
 
 

 

 

Етно-трофі-рейд «ЄДНАННЯ» — це захід, який об’єднав людей із 
спільною думкою та щирим серцем. Українців, мета яких — 
засипати інформаційну прірву між людьми із Заходу та Сходу. Яким 
чином це зробити? В наш інформаційний вік гасло — то страшна 
зброя. І ми, однодумці з 7 міст України, вирушаємо на 
позашляховиках від міста Кам'янець-Подільського до Львова, через 
усі Карпати, щоб зняти документальний відеофільм, та зробити 
фотоблог про людей, що там живуть. Живі історії про реальних 
людей, з їх звичайними потребами та думками, котрі скажуть про 
себе краще упереджених домислів про них. Ми робимо свій крок 
до ЄДНАННЯ України. 
 
Ми віримо, що наші українські люди найгарніші, найщиріші, 
найдобріші і ніхто... Ніхто нас не розділить на «східних» та 
«західних», на україномовних та російськомовних, на правих та 
лівих — ми громадяни найкращої в світі країни... 
 
Ім'я якій — Україна! 



 
 

ПАРТНЕРАМ 
 

Запрошуємо до співпраці з нами усіх, кому ця ідея припала до душі, і хто може 
допомогти нам необхідними речами: 

 гроші на паливо, мастило; 
 їжа (м’ясні вироби, консерви, крупи тощо); 
 туристичне спорядження; 
 подарунки та сувеніри, які ми можемо дарувати від вас людям, з якими будемо 

зустрічатись; 
 тощо. 

 
У свою чергу ми пропонуємо вам рекламу на автомобілях, подяку та згадування вас в 
публікаціях, блогах, фейсбуці, відеофільмі (на початку й у кінці). 
 
Ми висвітлюємо подію на таких ресурсах. До висвітлення подій долучаються 
телеканали. Щодня інформація буде оновлюватись з місця подій. 
 

o Наш сайт: http://ednannya.offroad.lviv.ua/ 
o Блог етно-трофі-рейду: http://blog.poltava.pl.ua/author/nedilko/ 
o Сторінка у Фейсбуці: https://www.facebook.com/pages/Етнотрофірейд-Єднання/747714948602709 
o Ми на ресурсі «Харків.Турист» http://tourist.kharkov.ua/xtnews/-ehtno-trofi-reid-Yednist-567 
o Ми на ресурсі «Львів 4х4» http://offroad.lviv.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=5561 

 

Запрошуємо ЗМІ до висвітлення нашого заходу шляхом використання матеріалів, що 
будуть з’являтись на вказаних ресурсах. 
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НАРАЗІ НАШІ ПАРТНЕРИ 
 

  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРШРУТ 
 

 
 

Найважливіше для нас зараз - кошти на пальне... (близько 10 тис. грн.). Якщо наша ідея припала вам 
до серця — ви можете допомогти нам певною сумою. Будь-яка сума — важлива! 
 
Приватбанк: 6762 4626 8044 8187 Недилько Роман Васильевич 

або: 
Р/р 292450122, отримувач ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, Призначення платежу: 
Поповнення приватної картки 4390497053008841 СКС № 010Т018398610 Жданов Андрій Вікторович 
* Якщо Ви юридична особа, просимо вказувати наступне призначення платежу: Матеріальна допомога СКС № 
010Т018398610 Жданов Андрій Вікторович 

 
Дата старту: 27 квітня 2014 р. Будемо дуже вдячні за співпрацю! 
 
Контакти організатора: Роман Неділько, тел. 050 532 16 50, e-mail: romkowork@gmail.com 

mailto:romkowork@gmail.com

