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Положення  

про умови розповсюдження/придбання Родинного Календаря «Наш Рід»  

на 2014-2015 роки та порядок взаєморозрахунків  
 

 Положення розроблено з метою організації та визначення умов розповсюдження/придбання 

Родинного Календаря «Наш Рід» на 2014-2015 роки (в подальшому – Календар), а також - порядок 

взаєморозрахунків. Положення враховує вихідні дані Календаря, по підготовці, друку, вартості 

видання та строках, а саме: 

- формат настінного календаря – А3; 

- тип: повно-кольоровий (4+4); 

- тираж – 120 екземплярів; 

- вартість усього тиражу (без розробки макету та ПДВ) – 5 100 гривень; 

- примірна дата виготовлення замовлення: кінець грудня 2013 р. – початок січня 2014 р. 

 

 Умови розповсюдження/придбання Календаря, такі: 

1. Для оперативного та зручного (для членів Роду) придбання Календаря, за місцем 

проживання, а також з урахуванням статусу членів Нашого Роду та членів громадської організації 

Нашого Роду – «Наш Рід», тираж Календаря (з урахуванням географії проживання членів Роду), 

буде розподілено наступним чином: 

а) Ужгородсько-Мукачівський регіон – 40 екземплярів; 

б) Ясінянсько-Бичківсько-Тячівський регіон - 30 екземплярів; 

в) регіон СНД та закордоння – 20 екземплярів; 

г) безоплатники та презентаційники-спонсори – 20 екземплярів; 

д) резерв та архів – 10 екземплярів. 

 

2. Розповсюдження/реалізацію Календаря уповноважені здійснювати члени ГО «Наш Рід»: 

а) по Ужгородсько-Мукачівському регіону – Ключевський Юрій Андрійович;  

б) по Ясінянсько-Бичківсько-Тячівському регіону - Демедюк Богдан Миколайович; 

в) по регіону СНД та закордонню – Ключівська Олена Андрашівна; 

г) по безоплатникам та презентаційникам-спонсорам – Ключівський Юрій Васильович; 

д) по резерву та архіву – Ключівський Юрій Васильович. 

 

3. Для інформування членів Роду, щодо можливості та умов придбання Календаря, а також з 

метою проведення взаєморозрахунків, уповноважена особа має право/зобов’язана: 

а) письмово та/чи усно (в т.ч. телефоном) інформувати бажаючих членів Роду про умови 

придбання Календаря (включаючи вартість за його пересилку); 

б) отримувати усні та/чи письмові заявки (від бажаючих придбати Календар) по формуванню 

партії передачі/пересилки Календаря/Календарів та вести облік таких; 

в) здійснювати передачу/пересилку (включаючи поштову) Календаря/Календарів бажаючим; 

г) визначати умови взаєморозрахунків та отримувати кошти за реалізовані Календарі, а 

також - вкладати виручені кошти на банківський рахунок Скарбника Роду; 

д) вести облік та контроль за передачею/пересилкою Календаря/Календарів, а також готувати 

звіти й звітуватись по кількості реалізованих Календарів, включаючи взаєморозрахунки по них.    

 

4. Право на придбання Календаря щодо першочерговості, має: 

а) член Роду; 

б) член громадської організації «Наш Рід»; 

в) близький, знайомий та інший бажаючий, в т.ч. й потенційний спонсор Нашого Роду. 

 

5. Член Роду, близький, знайомий, в т.ч. й потенційний спонсор Нашого Роду (який є членом 

громадської організації «Наш Рід») має право на придбання Календаря: «для Члена громадської 

організації», за умови його членства - на момент подання Заявки на виготовлення Календаря. 
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Вартість та умови розрахунків за придбання Календаря, такі: 

1. Вартість одного екземпляру Календаря, складає: 

а) для Члена Роду – 60 (шістдесят) гривень; 

б) для Члена громадської організації «Наш Рід» - 55 (п’ятдесят п’ять) гривень. 

2. Вартість одного екземпляру Календаря діє до 31 березня 2014 року. Після цієї дати, 

вартість одного екземпляру Календаря, встановлюється аукціонною ціною.  

3. Член громадської організації «Наш Рід», може придбати тільки один екземпляр Календаря 

по вартості «для Члена громадської організації».  

4. Для членів Ради Старійшин нашого Роду (яким виповнилось 80 років), отримання одного 

екземпляру Календаря – безкоштовне.  

5. Вартість Календаря, вказаного в п.1 є мінімальною, але максимальна вартість Календаря – 

не обмежена.  

6. Вартість передачі/пересилки (поштові та інші витрати) Календаря не входять у вартість 

Календаря та визначаються, уповноваженою особою, у кожному випадку - окремо, залежно від 

адреси пересилання. 

7. Вартість передачі/пересилки (поштові та інші витрати) Календаря – здійснюється за 

рахунок отримувача, якому пересилаються Календар/Календарі.   

8. Порядок взаєморозрахунків при поштовій передачі/пересилці Календаря/Календарів, як 

правило здійснюється за умови попередньої оплати (передоплати) за замовлену кількість 

екземплярів Календарів.    

9. Уповноважена особа, веде фінансовий облік реалізованих Календарів, з поміткою вартості 

отриманих коштів, за кожен Календар.  

10. Уповноважена особа, готує фінансовий звіт про кількість реалізованих Календарів, 

отримані та внесені, на банківський рахунок Скарбника - кошти, за кожен Календар. 

 

Особливі умови: 

1. Придбаний Календар, поверненню – не підлягає та не приймається уповноваженим, а 

виплачені кошти за Календар – не повертаються.  

2. Уповноважена особа не несе відповідальності за неякісну пересилку, втрату та/чи форс-

мажорні обставини роботи поштових служб. 

3. Після завершення реалізації Календарів, громадська організація «Наш Рід» підготує звіт 

про розповсюдження Календарів та проінформує про фінансовий стан Наш Рід.  

 
 

Члени громадської організації «Наш Рід», які уповноважені  

розповсюджувати/реалізовувати та здійснювати взаєморозрахунки за Календарі 
 

Прізвище, ім’я  

та по-батькові 

Регіон сприяння та повноваження  Контактні дані 

Демедюк Богдан 

Миколайович 

по Ясінянсько-Бичківсько-Тячівському регіону +380-672535689 

+380-970384889 

Ключівська Олена 

Андрашівна 

по регіону СНД та закордонню +7-9639757530 

unescofound@mail.ru  

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 

klyuch44@mail.ru 
 

Підготував,  

Ключівський Юрій Васильович,  

Голова громадської організації «Наш Рід» 

Прага-Ужгород, листопад 2013  
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