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Умови 

фінансування I-ї експедиції Роду по спорудженню Родинної Каплички 
 

 Умови розроблено з метою фінансово-матеріального забезпечення підготовки до спорудження 

та, власне - будівництва Родинної Каплички, коштом членів Родини, близьких, знайомих та іншими 

бажаючими, в тому числі й потенційними спонсорами Нашої Родини.  

 Натомість, банальне збирання коштів на придбання будівельних матеріалів та на побудову 

Родинної Каплички – буде не зовсім вірним, з огляду на статус споруди та її сакральну роль, яку 

остання виконуватиме для Нашої Родини в майбутньому й певної некоректності по відношенню до 

багатьох членів Роду. Саме тому, виходячи з вищевказаного, умови фінансування I-ї експедиції 

Роду по спорудженню Родинної Каплички, пропонуються такі: 

 1. Кожен член Нашого Роду, а також його близькі, знайомі та інші бажаючі, в тому числі й 

потенційні спонсори Нашої Родини - мають право та можуть долучитись до фінансування і 

матеріального забезпечення, підготовки до спорудження та будівництва Родинної Каплички.  

2. Кожен член Нашого Роду (а також окрема Родина-сім’я), виключно, на добровільній основі, 

має право та може придбати один, або більше (кількість – не обмежена) коцаків*. 

 3. На таких же умовах коцак (коцаки) можуть придбати й: близькі, знайомі та інші бажаючі, в 

тому числі й потенційні спонсори Нашої Родини.   

 4. Придбаний коцак - є іменним.  

 5. Придбання коцака можливе тільки до фактичного завершення будівництва Родинної 

Каплички. 

6. На кожному коцаку (із внутрішньої сторони каплиці), придбаному членом Нашого Роду 

(або Родиною-сім’єю) - буде викарбовано (різьбою чи випалено) ім’я та прізвище його власника 

(члена Роду або Родини-сім’ї). 

7. За умови, якщо член Нашого Роду або окрема Родина-сім’я придбає більше ніж 5 (п’ять) 

коцаків, то карбування буде зроблено тільки на цих 5 (п’яти) коцаках, із зазначенням на них - 

фактичної кількості придбаних коцаків.   

 8. Імена власників коцаків, з числа: близьких, знайомих та інших бажаючих, в тому числі й 

потенційних спонсорів Нашої Родини, не буде викарбовано (різьбою чи випалено) на кожному 

коцаку (із внутрішньої сторони каплиці), але буде занесено до Меморіальної дошки (близьких, 

знайомих та спонсорів Нашої Родини, які долучились до спорудження Родинної Каплички), яка буде 

встановлена в капличці. 

 9. Вартість одного коцака складає суму в розмірі 100 (сто) гривень.  

10. Придбання (купівля) коцака відбувається шляхом банківського переказу чи внесення 

готівкових коштів із розрахунку кількості придбаваних коцаків (без врахування послуг банка).   

 11. В реквізитах оплати (переказом чи готівкою) необхідно вказати: реквізити банку, МФО та 

ОКПО, номер рахунку, призначення платежу: придбання 1 коцака (2,3,4,5 коцаків) для побудови 

каплички, отримувач платежу, номер рахунку отримувача, ОКПО чи № картки отримувача. 

 12. Здійснити внесок (переказом чи готівкою) можливо й за іншим призначенням платежу, 

тобто - не на придбання (купівлю) коцака чи будівельних матеріалів для спорудження каплички.  

 13. Отримані кошти будуть обліковані Організаторами I-ї експедиції Роду та використані на 

придбання будівельних матеріалів і спорудження каплички, відповідно до Кошторису витрат на 

підготовку та будівництво Родинної Каплички. 

 14. Любий член Родини (Родина-сім’я), близький, знайомий та інші, в тому числі й 

потенційний спонсор Нашої Родини, який бажає повернути раніше переказані (внесе готівкою) 

кошти та будівництво Родинної Каплички, мають таке право. Рішення про це приймає Опікунська 

Рада Фонду Роду на підставі звернення прохача (заявника).  

 15. Після завершення будівництва та освячення Родинної Каплички, кожному члену Родини та 

тим, хто перекаже (внесе готівкою) кошти та будівництво Родинної Каплички, буде переслано - 

письмово складений, фінансовий Звіт за результатам I-ї експедиції Роду.  

