Remembrance Paving Stones
To raise money for much-needed capital improvements at our beloved
St. Vladimir parish, we are offering engraved paving stones which will be
placed around the Holodomor memorial. Remember departed loved ones,
commemorate your wedding, or commemorate your family with one of
these beautiful pavers.
The cost is $160 for your personalized paving stone. The engraving can
accommodate 3 lines of up to 14 characters each.
Instructions: Below you will find a form to enter the text you would like
engraved, exactly the way you would like it to appear.
Return the form with your $160 to Mark or Nancy Meaden or anyone at
the church office.
Feel free to review the engraved pavers already in
place at the memorial!
Mark or Nancy can be reached at 330-659-6064 or thru email at
MMEADEN1037@GMAIL.COM
Address 1037 White Horse Trail, Hinckley Ohio 44233
Name: _____________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________
Phone Number (in case we need to contact you):
____________________________________
What I would like engraved:

Вигравірувані Бруківки
Щоб зібрати кошти для дуже необхідних робіт у нашій парафії Святого Володимира,
ми пропонуємо вигравірувані бруківки, які будуть розміщені навколо нашого
Пам’ятника Голодомору. Ті бруківки, Ви можете замовляти в пам’ять Ваших рідних
або в честь Вашого вінчання, або вшанувати Вашу сім'ю.
Вартість вашої персоналізованої бруківки становить 160 доларів. Гравіювання на
бруківці може вмістити 3 лінії до 14 символів на кожному рядку.
Інструкції: Нижче ви знайдете форму для введення тексту, який ви хотіли б
вигравіювати, саме так, як ви хотіли б, щоб він виглядав. Поверніть форму із
вашими 160 доларів Марку чи Ненсі Міден, або будь-кому в офісі церкви. Не
соромтеся переглядати гравіровані бруківки, які вже були на місці біля Пам’ятника
Голодомору!
Якщо Ви маєте запитання, то будь ласка зверніться до Марка, або Ненсі Міден
телефонуючи
330-659-6064
або
пишіть
на
електронну
пошту
MMEADEN1037@GMAIL.COM
Їхня адреса: 1037 White Horse Trail, Hinckley Ohio 44233

Ім’я: _________________________________________________________
Електронн пошта: ______________________________________________
Номер телефону (якщо у випадку буде потрібно з Вами з
онтактуватися):
____________________________________
Що я хотів би (хотіла б) вигравірувати:

