
I-а експедиція Роду 1-31 липня 2013 року по спорудженню Родинної Каплички,  

смт. Ясіня, присілок Лопушанка, Рахівського району, Закарпаття, Україна 

Координатор та співорганізатор I-ї експедиції Роду, Ключівський Ю.В.  
+380-954545540 (UA), +420-775288966 (CZ), E-mail: ucias@ukr.net, iaseed@mail.ru, Skype: uzghorod   

 

Програма  

підготовки та проведення I-ї експедиції Роду по спорудженню Родинної Каплички 
 

Місце спорудження: присілок Лопушанка, Рахівського району, Закарпатської області, Україна  

Місце відкриття та освячення: прабатьківське обійстя Туцканюків, присілок Лопушанка 

Термін спорудження: 01-31 липня 2013 року 

Дата відкриття та освячення: кінець липня початок серпня 2013 року 

Кількість осіб на спорудженні: 20 чоловік (орієнтовно) 

Кількість осіб на відкритті та освяченні: невідомо 

 

Дні, години1 Назва та зміст заходу Місце заходу Відповідальний 

Березень-липень 2013 

березень - 

червень 

Розробка, підготовка та розсилка 

документів по організації та 

проведенню I-ї експедиції Роду 

м. Прага, пересилка за 

допомогою Інтернету 

Ключівський Ю.В. 

з 10 квітня 

до 20 червня 

Збір та реєстрація Заявок від 

бажаючих прийняти участь в I-й 

експедиції Роду 

м. Прага, пересилка за 

допомогою Інтернету 

Ключівський Ю.В. 

квітень-

травень 

Організація, участь у переговорах: 

а) по заснуванню та реєстрації 

громадської організації (ГО); 

б) по отриманню земельної 

ділянки та Акту власності на неї; 

в) по можливому придбанню 

готової каплички. 

м. Рахів, смт. Ясіня, 

присілок Лопушанка, 

Рахівського району, 

Закарпатської області 

Антимис (Гутелюк) 

Н.С., Гутелюк М.С., 

Демедюк Б.М.,  

Дячук В.В., 

Ключівський Ю.В., 

Приймак (Попівняк) 

Г.В., Туцканюк О.Ю. 

квітень-

травень 

Відкриття банківського рахунку 

ГО та розсилка його реквізитів - 

членам Роду 

В м. Рахові чи в смт. 

Ясіня, орієнтовно в 

Приватбанку 

Приймак (Попівняк) 

Г.В., Ключівський 

Ю.В. 

червень Заготовка інструментів та 

будівельних матеріалів на 

спорудження каплички 

присілок Лопушанка, 

Рахівського району, 

Закарпатської області 

Гутелюк М.С., 

Демедюк Б.М., 

Ключівський Ю.В. 

червень Підготовка Табору до здійснення 

I-ї експедиції Роду 

присілок Лопушанка, 

Рахівського району, 

Закарпатської області 

Антимис (Гутелюк) 

Н.С., Гутелюк М.С., 

Ключівський Ю.В. 

01.07.2013, понеділок - 31.07.2013, середа 

01. -25.07. 

10:00-15:00 

Заїзд та реєстрація2 членів Роду - 

учасників I-ї експедиції Роду по 

спорудженню Родинної Каплички 

присілок Лопушанка, 

Рахівського району, 

Закарпатської області 

Антимис О.М., 

Ключівський Ю.В. 

 

01. -25.07. 

15:30-17:00 

Розселення учасників I-ї 

експедиції Роду по спорудженню 

Родинної Каплички 3 

відповідно до Графіку 

участі в будівництві та 

підкорення вершин 

Антимис (Гутелюк) 

Н.С., Гутелюк М.С., 

Ключівський Ю.В. 

02.07.-31.07 

світловий 

день 

Спорудження Родинної Каплички4 присілок Лопушанка, 

Рахівського району, 

Закарпатської області 

Гутелюк М.С.,  

Дячук Т.І.,  

Ключівський Ю.В. 

02.07.-31.07. 

