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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 

 

Завершується термін (30 днів), який було відпущено на подачу зауважень та 

пропозицій щодо реалізації ідеї I-ї експедиції Нашого Роду, яку було викладено 

мною, в березневому листі до Вас. До жалю, пропозицій з цього приводу, поступило - 

небагато. Хоч бажання та згода на участь в I-й експедиції Нашого Роду у багатьох 

членів нашого Роду, особливо, серед молоді - є.  

За час, що минув від першого повідомлення, про I-у експедицію Нашого Роду, 

мною проведено кілька телефонних розмов та зустрічей із членами Роду, теми яких 

стосувались, не тільки головного питання – підготовки до організації по спорудженню 

Родинної Каплички, але й питань: 

- заснування та реєстрації громадської організації (ГО) Родини; 

- вивчення ринку по придбанню дерев’яної Родинної Каплички; 

- відкриття банківського рахунку ГО Родини, тощо. 

Крім того, з метою організації та проведення I-ї експедиції Нашого Роду, мною 

підготовлено цілий ряд проектів документів, зокрема: 

- Умови фінансування I-ї експедиції Роду по спорудженню Родинної 

Каплички;  

- Правила та умови участі в I-ї експедиції Роду по спорудженню Родинної 

Каплички. 

Перший документ, який адресовано кожному члену Роду, а також: близьким, 

знайомим та іншим бажаючим, в тому числі й потенційними спонсорами Нашої 

Родини - визначає порядок та умови, які покликані регламентувати питання 

фінансування, насамперед, спорудження Родинної Каплички. 

Другий документ стосується тільки тих членів Роду, які бажають, безпосередньо 

та особисто - прийняти участь в I-ї експедиції Роду.  

Обидва документи - є додатком до цього листа. 

Крім того, мною готуються й інші, необхідні та важливі документи, як то: 

- Кошторис витрат на підготовку та будівництво Родинної Каплички; 

- Графік участі у будівництві Родинної Каплички та підкорення 

карпатських вершин; 

- Програма підготовки та проведення I-ї експедиції Роду по спорудженню 

Родинної Каплички. 

Вищевказані документи можуть бути підготовлені повністю, після необхідних 

уточнень та на підставі пропозицій від членів Роду, які очікую - від кожного. 

Виходячи з цього, просив би, уважно ознайомитись із пересланими документами 

та, в указані терміни - внести свої пропозиції/зауваження, які будуть використані при 

остаточному варіанті підготовки та проведення 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   
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