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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 

  
Повідомляю Вам, що 12 вересня 2013 року, в Ужгороді - відбулось чергове засідання громадської 

організації «Наша Родина», яке розглянуло питання щодо організації II-ї Експедиції Нашого Роду, а також 

– питання діяльності організації.  

 Відповідно до затвердженого «Положення про умови участі в II-й Експедиції Роду по візиту до країн 
Європейського Союзу, а саме: Австрійська Республіка, Польська Республіка, Словацька Республіка, Чеська 

Республіка, Угорщина та Федеративна Республіка Німеччини», визначено, що місцем проведення Експедиції 

є країни Європейського Союзу, базовою з яких буде - Чеська Республіка (місце проживання родини - 
Ключівського Ю.В.), а термін Експедиції складе 10 місяців (з 15 вересня 2013 року по 14 липня 2014 року). 

Встановлено також, що Заявки для участі в Експедиції розглядатимуться, в порядку строків їх поступлення 

від Учасника (та його родини), а пріоритетне право Учасника, щодо участі в II-й експедиції Роду (над 
членами нашого Роду), мають – члени громадської організації «Наша Родина».    

 В Положенні вказано порядок та умови отримання запрошення/виклику для виготовлення віз, з 

метою поїздки до країн Європейського Союзу. Крім того, визначено витрати по участі в Експедиції, з 

розмежуванням їх на витрати Учасника та приймаючої сторони (родини Ключівського Ю.В.). Доречним 
будуть й корисна інформація та поради для тих членів громадської організації «Наша Родина» та членів 

Роду, які побажають прийняти участь у II-й Експедиції Нашого Роду.  

 Відрадно, що в період з 15.09. по 05.10.2013 року (на запрошення, відповідно до пунктів Положення), 
країни ЄС відвідав: член Родини та ГО «Наша Родина» - Ключевский Ю.А. Так, майже за 20 днів, останній 

відвідав: Младу Болеслав, Дрезден, Прагу, Берлін, Карлові Вари, Відень, Чеський Крумлов, Ліберець, замок 

Карлштейн, гору Йещед, Будапешт... 

 Очевидно, що відвідини країн ЄС (в рамках Експедиції), спілкування та обмін думками між членами 
великої Родини - суттєво збагатить, практично, кожного члена нашого Роду.   

 

 Щодо діяльності громадської організації «Наша Родина», то констатовано, що здійснено: відбір, 
підготовку та редагування матеріалів до видання під рубрикою: Бібліотека громадської організації «Наша 

Родина». Крім того, заготовлено конверти та видрукувано більшість матеріалів бібліотеки, написано анонси 

(до підготовлених матеріалів), а також визначено адреси членів Роду, фізична розсилка яким буде 
здійснюватись поштою, з інтервалом, не рідше один раз на місяць.  

Продовжується робота по легалізації ГО «Наша Родина» в органах влади. Так, підготовлено перше 

Рішення Секретаріату Роду, в якому узагальнено пропозиції щодо Порядку організації членства в ГО та 

розроблено примірний текст Заяви (для вступу в ГО «Наша Родина»). Крім того, Секретаріатом розроблено 
та затверджено Порядок організації присвоєння звання «Турист Родини», а також - присвоєно звання 

«Турист Родини», з вказанням відповідної категорії, з врученням відповідних Посвідчень й нагрудних знаків 

(значків) «Турист Родини» тим членам Роду, які прийняли активну участь у I-ї експедиції Нашого Роду 
(липень 2013 рік). 

Виконавчою ж Радою Роду, підготовлено та затверджено: Порядок організації членства в громадській 

організації «Наша Родина». Крім того, Виконавчою Радою Роду зареєстровано перші Заяви (від членів Роду), 
щодо вступу до ГО «Наша Родина». Станом на початок жовтня 2013 року, таких було – 10 (десять).  

Підготовлено Технічні умови для виготовлення родинного календаря «Наша родина» на 2014-2015 

роки та переслано до видавництва - ПАТ «Патент» (Ужгород), з метою отримання цінових пропозицій, а 

також визначено відповідального (Ключевського Ю.А.), щодо ведення переговорів по умовам друкування 
родинного календаря. Натомість, визначена оптимальна кількість родинних календарів «Наша родина» на 

2014-2015 роки, в кількості 100 (сто) штук. 

Отримано перші суми коштів, які поступають на приватний рахунок одного з членів Роду, в якості 
внеску бажаючими членами Роду - до фінансової скарбниці Фонду Роду. Станом на початок жовтня 2013 

року, активними членами нашого Роду було внесено – 2 360 (дві тисячі триста шістдесят) гривень. Вказані 

кошти, будуть, наприклад, використані для фінансування виготовлення родинного календаря «Наша родина» 

на 2014-2015 роки.  
Продовжено збір та уточнення даних по формуванню Родинного Дерева. Станом на жовтень 2013 

року, в Родинному дереві – 310 членів Роду!    

 
З повагою,  

Ключівський Юрій Васильович,  

Голова громадської організації «Наша Родина» 
Прага, жовтень 2013  
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