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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

Повідомляю Вам, що 11 липня 2013 року, в ході I-ї Експедиції нашого Роду, 

відбулось чергове засідання громадської організації «Наша Родина», на якому було 

розглянуто низку важливих питань, зокрема: 

1. Про почесне членство в Раді Старійшин. 

2. Про призначення заступника Голови Виконавчої Ради. 

3. Про призначення керівника Пошукової групи. 

4. Про призначення Скарбника. 

З цього приводу, повідомляю, що Почесним членом Ради Старійшин Роду обрано - 

Дячука Василя Васильовича, 1938 р.н., що проживає в м. Мукачево, Закарпатської області. 

Таким чином, кількість членів Ради Старійшин Роду (крім тих, шести членів Роду, яким 

виповнилось 80 років) зросла до 7 осіб. Крім того, Флорю Еліну Олександрівну, що 

проживає в м. Тарту, Естонської Республіки, призначено заступницею Голови Виконавчої 

Ради ГО «Наша Родина» з повноваженнями організації та фіксуванням персонального 

членства у ГО «Наша Родина». Натомість, Пехньо Світлану Петрівну, що проживає в м. 

Ужгороді, призначено керівником-координатором Пошукової групи ГО «Наша Родина» та 

членом Секретаріату ГО «Наша Родина». Завдання останніх – організація поточної роботи 

нашого Роду, продовження пошукової діяльності тощо. 

Позитивним є призначення Демедюка Богдана Миколайовича (члена Роду), що 

проживає в смт Ясіня, Рахівського р-ну - Скарбником Роду, з нагальним дорученням – 

відкрити банківський рахунок для потреб Роду. Відрадно, що уже 25 липня 2013 року, такий 

рахунок у нас є. Реквізити рахунку наступні: 

- 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 родинну капличку», «на родинну зустріч»); 

б) кому здійснюється платіж (Демедюк Богдан Николаевич); 

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

Примітка. Переказ коштів із-за кордону та в іноземній валюті на вказаний рахунок, 

наразі – неможливий. Натомість, контроль та звітність за надходженням і використанням 

коштів (на вказаний рахунок) буде здійснюватись Туцканюком О.Ю., Головою Фонду Роду. 
 

З відкриттям банківського рахунку, з’являється реальна можливість, практично, для 

кожного члена Роду - здійснювати перекази та вносити готівкові кошти для потреб нашого 

Роду, як-то: на Зустрічі Родини, для організацій Експедицій Роду, на масові Заходи, надання 

матеріальних допомог та на благочинні акції тощо...  
 

З повагою,  

Ключівський Юрій Васильович,  

Голова громадської організації «Наша Родина» 

Ужгород, липень 2013  
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