
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «НАШ РІД» 

 

Закарпатська область, Рахівський район, смт. Ясіня, вул. Визволення 81, nasharodynka@gmail.com 

 

 

Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

Повідомляю Вам про організацію візиту, який відбудеться 24.3.2014 до родини Туцканюка 

Миколи Івановича (смт Тересва, Закарпатської області), якому в цей день виповниться 90 років! 

Збір членів Роду, які бажають привітати ювіляра - відбудеться о 13:00 київського часу на 

автостанції, в смт Тересва. Однак, просив би, не повідомляти родині Туцканюка М.І. про наш 

приїзд, щоб не спонукати старшу, бездітну сім’ю до зайвих витрат та до організації гостин, на які – 

не маємо морального права претендувати.  

Натомість інформую, що мною організовано поздоровлення Туцканюка М.І. – найстаршого 

члена Нашого Роду, з боку Закарпатської обласної Ради (у вигляді «Пам’ятного адресу») та місцевої 

газети «Тячів» (публікацію підготовлено на 22.3.2014). Крім того, листи з метою-пропозицією: 

поздоровити ювіляра, відправлено до Тячівської райдержадміністрації й районної газети «Дружба».  

З боку ж Нашого Роду, Туцканюку М.І., члену Ради Старійшин Роду – вже підготовлено та 

буде вручено Родинну Грамоту Роду.  

Є надія, що події в Україні, які мають місце останнім часом – не затьмарять наших намірів та 

дозволять здійснити задумане – привітати Туцканюка М.І., з Днем Народження...  

 

Другою важливою новиною є - створення Юридичної служби Роду, про що вже раніше - 

повідомлялось. Так, Рішенням Секретаріату громадської організації «Наш Рід» та за погодженням з 

Виконавчою Радою громадської організації «Наш Рід», в складі першого - затверджено Положення 

та персональний склад Юридичної служби Роду. До неї ввійшли: 
 

П.І.Б.  Посада та функції  Контактні дані 

Ключевський Ігор Іванович  Керівник служби +380-501702009, anna_kluchevska@ukr.net 

Тирпак Антон Ярославович Заступник керівника служби +380-504320129, antony_angel@mail.ru 

Тирпак Олеся Ярославівна Головний спеціаліст служби +380-508824702, tyrpakolesia@gmail.com  
 

 При цьому, порядок роботи з Юридичною службою Роду, наступний: кожен член Роду чи 

його громадської організації «Наш Рід», може звернутись за вищевказаними контактами, письмово 

або усно за правовою чи юридичною допомогою. Таке звернення можливо адресувати й на загальну 

родинну електронну адресу: nasharodynka@gmail.com, з поміткою «Юридичній службі Роду».   

Таким чином, зі створенням Юридичної служби Роду, практично, любий члену Роду та його 

ГО, може отримати кваліфіковану юридичну підтримку та/чи практичну допомогу: по загальних 

питання - безплатно, а по конкретних завданнях - за мінімальну плату, як для членів Роду так і для 

членів ГО. Зокрема, Юридична служба Роду надаватиме правову та юридичну допомоги, як-то: 

консультації й роз’яснення з правових питань, складення заяв, скарг, процесуальних та інших 

документів правового характеру, здійснення представництва інтересів особи в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, забезпечення 

захисту особи від обвинувачення, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до правової 

допомоги та медіації, а також захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб 

(фізичних та юридичних) та надання юридичної допомоги в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими (третіми) особами, складення документів 

процесуального характеру тощо. 

 

Крім того, в цьому місяці продовжується розсилка матеріалів Бібліотеки ГО «Наш Рід». На 

цей раз, члени нашого Роду та його ГО - мають можливість познайомитись з історичним матеріалом 

«Православна церква на Закарпатті в 1920-1938 роки», об’ємом 3 аркуші (в додатку).   
 

Й останнє. Станом на середину березня 2014 року, членами Громадської організації «Наш 

Рід» стали - 44 члени Роду.   
 

З повагою,  

Ключівський Юрій Васильович,  

Голова громадської організації «Наш Рід» 

Прага-Ужгород, березень 2014 
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