-етичне минуле наших предків й сучасне нашого буття. Серед підготовленого:  

- «Карпато-Руси (Рутенія) - Підкарпатська Русь - Карпатська Україна - Закарпатська область 

(коротка історія)», об’ємом 2 аркуші;   

- Авторський матеріал «Держава починається з Родини», об’ємом 8 аркушів;   

- «Православна церква на Закарпатті в 1920-1938 роки», об’ємом 3 аркуші;   

- Авторський матеріал «Україна – це я», об’ємом 3 аркуші;   

- «До історії православного руху у закарпатському селі Іза», об’ємом 5 аркушів;    

- «Відомості про Українську греко-католицьку церкву та її історія», об’ємом 10 аркушів.   

Важливо, що розсилка матеріалів Бібліотеки «Наш Рід», буде синхронною, тобто: в 

електронній та фізичній (через «Укрпошту») формі. 
 

Й останнє. Станом на початок січня 2014 року, членами нашого Роду було зібрано - 4 160 

(чотири тисячі сто шістдесят) гривень. Вказані кошти, частково були використані на підготовку 

видання та фінансування виготовлення Родинного Календаря «Наш Рід» на 2014-2015 роки.  

 

З повагою,  

Ключівський Юрій Васильович,  

Голова громадської організації «Наш Рід» 

Ужгород, січень 2014  

mailto:nasharodynka@gmail.com
mailto:nasharodynka@gmail.com