світловий 

день 

Сходження (підкорення) на 

карпатські вершини5 

відповідно до Графіку 

участі в будівництві та 

підкорення вершин 

Демедюк Б.М., 

Ключівський Ю.В. 

01.08.2013, четвер або 03.08.2013, субота 
12:00-14:00 Освячення Родинної Каплички6 

спільна молитва Родини та 

спільне фотографування 

присілок Лопушанка, 

Рахівського району, 

Закарпатської області 

Ключівський Ю.В. 
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1 Дні та години вказано орієнтовно. 
2 Заїзд та реєстрація у відповідності до Графіку участі у будівництві та підкорення карпатських 

вершин, який складено на підставі Заяви та погоджено з кожним бажаючим (Учасником), прийняти 

участь в I-й експедиції Роду. Графік розсилається тільки Учасникам, що прийматимуть участь у 

спорудженні Родинної Каплички. 
3 Розселення та проживання Учасників спорудження Родинної Каплички, безкоштовне й 

організовано безпосередньо на будівельному об’єкті (в польових умова) за адресою: присілок 

Лопушанка, Рахівщина. Проживання Учасників підкорення карпатських вершин організовано в 

селищі Ясіня (готелі й приватний сектор) та безпосередньо на туристичних об’єктах (в тому числі, 

можливо й за оплату послуг), що розміщуються недалеко від тієї чи іншої карпатської вершини 

(Козьмещик, Драгобрат тощо). При несприятливих погодних умовах (дощі, холоди тощо), а також з 

метою уникнути перевантаження будівельного майданчика (при великій кількості Учасників), буде 

організовано акти допомоги місцевим членам Роду, як-то: заготівля сіна, підгортання ріпи (картоплі), 

коління дров, дрібні ремонтно-будівельні роботи тощо. 
4 Під спорудженням Родинної Каплички розуміється участь бажаючого: члена Роду, близького чи 

знайомого, в будівельних роботах, які триватимуть на протязі не менше 5 (п’яти) днів, або 40 годин (з 

розрахунку на кожного Учасника експедиції). 
5 Під сходженням (підкоренням) на карпатські вершини розуміється участь бажаючого: члена Роду, 

близького чи знайомого в такій акції, у відповідності до Графіку участі у будівництві та підкорення 

карпатських вершин.  
6 Під освяченням Родинної Каплички, спільною молитвою Родини та спільним фотографуванням, 

розуміється самоорганізація бажаючих членів Роду - прийняти участь у цих заходах. При цьому, з 

боку організаторів I-ї експедиції Роду, не передбачено ніякої організації, як-то: проживання, 

харчування тощо для тих членів Роду, близьких та знайомих, які, безпосередньо не прийматимуть 

участі в спорудженні Родинної Каплички.  

 

Корисна інформація та поради: 

1. Для Учасників I-ї експедиції Роду, що прийматимуть безпосередню участь у спорудженні Родинної 

Каплички, передбачена організація проживання та харчування, відповідно до Правил та умов, 

Графіку, а також інших документів (які пересилаються тільки таким Учасникам). 

2. Участь у фінансуванні I-ї експедиції Роду по спорудженні Родинної Каплички, яка обумовлена її 

Умовами, може прийняти любий член нашого Роду чи окрема Родина-сім’я, а також: близькі, знайомі 

та інші бажаючі, в тому числі й потенційні спонсори Нашої Родини. При цьому, Умови фінансування 

I-ї експедиції Роду по спорудженні Родинної Каплички, надіслано усім членам Нашого Роду. 

3. У відкритті та освяченні Родинної Каплички можуть прийняти усі члени Родини: дорослі (прямі та 

непрямі потомки), в тому числі: бабусі й дідусі, прабабусі й прадіди, усі їх діти, зяті та невістки, 

внуки, правнуки й праправнуки, а також: близькі, знайомі та інші бажаючі, в тому числі й потенційні 

спонсори Нашої Родини. 

4. З урахуванням багатоконфесійності членів нашого Роду, освячення Родинної Каплички буде 

організовано, по можливості, одночасно, служителями: греко-католицької, православної та римо-

католицької приходів.    

