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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 

 

Повідомляю Вам, що 27 листопада 2013 року, завершена легалізація громадської 

організації «Наш Рід», шляхом повідомлення. Таким чином, громадську організацію нашого Роду 

– «Наш Рід», внесено до Єдиного Державного реєстру громадських організацій України (Наказ № 

135/9, від 27.11.2013). Легалізацію здійснено - реєстраційною службою Рахівського районного 

управління юстиції, Закарпатської області. 

Однак, уважний член Родини, помітить дещо змінену назву громадської організації з 

попередньо пропонованої: «Наша Родина» на «Наш Рід». Це пов’язано з тим, що перша назва уже 

використовується громадською організацією, десь на Київщині. Натомість, назва громадської 

організації «Наш Рід», є компактнішою (для використання в атрибутах Роду: Герб, кліше, 

факсиміле, значок тощо) та більш звучною для «гуцульського вуха»... 

Так чи інакше – юридична самоорганізація Нашого Роду, успішно – завершена! При цьому, 

усі формальності самоорганізації, як-то попередні засідання громадської організації, прийом Заяв 

щодо вступу членів до громадської організації, рішення органів громадської організації тощо 

будуть трансформовані та гармонізовані до ново легалізованої, юридичної назви громадської 

організації «Наш Рід». Про перебіг вищевказаного, ГО «Наш Рід» буде регулярно інформувати 

членів Нашого Роду та членів її організації. 

 

Другою, важливою інформацією для членів Нашого Роду є факти: здачі, розробленого мною 

макету та подачі 22 листопада 2013 року - Заявки (до видавництва «Патент») на виготовлення 

Родинного Календаря «Наш Рід» на 2014-2015 роки. До Календаря, включено світлини з усіх 

Зустрічей (2011, 2012) та Експедиції (2013) Роду. До цього, по-суті – першого видання, практично, 

включено усі наявні фотографії членів Роду та членів їх сімей, в тому числі й тих, які ні разу не 

прийняли участі у заходах Нашого Роду.  

При цьому, повідомляю, що: Календар є – настінним, формат замовлення – А3, тираж - 120 

екземплярів. Щодо вартості Календаря та умов розповсюдження/придбання, то з цього приводу 

буде затверджено відповідне Положення ГО «Наш Рід». 

Однак, попереднє рішення громадської організації, щодо можливості отримати Родинний 

Календар «Наш Рід» по собівартості, для членів ГО «Наш Рід» - залишається в силі. Натомість, для 

тих членів Нашого Роду, яким виповнилось 80 років (тобто для членів Ради Старійшин Роду), 

пропонуватиму передачу - по одному Родинному Календарю «Наш Рід», на безоплатній основі.  

Натомість, бажаючі (члени Роду, родичі, близькі та друзі нашої великої Родини), можуть 

долучитись до виготовлення Родинного Календаря «Наш Рід», уже в процесі його друку. Для цього, 

додатково нагадую, реквізити банківського рахунку (для потреб нашого Роду): 

- банк отримувача: Закарпатське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», м. 

Ужгород, Закарпатське РУ, Ясінське відділення;  

- власник рахунку (отримувач): Демедюк Богдан Николаевич; 

- № картки: 5168742062567437 (для переводу коштів в межах Приватбанку); 

- № рахунку: 29244825509100 (для вкладу готівкою та переводу з іншого банку, в межах 

України); 

- Код ЕГРПОУ (ОКПО): 14360570; - МФО: 305299; 

- Крім того, при вкладі готівкою чи переводі коштів з іншого банку (в межах України), у 

платіжному дорученні, ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно вказати: 

а) предмет оплати (наприклад: «на родинний календар», «на родинну зустріч»); 

б) кому здійснюється платіж (Демедюк Богдан Николаевич); 

в) ідентифікаційний код (Демедюка Богдана Миколайовича) – 2113920530.  

 

З повагою,  

Ключівський Юрій Васильович,  

Голова громадської організації «Наш Рід» 

Ужгород, листопад 2013  
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