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Інформація-звіт про розповсюдження/придбання та  

надходження коштів за реалізацію Родинного Календаря «Наш Рід» на 2014-2015 роки 

 

I. Загальна інформація 

 1. Вихідні дані Родинного Календаря, який було замовлено та виготовлено: 

- формат календаря - А3 (горизонтальне розміщення); 

- тип: повно-кольоровий (4+4); 

- тираж – 120 екземплярів; 

- вартість замовленого тиражу - 5 100 гривень; 

- фактично заплачена сума - 4 952 гривні; 

- дата виготовлення замовлення та отримання тиражу: 27 січня 2014 року; 

- фактичні строки розповсюдження: 28 січня – 30 квітня 2014 року.  

 2. Для розповсюдження, придбання та пересилки Родинного Календаря, було підготовлено та 

розіслано: виконавцю (ТДВ «Патент») та членам Роду, такі документи: 

- «Технічні умови та розрахунки вартості», для ТДВ «Патент», серпень 2013 рік; 

- «Доцільність, тираж, розрахунки вартості та тексти, які доцільно розмістити в Родинному 

Календарі Нашого Роду», вересень 2013 рік; 

- «Положення про умови розповсюдження/придбання Родинного Календаря «Наш Рід» на 

2014-2015 роки та порядок взаєморозрахунків», листопад 2013 рік;  

- «Інформація про розповсюдження/реалізацію Родинного Календаря «Наш Рід» на 2014-

2015 роки та результати взаєморозрахунків», листопад 2013 рік; 

- «Порядок реалізації Родинного Календаря «Наш Рід» на 2014-2015 роки», січень 2014 рік. 

3. Виготовлення Родинного Календаря, в обумовлені терміни - здійснив ТДВ «Патент».  

 

II. Організація розповсюдження, реалізації та пересилки  

 1. Для розповсюдження/реалізації Родинного Календаря, було: 

 - визначено чотири регіони/категорії розповсюдження: Ясінянсько-Бичківсько-Тячівський, 

Ужгородсько-Мукачівський, СНД та безоплатники, презентаційники-спонсори, резерв й архів; 

- здійснено розподіл Родинних календарів, відповідно до регіонів/категорій, з урахуванням 

кількості родин у кожному регіоні та потенційних потреб по кожній категорії;   

- уповноважено 4-х членів ГО «Наш Рід», які здійснювали: розповсюдження, реалізацію та 

пересилку Родинного Календаря членам нашого Роду.  

2. Членам Роду та іншим зацікавленим сторонам, на протязі листопада 2013 року - січня 2014 

року, було переслано, практично, всю інформацію про умови, вартість, порядок розповсюдження та 

придбання Родинного Календаря.   

3. Практично, усім членам Роду, які проживають, в тому числі й за межами України та на їх 

прохання - було організовано пересилку/передачу певної кількості Родинних Календарів, а саме:  

 - до Естонії  - 8 екземплярів; 

 - до Російської Федерації – 4 екземпляри; 

- до Луганська/Ізраїлю – 3 екземпляри; 

- до Праги – 4 екземпляри; 

- до Будапешту – 1 екземпляр. 

4. Розповсюдження Родинних Календарів відбулось між: друзями, знайомими та партнерами 

Роду, включаючи юридичних осіб.  

 

III. Фактична реалізація по регіонах/категоріях 

1. Реалізацію всього тиражу Родинних Календарів, було організовано за місцем проживання 

та з урахуванням статусу членів Роду й членів ГО «Наш Рід», а саме: 

а) в Ужгородсько-Мукачівському регіоні реалізовано - 34 примірники (план 40 екземплярів); 

б) в Ясінянсько-Бичківсько-Тячівському регіоні реалізовано - 23 примірників (план 30 екз.); 

в) в регіон СНД та за кордон переслано - 20 примірників (план 20 екземплярів); 

г) передано безоплатникам та спонсорам - 21 примірник (план 20 екземплярів); 
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д) залишено в резерві та для архіву Роду - 22 примірників (планувалось 10 екземплярів). 

