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Обіжник ч. 7/12  
 
 
До Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 
У Великій Британії 
  13 березня 2012 
 

СПРАВА: Писанка 2012 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
В залученні пересилаємо збіркові листи на цьогорічну “Писанку”. КУ СУМ 
розуміє, що перевести цю збірку в Осередках не є легко, тому ми вдячні 
усім тим Управам, котрі докладають усіх своїх зусиль, щоб успішно 
перевести цю збірку на потреби КУ СУМ і Управ Осередків. Пригадуєм, 
що “Писанка” – це один з обмежених фінансових засобів для КУ СУМ і 
тому є дуже важливим, щоб управи старалися охопити якнайбільше 
нашого громадянства.  
 
Пригадуємо також, що Осередки повинні розчислитися за “Писанку” (50% 
до КУ СУМ і 50% до Управи Осередку СУМ) до чотирьох тижнів після 
закінчення збірки.  
 
Фінанси набуті з Писанки, так як кожного року, будуть вжиті на щоденні 
оплати для отримання Тарасівки, наприклад, податки, забезпечення і.т.д. 
 
Заздалегідь складаємо Вам найщирішу подяку. 

 
Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 

 
ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 

 
За Крайову Управу 

 
 

 
Богдан Прихідний                                            Роман Панас 

           голова                                                     діловий секретар 



Circular No 7/12 
(Translation) 

 
To 
all Branches of the 
Ukrainian Youth Association 
in the United Kingdom 

13 March 2012 
 

ITEM: Easter Collection 2012 
 
Dear Members 
 
Please find enclosed the forms for this year’s CYM Easter Collection. We 
appreciate that such collections are not easy to do and are grateful for all 
monies raised. Such collections are one of the few annual fund-raisers, 
benefiting both Branch and National Committees and should not be forgotten 
or allowed to decline.  
 
We would like to remind Branches that all monies raised are split 50/50 
between Branch and National Committees and the National Committee share 
should be forwarded to Tarasivka within one month of completing the 
collection. All forms, including unused ones, should also be returned.  
 
The National Committee portion of the Easter collection is allocated toward 
paying for the fixed costs of Tarasivka eg. rates, insurance etc.  
 
Thanking you in advance… 
 
 
 


