
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАШ РІД» 

 

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

 

 

Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

Як і було обіцяно, повідомляємо: про поточні справи ГО «Наш Рід» та доступ до фотографій, 

які було зроблено в ході акцій, організованих членами нашого Роду, в серпні місяці цього року. 

 

Практично, всі заплановані заходи, що було організовано силами активних членів ГО 

«Наш Рід» - виконано (про що вже було повідомлено раніше)! Натомість, сформовано фотоальбоми 

(фото звіти) та розміщено фотографії таких подій (та по таким електронним адресам): 

1. Рок-концерт, який відбувся в Ужгороді, 19 липня 2014 року (про що вже повідомлялось 

раніше): https://drive.google.com/folderview?id=0B43Xy0mWqi-kM2phamtjcGl5cm8&usp=sharing  

2. Перше засідання ужгородського Гайд-парку, який засідав в Ужгороді, 25 липня 2014 

року: https://drive.google.com/folderview?id=0B43Xy0mWqi-kdGdFNUU4ZU1IVVE&usp=sharing  

3. Поїздка та зустрічі в: Хусті, Тересві, Ясінях, Буковелі, в період з 1 по 10 серпня 2014 

року: https://drive.google.com/folderview?id=0B43Xy0mWqi-kaW9zdURNVlJQYUk&usp=sharing  

https://drive.google.com/folderview?id=0B43Xy0mWqi-kbVJEbk4yNklkRnc&usp=sharing  

4. Святкування 90-річного Ювілею - Дячука Івана Васильовича, яке відбулось, в смт Ясіня, 3 

серпня 2014 року: https://drive.google.com/folderview?id=0B43Xy0mWqi-kQUxVVllBeFhMX2s&usp=sharing  

5. II-й етап I-ї експедиції нашого Роду, а саме – продовження сходження на карпатські 

вершини: https://drive.google.com/folderview?id=0B43Xy0mWqi-kSFRjS2xPb1N0dnc&usp=sharing  

6. Друге засідання ужгородського Гайд-парку, який засідав в Ужгороді, 22 серпня 2014 

року: https://drive.google.com/folderview?id=0B43Xy0mWqi-kdlBNUkJBMDZZNW8&usp=sharing  
 

При цьому, для того, щоб скористатись переглядом фотографій (включаючи їх копіювання на 

власний комп’ютер), достатньо пройти по вказаній адресі в Інтернеті. Нами обновлені файли до Родинного 

Дерева (https://drive.google.com/folderview?id=0B43Xy0mWqi-kbGUyUkZVajVCOXc&usp=sharing), які можна 

скопіювати (на власний комп’ютер) вищевказаним чином. Однак, для успішного перегляду та копіювання – є 

доцільним користуватись продуктом GOOGLE, включаючи поштовий сервер GMAIL. 

 

Що стосується II-го етапу, I-ї експедиції нашого Роду, а саме – продовження сходження на 

карпатські вершини, то як вже повідомлялось раніше, у вищевказаній акції прийняли участь 10 

членів Родини, які здійснили 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). На підставі цього, всім учасникам 

експедиції, результати яких зафіксовано, з дотриманням вищевказаного Положення - присвоєно, 

відповідну (до досягнутого результату) категорію, звання «Турист Родини» та буде вручено 

відповідне Посвідчення.  

Натомість, 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 (які порвались в поході). 

 

Й ще інформація. 8 вересня цього року, напередодні чергового концерту в Празі (Чеська 

Республіка), чеській рок-групі YETTI ON, від імені ГО «Наш Рід», її головою, Ключівським Ю.В. - 

було вручено підготовлену заздалегідь - Подяку за участь у рок концерті, який відбувся 19 липня 

2014 року, в Ужгороді).  

 

Й останнє але чи не найголовніше: на Рід, станом на сьогодні нараховує 321 чоловік! Саме у 

серпні ц.р., його членами стали дві невістки, з шлюбів: із Вашком Томашем Івановичем, 1992 р.н. 

(гілка Туцканюк – Ключівські - Вашко) та із Киштулинцем Михайлом Івановичем, 1991 р.н. (гілка 

Туцканюк – Ключівські – Тирпак - Киштулинець). Правда, даних про невісток – наразі ще не маємо. 
 

Повідомлення підготовлено 

Іриною Ключевською,   

Прес-секретарем ГО «Наш Рід» 

Ужгород, вересень 2014 
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