
Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 

 

Виходячи з пропозиції, про доцільність спорудження Родинної Каплички, 

яку підтримало більшість учасників II Зустрічі Роду, що відбулась у серпні 

минулого року в селищі Ясіня, повідомляю про підготовку до I-ї експедиції 

Нашого Роду, яку планується здійснити 1-31 липня 2013 року, до присілку 

Лопушанка, смт. Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області, України. 

Саме ідея експедиції, виникла з кількох причин: 

 1. В ході минулорічної, II Зустрічі Роду - багатьма, особливо, молодшими 

членами Нашого Роду, було висловлено побажання - здійснити сходження на такі, 

вершини, як Говерла, Петрос, Близниці тощо. Однак, щільна Програма Зустрічі - 

цього не дозволила. 

2. Як відомо, на цій же, II Зустрічі Роду, більшістю членами Нашого Роду - 

підтримано ідею побудови Родинної Каплички, в присілку Лопушанка. Реалізацію 

такого проекту, найкраще організувати силами молодих членів Роду, які бажають 

прийняти участь у побудові Родинної Каплички. 

3. Будівництво Родинної Каплички найкраще організувати впродовж одного з 

літніх місяців, паралельно організувавши для учасників будівництва й своєрідне 

«дозвілля», у вигляді організації підкорення найвищих карпатських вершин. 

 

З цього приводу необхідно здійснити наступне: 

I. З метою отримання земельної ділянки (для побудови на ній каплички), 

Родині необхідно, юридично - самоорганізуватись. Для цього є потреба в 

заснуванні та реєстрації громадської організації (далі - ГО). Для останнього 

необхідно: 

1. Назва ГО, її юридична адреса (місце розташування), регіональність 

(селищна, районна ГО) та види діяльності. 

2. Перелік засновників ГО (не менше 3-х осіб по законодавству України).  

3. Підготовка: Статуту, Засновницької угоди, інших документів та їх 

нотаріальне посвідчення й подальша реєстрація ГО в органах виконавчої влади.  

II. Для підготовки юридично-організаційних питань спорудження 

Родинної Каплички необхідно наступне: 

1. Від юридично зареєстрованої ГО: 

а) провести зустріч з власниками земельної ділянки (в присілку Лопушанка, 

за місцем розташування прабатьківського обійстя Туцканюків) та отримати їх 

дозвіл на право будівництва Родинної Каплички; 

б) провести зустріч з Головою селищної Ради смт. Ясіня, з метою подачі 

заявки від ГО на отримання земельної ділянки (з метою її здачі в оренду або обміну 

з власниками земельної ділянки прабатьківського обійстя Туцканюків). 

2. Від селищної Ради та органів влади: 

а) отримати земельну ділянку та земельний Акт на неї; 

б) дозвільні та інші документи на спорудження Родинної Каплички. 

III. Для організації спорудження Родинної Каплички, необхідно наступне: 

1. Вивчити ринок, з пропозиціями продажу вже готових, дерев’яних 

(складених з коцаків) капличок, альтанок тощо з метою придбання Родинної 

Каплички. 



2. Провести розрахунок вартості будівельних матеріалів та їх доставку для 

спорудження фундаменту (основи) Родинної Каплички й підходу до неї (стежки, 

сходів тощо). 

3. З метою оптимізації вартості спорудження Родинної Каплички - намітити 

та вибрати потенційних, насамперед, місцевих - продавців та постачальників. 

4. Визначитись з організацією підготовки до будівництва та об’ємом й 

графіком будівельних робіт, силами молодих членів Нашого Роду, які бажають 

долучитись до спорудження Родинної Каплички (шляхом проживання, на період 

спорудження каплички, безпосередньо в присілку Лопушанка). 

5. На підставі вищевказаного, скласти Кошторис витрат ГО на спорудження 

Родинної Каплички.  

IV. З метою фінансування реєстрації ГО та організації спорудження 

Родинної Каплички, необхідно: 

1. Відкрити банківський рахунок ГО, після її реєстрації та повідомити його 

реквізити членам Нашого Роду. 

2. Почати накопичення коштів для покриття витрат на реєстрацію ГО та з 

метою використати їх на спорудження Родинної Каплички (відповідно до 

Кошторису) та на інші потреби Нашого Роду.  

3. Організувати роботу Фонду Роду та Опікунської Ради Фонду Роду з метою 

контролю за надходженням коштів на рахунок ГО, складення Кошторису 

спорудження Родинної Каплички та витрат по ньому, а також по іншим фінансово-

господарським питанням діяльності ГО. 

V. Після завершення будівництва Родинної Каплички, в кінці липня на 

початку серпня 2013, буде потрібно організувати відкриття та освячення 

Родинної Каплички. Для цього варто: 

1. Домовитись з церковнослужителями: греко-католицької, православної та, 

можливо, й римо-католицької конфесій для освячення Родинної Каплички. 

2. Визначити прийнятний (для усіх конфесій) термін (день) такого освячення 

та повідомити про дату освячення Родинної Каплички членів Нашого Роду.  

3. Запропонувати організацію зустрічі для тих родичів, близьких та знайомих 

Нашого Роду, які зможуть прибути до присілка Лопушанка та побажають прийняти 

участь у церемонії освячення Родинної Каплички. 

 

 Виходячи з вищенаведеного, прошу до 10 квітня 2013 року, подавати свої 

зауваження й пропозиції щодо реалізації ідеї I-ї експедиції Нашого Роду, а також 

зголошуватись бажаючим на виконання того чи іншого пункту запропонованого 

мною та конче необхідного для реалізації плану спорудження Родинної Каплички. 

 На підставі зауважень та пропозицій членів Роду, щодо спорудження 

Родинної Каплички буде складено Програму, Кошторис витрат, Умови 

фінансування та Правила участі в I-ї експедиції Нашого Роду. 

  
З повагою та надією на слушні ідеї,  

Ключівський Юрій Васильович,  

співорганізатор експедиції 

+380-954545540 (UA), +420-775288966 (CZ) 

E-mail: ucias@ukr.net, iaseed@mail.ru, Skype: uzghorod   

Прага, березень 2013  
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