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Графік 

участі у будівництві Родинної Каплички та підкорення карпатських вершин 
  

Графік складено на підставі заявок Учасників1 I-ї експедиції Роду: членів Роду, близьких та знайомих, а також інших бажаючих, які 

приймуть участь у спорудженні Родинної Каплички2 та бажають піднятись (підкорити) на такі карпатські вершини3, як: Говерла, Петрос, 

Близниці. Графік містить дані тільки тих Учасників I-ї експедиції Роду, які приймуть участь в будівництві не менше 5 (п’яти) днів та вчасно, до 

20 червня 2013 року - подали відповідні Заявки.  

Мета Графіку – ефективно організувати Учасників експедиції та доцільно розподілити їх участь у заходах I-ї експедиції Роду, а також, 

по можливості - уникнути неефективного використання робочих ресурсів4, наприклад на будівництві Родинної Каплички. При цьому, 

Учасники I-ї експедиції Роду, в повній мірі приймають Правила та умови участі в I-ї експедиції Роду, а також виконують усі вимоги до техніки 

безпеки на будівництві та при сходженні на карпатські вершини5.  
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1 Усі бажаючі прийняти участь в I-ї експедиції Роду, в частині спорудження Родинної Каплички та з метою піднятись (підкорити) окремі 

карпатські вершини, можуть це зробити, виключно на добровільній основі, про що подають письмові Заявки, після чого стають Учасниками I-ї 

експедиції Роду.  
2 Проживання Учасників спорудження Родинної Каплички, безкоштовне та організовано безпосередньо на будівельному об’єкті (в 

польових умова) за адресою: присілок Лопушанка, Рахівського району, Закарпатської області. 
3 Проживання Учасників підкорення карпатських вершин організовано в селищі Ясіня (готелі й приватний сектор) та безпосередньо на 

туристичних об’єктах (в тому числі, можливо й за оплату послуг), що розміщуються недалеко від тієї чи іншої карпатської вершини 

(Козьмещик, Драгобрат тощо).  
4 При несприятливих погодних умовах (дощі, холоди тощо), а також з метою уникнути перевантаження будівельного майданчика (при 

великій кількості Учасників), буде організовано акти допомоги місцевим членам Роду, як-то: заготівля сіна, підгортання ріпи (картоплі), 

коління дров, дрібні ремонтно-будівельні роботи тощо. 
5 Сходження (підкорення) на карпатські вершини організовано силами інструкторів та провідників з числа місцевих членів Родини, з 

дотриманням усіх правил поведінки в горах та у відповідності до нормативних вимог до учасників сходження на гірські вершини. 

      
Підготував Ключівський Ю.В., 

Прага, квітень-червень 2012 
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