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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

За час, що минув від останнього повідомлення (10.04.2013), яке я переслав, 

практично усім членам Нашого Роду – мною було здійснено наступне: 

1. Підготував (та надіслав, частину з них - членам Родини) усі, необхідні 

документи для організації та реалізації I-ї експедиції Нашого Роду, зокрема: 

- Програму підготовки та проведення I-ї експедиції Роду по спорудженню 

Родинної Каплички; 

- Кошторис витрат на підготовку та будівництво Родинної Каплички; 

- Графік участі у будівництві Родинної Каплички та підкорення карпатських 

вершин; 

- а також документи: Санепідеміологічні вимоги до організації харчування (в 

польових умовах) та Техніка безпеки при будівництві (дерев’яних споруд). 

2. З метою юридичного оформлення (реєстрації/легалізації) громадського 

об’єднання (ГО) «Наша Родина», підготував та здійснив: 

- Проекти Статуту, Засновницької Угоди, Протоколу Зборів Засновників, 

Відомості про Засновників та інші необхідні документи; 

- Провів зустріч (у Рахові) із юристом, з метою отримання консультації й 

підготовки нотаріуса та органів реєстрації до легалізації ГО «Наша Родина»; 

- Зібрав усі необхідні персональні дані по ймовірних Засновниках ГО «Наша 

Родина», з урахуванням модусу представництва: по одному члену Роду - від кожної 

гілки Нашого Роду.  

3. З метою підготовки до проведення I-ї експедиції Нашого Роду здійснив (26.4.-

1.5.2013) поїздку до Ясіня/Лопушанки та вирішив наступне: 

- Зустрівся з майстрами та домовився про виготовлення/придбання каплички за 

10-12 тисяч гривень (в залежності від розмірів та покрівлі даху) з круглого, точеного 

брусу зі скидкою (як для Родинної Каплички) в 3 000 гривень!; 

- Зустрівся та домовився про доставку, на будівельний майданчик – машиною 

(КАМАЗ), 7-8 тон річкового каменю, для виготовлення фундаменту; 

- Зустрівся та домовився з Дячуком Тарасом Івановичем (власником ТОВ 

«Майстербуд») про придбання у нього, по собівартості, необхідних будівельних 

матеріалів, як-то: цементу, пропитки для дерева, покрівельного матеріалу тощо; 

- Зустрівся з Зелінським Едуардом Федоровичем - Головою смт. Ясіня, по 

питанню виділення земельної ділянки, ГО «Наша Родина»; 

- Зустрівся з православним священиком УПЦ (МП) – Благочинним Віталієм та 

проговорив з ним питання розміщення та освячення Родинної Каплички.   

Тим не менше, зусилля однієї людини для організації I-ї експедиції Роду, 

виявились недостатніми. В ході вищевказаних намагань, з мого боку, стало очевидним, 

що абсолютній більшості членів Роду, ні Зустрічі, ні Експедиції, ні будь які інші 

заходи, які можна організувати та доцільно провести – не потрібні, зовсім. Навпаки, 

мої неодноразові спроби - залучити до підготовки та організації I-ї експедиції Нашого 

Роду, зокрема, молодих членів Роду – не принесли результату та, навіть, налякали 

окремих із них, які, фактично, припинили спілкування зі мною. Більше того, навіть про 

те, що вже було домовлено раніше – «забули»! Підтвердженням цьому, є наступне: 
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1. Мною так і не отримано, не тільки жодної пропозиції від членів Роду, але й не 

поступило ні однієї Заявки (ні усно, ні письмово) про бажання прийняти участь в I-ї 

експедиції Нашого Роду. 

2. Через відмову участі, з боку представників окремих Родин, у засновництві та 

наданні юридичного адресу/місцезнаходження ГО «Наша Родина», а також через 

відсутність бажаючих, з числа членів Роду із Ясіня, бути казначеєм ГО «Наша 

Родина», фактично - заблоковано реєстрацію/легалізацію останнього (по крайній мірі -  

на Рахівщині).  

3. З боку родини Гутелюків, в моїй особі - було категорично відмовлено усій 

Нашій Родині, в наданні місця (клаптика землі, розміром не більше 0,25 сотки) на 

прабатьківській землі, для будівництва Родинної Каплички (про що було попередньо 

домовлено ще на II Зустрічі Роду, в серпні 2012 року).  

 

Виходячи з вищенаведеного, вважаю, що: організувати, підготувати та провести 

I-у експедицію Нашого Роду в тому форматі й у ті терміни, які були мною 

запропоновані - неможливо.  

Прикро, що значні зусилля, втрачений час та кошти, а також активна переписка 

та кількагодинні телефонні розмови (з мого боку), по питаннях підготовки та 

організації I-ї експедиції Нашого Роду щодо спорудження Родинної Каплички – 

виявились марними. А ще зрозумів, що судити по собі – помилка! 

Було надто важко дивитись на мою 81-річну маму, яка побажала та ще змогла 

приїхати зі мною на Закарпаття, щоб долучитись до своєї ідеї: віддати честь своїм 

прабатькам – в справі підготовки по спорудженню Родинної Каплички, саме на землі 

предків. Шкода, що наші, найстарші члени Роду, навряд чи зможуть прийняти участь в 

освяченні, бодай - аналогічної пам’ятки, в честь своїх дідів (що, однозначно б 

порадувало останніх), якщо взагалі, до цього - колись дійде...  

Зате, мабуть «порадуються» ті члени Роду, які не повірили в хороші наміри та 

роль Нашої Родини (про що мені неодноразово говорили песимісти), яку вона може 

зіграти не тільки, перезнайомивши нас усіх, але й у згуртуванні членів Роду, не кажучи 

вже про допомогу один одному, у ці, непрості для України часи...  

Так чи інакше, мені, раптом стало зрозуміло, що гроші та статки, самовиживання 

та церковно-приходські вподобання, через невігластво й незнання історії свої предків - 

«важать» більше, ніж «якісь» там родичі та їх ідеї. Сумно, але мабуть все залишиться 

«по-старому», коли будемо зустрічатись лише на «обов’язкових» заходах: хрестинах, 

весіллях, похоронах, коли про людське око, тобто – показово, мусимо віддати/вернути 

аналогічні міроприємства...  

Цим повідомленням, хочу також вибачитись перед тими, небагатьма членами 

Нашого Роду (особливо, з Родини Туцканюка Степана), які щиро готувались до своєї 

Першої зустрічі з членами Роду, вишивали/придбавали гуцульське вбрання тощо... 

Зате обіцяю, що зі свого боку та від своєї Родини, завжди готовий - підтримати 

ініціативу кожного члена Нашого Роду та активно долучитись до підготовки й участі в 

аналогічних масових заходах, що будуть організовані будь-ким в майбутньому...   

 
Ключівський Юрій Васильович,  

Прага-Ужгород, травень 2013  
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