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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

Радий Вам повідомити про чергові рішення щодо подальшої діяльності нашої Родини. Так, 

відповідно до рішень: ГО «Наш Рід», Виконавчої Ради та Секретаріату Роду, за останній період 

часу - відбулось немало подій, зокрема в кадрових питаннях.  

Так, ще в лютому 2014 року, відповідно до Рішення ГО «Наш Рід» (протокол №10, від 

03.02.2014 р.), Головою Виконавчої Ради ГО «Наш Рід», став Ключевський Юрій Андрійович (м. 

Ужгород). Цим же рішенням, Головою Опікунської Ради Фонду Роду - ГО «Наш Рід», призначено - 

Дячука Василя Васильовича, молодшого (м. Мукачів). Крім того, в березні 2014 року, відповідно 

до Рішення ГО «Наш Рід» (протокол №11, від 26.03.2014 р.), новим керівником Пошукової групи, 

рекомендовано призначити - Ключевського Романа Михайловича (м. Ужгород).  
 

Важливим рішенням для усього Роду, вважаю - відкриття нового банківського рахунку для 

потреб Роду та його ГО «Наш Рід». Так, на прохання та за пропозицією кількох членів Роду, які 

проживають в Ужгородсько-Мукачівському регіоні, прийнято рішення про доцільність 

акумулювання коштів Роду на двох рахунках. При цьому, домовились, що перший банківський 

рахунок, який було відкрито, у 2013 році, в смт. Ясіня, надалі - буде йменуватись: банківським 

рахунком «А», а відкритий, в Ужгороді - банківським рахунком «Б». При цьому, Демедюк 

Богдан Миколайович (смт. Ясіня) й надалі залишається - єдиним, уповноваженим Скарбником 

Роду. Натомість, новий банківський рахунок «Б» має такі реквізити: 

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

Закарпатське РУ, Ужгородське відділення;  

- власник рахунку (отримувач): Ключевський Юрій Андрійович; 

- № картки: 4149497806839744  (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 (Ключевському Юрію Андрійовичу); 

в) ідентифікаційний код (Ключевського Юрія Андрійовича) – 0000000000.  

Закликаю усіх членів нашого Роду та ГО «Наш Рід», до грошових внесків, на потреби усієї 

великої Родини, які тепер можливо здійснювати: і ужгородцям, і ясінчанам, практично – «з дому»! 
 

Далі. Успішно продовжено роботу щодо підписання Меморандумів між ГО «Наш Рід» та 

третіми сторонами, які зацікавлені у різноманітній співпраці з нашим Родом. Так, мною, 24.3.2014 

року, підписано (див в додатку): Меморандум про медіальне партнерство, з Редакцією газети 

«Новини Закарпаття» (м. Ужгород) та запропоновано до підписання подібний Меморандум - 

Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка (м. Ужгород). 
 

Й ще, прохання. З метою виготовлення Посвідчень (членських квитків), прошу дійсних 

членів ГО «Наш Рід», переслати (в електронному виді) - свої актуальні, кольорові фотокартки.  
 

Й останнє. В цьому місяці продовжуємо розсилку матеріалів Бібліотеки ГО «Наш Рід». На 

цей раз, члени нашого Роду та його ГО - мають можливість познайомитись з маловідомим, 

історичним матеріалом: «До історії православного руху у закарпатському селі Іза», об’ємом 5 

аркушів (в додатку).   

 

З повагою,  

Ключівський Юрій Васильович,  

Голова громадської організації «Наша Родина» 

Прага, травень 2014 
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