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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 

 

Повідомляю Вам, що 17 травня 2013 року, в Ужгороді - відбулось чергове 

засідання громадської організації «Наша Родина» (ГО), яке розглянуло ситуацію, що 

склалась навколо організації I-ї Експедиції Нашого Роду. 

Відомо, що через відмову в заснуванні, наданні юридичної адреси ГО «Наша 

Родина» та клаптика прабатьківської землі для спорудження Родинної Каплички (з 

боку родини Гутелюків) - організувати, підготувати та провести I-у експедицію 

Нашого Роду в тому форматі й у ті терміни, які були запропоновані – стало 

неможливим (про що вже повідомлялось, раніше).  

Така звістка – засмутила багатьох членів Роду, особливо молодих, хто бажав не 

тільки прийняти участь у будівництві Родинної Каплички, але й здійснити сходження 

на карпатські вершини, що було обіцяно ще в ході минулорічної, II Зустрічі Роду та 

передбачено умовами й програмою I-ї експедиції Нашого Роду.  

 Натомість, засновники ГО «Наша Родина», розглянувши звернення окремих 

членів нашого Роду та врахувавши їх бажання, вирішили - організувати сходження 

на карпатські вершини: Говерла, Петрос й Близниці, ще в цьому році, виходячи з 

погодних умов та при наявності місць для проживання (в смт Ясіня, на Козьмещику, 

на Драгобраті) а також - транспортного забезпечення такої акції. 

 Орієнтовний період сходження на карпатські вершини, визначено - в період: з 

10 по 20 липня 2013 р. Більш детальну інформацію (про умови: транспортування, 

проживання, харчування тощо) та Програму організації сходження на карпатські 

вершини,  буде підготовлено та переслано усім членам нашого Роду – пізніше. 

 

Крім того, засновники ГО «Наша Родина» - погодились із запропонованими 

документами, що були підготовлені Ключівським Ю.В. до I-ї Експедиції Нашого 

Роду, а також констатували, що побудова Родинної Каплички є справою всього 

Нашого Роду, а її спорудження не можна проігнорувати або - відмінити. Однак, 

враховуючи ситуацію, що склалась, доцільно - переглянути строки реалізації усього 

проекту, а також - місця спорудження Родинної Каплички.  

Виходячи з цього та за пропозицією Дячука В.В. (старшого), а також із 

врахуванням високого ступеня підготовки до спорудження Родинної Каплички, 

засновниками ГО «Наша Родина», було розглянуто питання - спорудження Родинної 

Каплички на земельній ділянці, яка належить родині Дячуків, що розташована за 

адресою: смт. Ясіня, вул. Визволення 81. Однак, про терміни спорудження Родинної 

Каплички – рішення ще не прийнято (швидше за все це буде вже в 2014 році). 

При цьому, раніше підготовлені та переслані членам нашого Роду:  

- Умови фінансування I-ї експедиції Роду по спорудженню Родинної Каплички;  

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

Каплички, залишаються чинними, тобто діючими.  

 

З повагою,  

Ключівський Юрій Васильович,  

Голова громадської організації «Наша Родина» 

Прага, червень 2013  
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