2. Членам Роду, яким виповнилось 80 років, Родинні Календарі (по одному екземпляру) було 

передано/переслано - безкоштовно, а саме: Туцканюку М.І. (90), Дячук І.В. (89), Дячук О.В. (84), 

Ключевській Г.А. (82), Тулайдан В.В. (81), Стеблюк О.І. (81). 

3. Окремим членам Роду, виходячи з їх фінансово-матеріального стану, Родинні Календарі 

було передано - безкоштовно. Всього таким чином було передано - 5 екземплярів.    

4. Реалізацію Родинних Календарів фізичним особам: партнерам та спонсорам Роду, було 

проведено (та здійснюється й надалі) на платній та безоплатній основі, за умови, коли така особа 

виявить бажання стати партнером, спонсором та/чи другом Роду, а саме: 

- за ціною, в розмірі 100 гривень, реалізовано - 3 примірники; 

- безкоштовно передано - 4 примірники.  

5. Передача Родинних Календарів партнерам-юридичним особам, безоплатно, здійснювалась 

(й проходитиме далі) за умови укладення Меморандуму про співпрацю, з таким суб’єктом, а саме: 

- з міською газетою «Тячів», 24 березня 2014 року; 

- з Рахівською центральною, районною бібліотекою, 24 березня 2014 року; 

- з обласною газетою «Новини Закарпаття», 17 квітня 2014 року.  

6. Всього за пунктами 2-5, реалізовано/передано безкоштовно - 21 екземпляр. 

 

IV. Суми коштів, виручених від розповсюдження та реалізації 

1. Суми коштів, виручених за реалізацію Родинних Календарів, по регіонах/категоріях:  

а) по Ужгородсько-Мукачівському регіоні, сума реалізації склала 1 890 гривень; 

б) по Ясінянсько-Бичківсько-Тячівському регіоні сума реалізації склала 1070 гривень; 

в) по регіону СНД та по за кордону, сума реалізації склала 1 020 гривень; 

г) по друзях Роду, сума реалізації склала 300 гривень; 

2. Баланс та прибутки/збитки від розповсюдження/реалізації:  

- фактично заплачена сума за виготовлення 120 примірників - 4 952 гривень; 

- фактично отримана сума за реалізовані/продані 98 примірників - 4 280 гривень; 

 - збитки склали суму в розмірі - 672 гривні. 

 

V. Заключна інформація: висновки та зауваження  

 Ідея, виготовлення та розповсюдження/реалізації проекту «Родинний Календар», в цілому - 

виявились позитивною, потрібною і, фактично - була схвалена більшістю членів Роду, які й 

придбали основну частину тиражу. Практично, видання вмістило 242 фотокартки усіх нам відомих 

членів нашого Роду (фотографії яких були на той час у наявності). При цьому, цікаво, що багатьма 

власниками календаря «Наш Рід», останній сприйнято як фотоальбом, який ховають у шафі! Однак, 

по-суті, для всіх членів Роду, які придбали Родинний Календар, він вже став невід’ємною частиною 

кожної сім’ї та й усього нашого Роду... 

 Натомість, варто сказати й про недоліки проекту та певні прорахунки при його реалізації: 

1. Прикро, але так і не вдалось знайти однодумців, серед членів Роду, щоб сформувати 

Редколегію Родинного Календаря, яка конче необхідна для такого роду, видавничих проектів, в 

тому числі - і в майбутньому. Звідси, окремі помилки та неточності в тексті (на останній сторінці), 

які не суттєві, але за які, як автор проекту та його виконавець прошу вибачення перед ображеними. 

2. Через фактичну відсутність Редколегії, пасивність та небажання співпрацювати у ній, з 

числа членів Роду - об’єктивність, повнота даних, а також: статистичні, стилістичні, дизайнові та 

інші помилки, для такого видання, можливо-реальні, що й мало місце у виданому Родинному 

Календарі. Звідси, фотографії окремих (хоч і одиниць) родичів - є відсутніми.    

3. Практично, неможливо визначити реальну кількість примірників видання та, відповідно, 

прорахувати витрати на увесь тираж, через пасивність більшості члені Роду, як на етапі підготовки 

Календаря, так і на етапі реалізації/продажу уповноваженими розповсюджувачами. Тому - збитки. 

 

Інформацію-звіт підготував 

Ключівський Ю.В. 

Прага, травень 2014 
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