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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 

 

Повідомляємо про поточні справи ГО «Наш Рід», станом на кінець вересня 2014 року.  

Найголовніше, це часті скарги від членів нашого Роду та непорозуміння, щодо проблем при 

підключенні до Бази даних та фотографій нашого Роду, які розміщуємо на поштовому сервері - 

GMAIL.COM. Для того ж, щоб отримати такий доступ, радимо ЗАРЕЄСТРУВАТИ нові поштові 

скриньки, саме на цьому сервері (www.gmail.com). Такі дії будуть актуальними ще й тому, що 

багато поштових адрес наших родичів - зареєстровані на російських сайтах (mail.ru, yandex.ru 

тощо), які з недавніх пір - почали контролюватись російською владою, через відомі події в Криму та 

на Сході України.  

Натомість, після реєстрації нової поштової адреси – просимо повідомити нас про це, з тим, 

щоб було можливим внести зміни з метою подальшого отримання електронних повідомлень від нас. 
 

Другою новиною є, публікація очікуваного інтерв’ю з Ключівським Ю.В., головою ГО «Наш 

Рід», в обласній газеті «Новини Закарпаття» (№№ 100 - 101 (4271 – 4272), від 13.09.2014), по темі 

«Перевідники» (йдеться про організацію, силами громадян-пенсіонерів міста, дотримання правил 

дорожнього руху на пішохідних переходах, поблизу учбових закладів в період навчального року), 

яка розглядалась на Другому зібранні/засіданні ужгородського Гайд-парку, що відбувся в Ужгороді, 

22 серпня 2014 року. Саме інтерв’ю можна почитати тут: http://nz.uz.ua/news/ie-cikava-ideya або 

безпосередньо придбавши газету, включаючи електронний носій (http://nz.uz.ua/node/6202).  

З цього приводу, важливим є Меморандум про організаційно-практичну реалізацію ідеї-

проекту «Переводчики», що був схвалений на зібранні/засіданні ужгородського Гайд-парку та 

який відкритий до підписання, усіма бажаючими, включаючи й членів нашого Великого Роду (текст 

Меморандуму – в додатку). 
 

З другого боку, активісти ГО «Наш Рід», готуються до жовтневого засідання ужгородського 

Гайд-парку на якому до розгляду присутнім - будемо пропонувати своєрідну 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. Про цей захід Роду - повідомимо додатково. 
 

Й ще таке. Поступають пропозиції щодо продовження I-ї експедиції нашого Роду, а саме – 

продовження сходження на карпатські вершини, й на слідуючий, 2015 рік в якості її III-го етапу. 

Тому, прохання до усіх родичів, близьких та друзів нашої великої Родини – подавати пропозиції 

щодо маршруту, складу експедиції, культурної програми тощо. Натомість, як уже повідомлялось - 

керівника цьогорічного етапу I-ї експедиції нашого Роду - Ключевського Юрія Андрійовича, 

кандидата в майстри спорту, члена нашого Роду та Голову Виконавчої Ради ГО «Наш Рід» - було 

«нагороджено»... цінним подарунком - кросівками (фото звіт у додатку). 
 

Й останнє. Як і кожен місяць, й у цьому - продовжується розсилка матеріалів Бібліотеки ГО 

«Наш Рід». У вересні, члени нашого Роду та його ГО – будуть мати можливість познайомитись з 

авторським матеріалом Приймак Г.В., Голови Секретаріату ГО «Наш Рід»: «Тільки родина, як 

зірка єдина, наш порятунок, надійний причал», об’ємом 2 аркуші (в додатку).  

Ця стаття, яка була опублікована ще в серпні 2012 року не могла залишити нас байдужими. 

Важливо, з якою точністю та любов’ю передала автор переживання тих, 3-х днів - велелюдної II 

Зустрічі Родини, яка відбулась в Ясінях, в уже далекому, 2012 році...  
 

Повідомлення підготовлено 

Іриною Ключевською,   

Прес-секретарем ГО «Наш Рід» 

Ужгород, вересень 2014 
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