  16. Усі рахунки-фактури, чеки та інші витрати по результатам I-ї експедиції Роду (тобто по 

спорудженню Родинної Каплички), будуть задокументовані та збереженні в архіві Нашої Родини. 
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Корисна інформація та поради: 

* коцак - дикий зруб або колода певного розміру, що використовується в будівництві.    

1. Банківський рахунок буде відкрито на громадську організацію (ГО) Нашого Роду, в тому числі й у 

валюті (щоб уможливити пересилання коштів тими членами Родини, що проживають за кордоном). 

2. Номер банківського рахунку та його реквізити буде повідомлено додатково.   

3. Кошти на банківський рахунок можна посилати банківським переказом та вкладати готівкою не 

тільки для цілей I-ї Експедиції Роду, однак обов’язково завжди - вказати мету переказу/вкладу, 

наприклад: «на утримання родинної каплички», «на проведення Зустрічей Роду», «простий вклад» 

тощо та від кого зроблено такий вклад (ПІБ - фізичної особи чи реквізити юридичної особи). 

4. З реєстрацією ГО та початком роботи Фонду Роду а також його Опікунської Ради, буде можливим 

здійснювати не тільки грошові, але й робити - маєткові внески до активів Нашого Роду. Органи 

останнього, будуть вести Реєстр усіх матеріальних та нематеріальних поступлень і внесків від Членів 

Роду, Родин-сімей, а також від близьких, знайомих та інших бажаючих, в тому числі й потенційних 

спонсорів Нашої Родини.   

5. Така діяльність Нашого Роду буде фіксуватись на фото та відео зйомку для передачі цих матеріалів 

до архіву Нашої Родини, а також буде регулярно висвітлюватись – в засобах масової інформації.   
 

Члени Роду – які покликані сприяти організації фінансування  

I-ї експедиції Роду по спорудженню Родинної Каплички 
 

Прізвище, ім’я  

та по-батькові 

Регіон сприяння  

та повноваження співорганізатора 

Контактні дані 

Дячук Василь 

Васильович  

Співорганізатор – відповідальний за 

розповсюдження інформації про умови 

фінансування I-ї експедиції Роду по спорудженню 

Родинної Каплички в межах родини Дячуків  

+380-502354429,  

дом. +380313124879 

vasil-dyachuk@ukr.net  

Киштулинець 

(Тирпак) Уляна 

Михайлівна  

Співорганізатор – відповідальна за 

розповсюдження інформації про умови 

фінансування I-ї експедиції Роду по спорудженню 

Родинної Каплички в межах родини Ключевських 

+380-508032922 

ulyana1206@ukr.net  

Ковач (Федорняк) 

Наталія Олексіївна 

Співорганізатор – відповідальна за координацію 

та взаємини з Опікунською Радою Фонду Роду по 

питаннях фінансування I-ї експедиції Роду по 

спорудженню Родинної Каплички     

+380-665725570 

Козуряк Наталія 

Юріївна 

Співорганізатор – відповідальна за відкриття 

банківського рахунку та за розповсюдження 

інформації про умови фінансування I-ї експедиції 

Роду по спорудженню Родинної Каплички     

+380-974772306 

kozuryak@i.ua  

Приймак 

(Попівняк) Галина 

Василівна 

Співорганізатор – відповідальна за відкриття 

банківського рахунку та за розповсюдження 

інформації про умови фінансування I-ї експедиції 

Роду по спорудженню Родинної Каплички     

+380-674247111 

rakhiv.crb@bk.ru  

Туцканюк 

Олександр 

Юрійович 

Співорганізатор – відповідальний за 

розповсюдження інформації про умови 

фінансування I-ї експедиції Роду по спорудженню 

Родинної Каплички межах родини Туцканюків  

+380-954679559  

Флоря Еліна 

Олександрівна 

Співорганізатор – відповідальна (за межами 

України) за розповсюдження інформації про 

умови фінансування I-ї експедиції Роду по 

спорудженню Родинної Каплички     

+372-58451818  (EST) 

elina_florja@mail.ru 

 

Підготував Ключівський Ю.В., 

Прага, квітень 2012 
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