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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

Повідомляємо про поточні справи ГО «Наш Рід», що відбулись на протязі останнього місяця. 

Так, Ключівським Ю.В., головою ГО «Наш Рід» була підготовлена Вітальна адреса до 10-ї 

річниці міської газети «Тячів» - партнера ГО «Наш Рід». Вказане поздоровлення, було вручено - 

Головному Редактору газети Кричфалушій Л., в м. Хуст, де разом з членами нашого Роду відбулось 

й пам’ятне  фотографування (фото тексту Вітальної адреси та її вручення - в додатку). 

Крім того, бажаючи віддячити чеській рок-групі YETTI ON, члени якої знайшли можливість 

і час приїхати в Україну та дати, 19 липня 2014 року, відомий рок-концерт, в Ужгороді (про що вже 

повідомлялось раніше), від імені ГО «Наш Рід» - вже підготовлена та обрамована Подяка, яку 

найближчим часом буде вручено першим (фото тексту Подяки - в додатку).  
 

Другою важливою подією нашого Роду - стало святкування (3.8.2014 р.) 90-річного Ювілею 

- Дячука Івана Васильовича, яке відбулось на Рахівщині, в смт Ясіня та зібрало більше 30 членів 

нашого Роду. Відрадно, що зусиллями Ключівського Ю.В., голови ГО «Наш Рід» на цей День 

Народження, було доставлено й найстаршого, із нині живущих, членів Роду – Туцканюка Миколу 

Івановича (90 років!) з смт. Тересва, Тячівського району.  

Крім того, Головою ГО «Наш Рід» - було організовано поздоровлення Дячука І.В., з боку 

Закарпатської обласної Ради (у вигляді «Вітальної адреси») та Закарпатської облдержадміністрації. 

З боку ж молодшого брата - Дячука Василя Васильовича – Ювіляру було вручено Родинну 

Грамоту Роду. 

Фото звіт про святкування 90-річчя Дячука І.В., буде опубліковано найближчим часом. 
 

Третя акція, яку провели члени нашої Родини у серпні цього року, стосується продовження I-

ї експедиції нашого Роду (що проводилась 10-20 липня 2013 р.), яку було організовано, як II-й її 

етап, а саме – продовження сходження на карпатські вершини: а) тими членами, які ще не ходили 

в гори та б) на ті вершини, які ще не були підкорені (в 2013 році).  

У вищевказаній акції, за 7 днів проживання на Драгобраті, прийняли участь 10 членів 

Родини: із Ясіня, з Ужгороду, з Російської Федерації, та з Чеської Республіки. Було організовано 

сходження на: Стіг (1704) Близниці (1881 та 1872), Геришаску (1762), не рахуючи менших вершин 

(до 1700 м), які не враховуються, відповідно, до Положення «Про турист родини» до категорійності, 

щодо присвоєння останнього. При цьому, всім учасникам експедиції, результати яких зафіксовано, 

з дотриманням вищевказаного Положення – буде присвоєно, відповідну (до досягнутого 

результату) категорію, звання «Турист Родини» та вручено відповідне Посвідчення.  

Показовим є те що II-етап I-ї Експедиції очолював – Ключевський Юрій Андрійович, 70-ти 

річний кандидат в майстри спорту, член нашого Роду та Голова Виконавчої Ради ГО «Наш Рід»!  

Фото звіт про II-етап I-ї Експедиції, буде опубліковано найближчим часом. 
 

Й останнє. Як уже повідомлялось, 22 серпня 2014 р., в Ужгороді відбудеться друге зібрання 

(засідання) Гайд Парку. З аргументами ж по темі цього форуму, можна буде ознайомитись в 

інтерв’ю із Ключівським Ю.В., головою ГО «Наш Рід», яке готується до друку в обласній газеті 

«Новини Закарпаття», вже на кінець серпня 2014 року. 
 

Насамкінець, в цьому місяці продовжується розсилка матеріалів Бібліотеки ГО «Наш Рід». 

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

«Історія відновлення єдності помісної православної української церкви», об’ємом 9 аркушів (в 

додатку). Знати та розуміти історію Православної Української Церкви, а також її боротьбу за власну 

автокефальність -  головне завдання запропонованої статті!  

При цьому, кількість адресатів – членів нашого Роду, які фізично, тобто, через Укрпошту, 

отримають цю розсилку, складає 12 родин. 
 

Повідомлення підготовлено 

Іриною Ключевською,   

Прес-секретарем ГО «Наш Рід» 

Ужгород, серпень 2014 
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