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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини!  
 

Повідомляємо про поточні справи ГО «Наш Рід», станом на початок листопада 2014 року.  

Так, 12 жовтня ц.р., у Дзеркальній залі Будинку культури міста Млада Болеслав (Чеська 

Республіка), як і повідомлялось - відбулась Мультикультурна акція-програма по представленню 

української та монгольської культур, де вперше, за кордоном була презентована Громадська 

організація «Наш Рід» та її діяльність в Україні (фотографії в додатку). 

Позитивно, що в ході участі у виборах до Верховної Ради України, що проходили, 28 жовтня 

ц.р., Ключівський Ю.В. – Голова ГО «Наш Рід», провів корисні зустрічі та приємне спілкування:  

- з Консулом Посольства України в Чеській Республіці та Головою закордонної виборчої 

дільниці в Празі; 

- з художницею – Зінаїдою Гаврилюк (родом з Івано-Франківщини); 

- з поетом та Героєм київського Майдану, професором - Станіславом Чернілевським,  

яким розповів про наш Великий Рід та прокоментував вибори, запис яких можна подивитись 

тут: http://www.radiosvoboda.org/media/video/26657738.html, включаючи фото (в додатку).  
 

Важливою для нас усіх є новина, щодо продовження II-ї експедиції нашого Роду (пройшла: 

з 15.09.2013 по 14.7.2014 роки), а саме - організація візитів членів нашого Роду до країн 

Європейського Союзу, конкретно до: Австрійської Республіки, Польської Республіки, Словацької 

Республіки, Чеської Республіки, Угорщини та Федеративної Республіки Німеччини. Тобто, 

вирішено, що II-й етап II-ї експедиції, продовжується більш як на рік - до 31 грудня 2015 року!  
 

Далі. Як уже повідомлялось, члени ГО «Наш Рід», готують чергове засідання ужгородського 

Гайд-парку (в Ужгороді, орієнтовно на 28 листопада ц.р.) де будемо обговорювати Програму 

сприяння громадській організації «Кінологічний Клуб Лайка»  (ГО ККЛ) по виконанню власних 

статутних завдань, а саме: сприяти взяттю на облік - усіх собак міста Ужгороду, їх реєстрації, 

чіпуванню та сплаті податків власників, за кожну тварину, а також запропонуємо місту створити 

та/або організовувати: систему забезпечення по прибиранню за тваринами на вулиці, притулки для 

собак, координацію роботи ветеринарних аптек, зоомагазинів, з метою контролю за якісними 

ліками, вітамінами, кормами, аксесуарами для тварин тощо.  

З цією метою (в рамках II-го етапу II-ї експедиції) до Чеської Республіки було запрошено 

Ключевського Р.А. – Голову ГО ККЛ, який відвідав найбільшу Європейську виставку собак, що 

проходила 23-26.10.2014, в місті Брно, а також - ряд притулків, фірм-продавців собачих кормів, 

аксесуарів тощо, з якими проведено переговори на предмет співпраці (фото в додатку). 

Натомість, члени Роду, близькі та друзі нашої великої Родини, які бажають прийняти участь 

у роботі чергового Гайд-парку, можуть звертатися за інформацією (про цей захід), до Ключевської 

Ірини Іванівни (+380-953457856) - Прес-секретаря ГО «Наш Рід». 
 

Й ще таке. Поступила пропозиція від членів Нашого Роду, що проживають в Естонській 

Республіці - організувати Експедицію сходження на карпатські вершини, в якості її III-го етапу, 

в 2015 році (про що вже повідомлялось) – в період з 20 по 30 липня 2015 року. Звідси, прохання до 

усіх родичів, близьких та друзів нашої великої Родини, які бажають долучитися до участі в 

Експедиції сходження, подавати Заявки та свої пропозиції до Програми маршруту - Ключевському 

Ю.А. (+380-990846964, +380-979602624) - Голові Виконавчої Ради ГО «Наш Рід». 
 

Й останнє. Трохи з запізненням, але - продовжуємо розсилати матеріали Бібліотеки ГО «Наш 

Рід». Так, члени нашого Роду та його ГО мають можливість познайомитись з матеріалом: «Історія і 

сучасність українського православ’я. Статистика», об’ємом 6 аркушів (в додатку).  

Ця стаття є актуальною з багатьох причин, особливо з урахуванням подій, що мають місце на 

Сході України та яка була помічена нами й рекомендована до розсилки членам Нашого Роду...  
 

Повідомлення підготовлено 

Іриною Ключевською,   

Прес-секретарем ГО «Наш Рід» 

Ужгород, листопад 2014 
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