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Обіжник ч. 3/04 
 

 

До Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 

У Великій Британії 
  8 березня 2004 

 

СПРАВА: СУМнет – зміна пароля і осередкові сайти 
 

Дорогі Подруги і Друзі! 
 

Референтура СУМнет-у при Світовій Управі повідомляє, що з 1 березня 2004 

змінився пароль сумівського веб-сайту (www.cym.org). Нові дані: 
 

ідентифікація = cym-member 

кличка/пароль = yunak 

 

Користаємо з цієї нагоди, щоб пригадати осередкам, що Крайова Управа готова 

помогти осередкам заснувати свої власні осередкові сайти підключені до 

головного СУМівського веб-сайту, цебто встановити Вам адресу (URL) на 

зразок www.cym.org/uk/bradford. По сьогоднішній день лише осередок Брадфорд 

має свій власний осередковий сайт. В декотрих других країнах майже кожний 

осередок має свій власний сайт. 

 

Рівнож пригадуємо, що можемо також створити електронні поштові скриньки 

(email) на зразок:  bradford@cym.org, coventry@cym.org, derby@cym.org, 

gloucester@cym.org …. Такі поштові скриньки улегшуть наприклад розсилання 

обіжників Крайової Управи та взагалі осередкову адміністративну працю.  

 

І вкінці, окремі члени вашого Осередку можуть також мати власні сумівські 
поштові скриньки, нпр roman.panas@cym.org. 

 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 

 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 

 

За Крайову Управу 

 

 

Роман Панас    Вікторія Мулька 

     голова    діловий секретар 



Circular No 3/04 
(Translation) 

 

To 

all Branches of the 

Ukrainian Youth Association 

in the United Kingdom 

8 March 2004 

 

ITEM: CYMnet – change of password and Branch web-sites 
 

Dear Members 

 

Please note that as of 1 March 2004 the World CYMnet Committee has changed the 

user ID and password access to the “For CYM members only” pages of the CYM 

web-site at www.cym.org. These are as follows: 

 

User ID = cym-member 

Password = yunak 

 

We would like to remind Branches that the National Committee is also willing to help 

oseredky set up their own Branch web-sites linked into the main and UK sites, ie it 

could set you up with your own (URL) web-site address on the lines of 

www.cym.org/uk/bradford. To-date only Bradford has managed to launch its own 

site. In many of the other countries where CYM is active, most oseredky already have 

their own web-sites. 

 

For those who have yet to take advantage of this, the National Committee can also 

arrange for oseredok-based emails (which are free) on the lines of: 

bradford@cym.org, coventry@cym.org, derby@cym.org, gloucester@cym.org …. 

Such email addresses enable a much quicker and more efficient way of distributing 

information amongst CYM members. 

 

Individual email addresses on the lines of roman.panas@cym.org are also available 

 

 

 

 

 


