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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 

 

Повідомляю Вам, що 23 квітня 2013 р. було засновано громадську організацію 

«Наша Родина» (ГО), завданням якого є - юридично організувати наш Великий Рід, 

про мету якого було інформовано членів нашого Роду ще у березні 2013 року. 

Таким чином, реалізована ідея самоорганізації, яка була висловлена членами 

нашого Роду, ще в ході II Зустрічі Роду, в серпні 2012 року.  

 Засновниками ГО «Наша Родина» виступили семеро найактивніших членів 

Роду, по одному представнику, практично - від кожної гілки нашого Великого Роду: 

- Дячук Василь Васильович (молодший) – від роду Дячуків: Марії та Василя; 

- Ключівський Юрій Васильович – від роду Ключівських: Анни та Андрія; 

- Ковач Наталія Олексіївна – від роду Бендасюків: Олени та Василя;  

- Пехньо Cвітлана  Петрівна – від роду Туцканюків: Степана та Маргарити; 

- Приймак Галина Василівна – від роду Дячуків: Марії та Василя; 

- Туцканюк Олександр Юрійович - від роду Туцканюків: Миколи та Маргарити; 

- Флоря Еліна Олександрівна – від роду Туцканюків: Івана та Олени. 

До жалю, серед засновників не представлені родини:  

- Туцканюка Олекси Юрійовича, через погану комунікацію з його нащадками, 

проживаючими в Угорщині; 

- Туцканюк Василини Юріївни, через бездітність; 

- Гутелюк Досі Юріївни, через відмову в заснуванні, наданні юридичної адреси 

ГО «Наша Родина» та клаптика прабатьківської землі для спорудження Родинної 

Каплички (про що повідомлялось, раніше). 

Відповідно, до Протоколу установчих зборів засновників ГО «Наша Родина», 

прийнято Статут та обрано/призначено посадових осіб ГО «Наша Родина», зокрема: 

- Ключівського Юрія Васильовича – Головою ГО «Наша Родина»; 

- Дячука Василя Васильовича – заступником Голови ГО «Наша Родина»; 

- Туцканюка Олександра Юрійовича - Головою Фонду Роду; 

- Ковач Наталію Олексіївну - Головою Опікунської Ради Фонду Роду;  

- Приймак Галину Василівну - Секретарем ГО «Наша Родина».  

Наступними, після заснування громадської організації «Наша Родина», були 

рішення засновників по легалізації останньої, в органах влади, з метою отримання 

земельної ділянки та питання щодо членства в ГО «Наша Родина». Так, визнано за 

доцільне запропонувати кожному члену нашого Роду, який досяг 18 річного віку – 

членство в ГО «Наша Родина». Це дозволить, не тільки сформувати офіційне та 

легальне громадське об’єднання нашого Роду, але й мати дієвий інструмент для цілей 

та на благо членів нашого Великого Роду. Крім того, після формування громадської 

організації, саме Загальні збори ГО «Наша Родина» (тобто усі члени громадської 

організації) - зможуть обирати та бути обраними до керівних та виконавчих органів 

ГО «Наша Родина», а отже і нашого Великого Роду. 

 

З повагою,  

Ключівський Юрій Васильович,  

Голова громадської організації «Наша Родина» 

Прага, травень 2013  
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