5. Організація зустрічі членів нашого Роду, які приїдуть тільки на відкриття та освячення Родинної 

Каплички, а також їх розселення, забезпечення проживанням та харчуванням, Програмою I-ї 

експедиції Роду - не передбачено.   

6. На відкриття та освячення Родинної Каплички, доцільно принести: релігійні, родинні реліквії (в 

тому числі й церковний реманент: хрести, святі образи, підсвічники, хоругви тощо) та інші атрибути 

й цікаві речі нашого Роду, які прикрасять Родинну Капличку. 

7. Форма одягу для членів нашого Роду та учасників відкриття та освячення Родинної Каплички, 

бажано святкова, тобто – гуцульська. 

8. За попередніми даними, в роботі I-ї експедиції Роду, планують прийняти посильну участь родичі з: 

Естонії, Росії, Чехії, а також України: від Вінниці до Луганська, від Миргороду до всього Закарпаття.  

9. I-у експедицію Роду висвітлюватимуть українські засоби інформації: радіо, телебачення, преса. 
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Перелік співорганізаторів I-ї експедиції Роду, їх статус та повноваження (відповідальність) 
 

Прізвище, ім’я  

та по-батькові 

Статус та повноваження (відповідальний) Контактні дані 

Антимис (Гутелюк) 

Наталія Степанівна 

Співорганізатор – уповноважена по питаннях: 

- заснування та реєстрації громадської організації 

(ГО); 

- організації побуту Табору I-ї експедиції Роду.  

+380-633817236 

ms.antimis@mail.ru 

Гутелюк Микола 

Степанович 

Співорганізатор - уповноважений по питаннях: 

- заготовки інструментів й будівельних матеріалів 

на спорудження каплички; 

- підготовки Табору до здійснення I-ї експедиції 

Роду та організації його роботи.  

+380-671487858 

 

Демедюк Богдан 

Миколайович 

Співорганізатор - уповноважений по питаннях: 

- придбання готової каплички та заготовки 

інструментів й будівельних матеріалів на 

спорудження каплички; 

- організації безпечного сходження (підкорення) 

на карпатські вершини. 

+380-672535689 

+380-970384889 

kristinka05@inbox.ru 

Дячук Василь 

Васильович 

Співорганізатор - уповноважений по питанню 

заснування та реєстрації громадської організації 

(ГО). 

+380-502354429,  

+380-313124879 

vasil-dyachuk@ukr.net  

Ключівський Юрій 

Васильович  

Співорганізатор – уповноважений по питаннях: 

- розробки, підготовки та розсилки документів по 

організації та проведенню I-ї експедиції Роду; 

- збору та реєстрації Заявок від бажаючих 

прийняти участь в I-й експедиції Роду; 

- заснуванню та реєстрації громадської організації 

(ГО) й отримання земельної ділянки та Акту 

власності на неї; 

- розсилки реквізитів банківського рахунку членам 

нашого Роду; 

- придбання готової каплички та заготовки 

інструментів й будівельних матеріалів на 

спорудження каплички; 

- підготовки Табору до здійснення I-ї експедиції 

Роду та організації його роботи; 

-  освячення Родинної Каплички, спільної молитви 

Родини та спільне фотографування. 

+380-954545540 

ucias@ukr.net  

Приймак 

(Попівняк) Галина 

Василівна 

Співорганізатор – уповноважений по питаннях: 

- заснування та реєстрації громадської організації 

(ГО); 

- відкриття банківського рахунку ГО та організація 

збору коштів на спорудження Родинної Каплички. 

+380-674247111 

rakhiv.crb@bk.ru  

Туцканюк 

Олександр 

Юрійович 

Співорганізатор – уповноважений по питанню 

заснування та реєстрації громадської організації 

(ГО). 

+380-954679559  
Sveta.Shtefanko@mail.ru 

 

Підготував Ключівський Ю.В.,  

співорганізатор експедиції 

+380-954545540 (UA) 

Прага, травень 2013 
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