
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «НАША РОДИНА» 

 

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

 

 

Інформація-звіт 

про I-у Експедицію нашого Роду, 10-21.07.2013 року 

 

Через уже відомі причини - організувати, підготувати та провести I-у експедицію 

Нашого Роду в повному об’ємі, як планувалось - було неможливо (про що раніше 

повідомлялось). Через це, спорудження Родинної Каплички в 2013 році – не відбулось. 

Натомість, засновники ГО «Наша Родина», розглянувши звернення окремих членів 

нашого Роду та врахувавши їх бажання – зуміли організувати сходження на карпатські 

вершини: Говерла, Петрос й Близниці, в період: 10-20 липня 2013 року. 

У вищевказаному Заході (за 10 днів) прийняли участь більше 30 членів Родини: із 

Ясіня, з Ужгороду, з Російської Федерації, з Чеської Республіки та з Естонської Республіки. 

Так, відповідно до Програми організації сходження на карпатські вершини, було 

організовано сходження на Говерлу, Близниці та Петрос, а також здійснено ознайомчі 

походи/поїздки на Костирівку, на Драгобрат, на Козьмещик, на Буковель, до Центру 

Європи, на Беркут, до Рахова та на водопад, в Яремчу.  

Крім того, через присутність на Заході членів Родини, які не прийняли участі у II-й 

Зустрічі Родини (у серпні 2012 року), було організовано поїздку до Лопушанки, з метою 

відвідати обійстя Туцканюків, віддати честь прабатькам та здійснити фотографування біля 

Пам’ятної дошки.  

Для членів Роду, які прийняли участь у Заході, було організовано проживання в смт 

Ясіня, а також - транспортне забезпечення по усіх організовуваних акціях... 

  

Відрадно, що на протязі 10-ти днів Заходу, практично вдалось здійснити всі пункти - 

передбачені Програмою організації сходження на карпатські вершини. Так: 

- 13.07.2013, група Членів Роду, у складі 16 чоловік, піднялась на Говерлу; 

- 16.07.2013, група Членів Роду, у складі 7 чоловік, побували на Костирівці; 

- 17.07.2013 група Членів Роду, у складі 7 чоловік, піднялась на Близниці; 

- 19.07.2013 група Членів Роду, у складі 8 чоловік, піднялась на Петрос. 

Показово, що у сходженні, наприклад, на Говерлу та Близниці, прийняли участь 

члени Роду, з віковою різницею, від 6-ти до 60 років! Більше того, за пропозицією учасників 

сходження, прийнято рішення про запровадження звання: «Турист Роду», яким 

пропонується нагороджувати Членів Роду, за підкорення карпатських вершин у складі груп 

із числа родичів - Членів Роду. Приємно також, що перше Посвідчення про підкорення 

малої Говерли отримала, наймолодша учасниця сходження – шестирічна Кург Катерина 

Аларівна (з Естонії)! Повний перелік членів Роду, які прийняли участь в I-й експедиції 

Нашого Роду та підкорили ту чи іншу карпатську вершину, додається. 

 

Крім того, в ході I-ї експедиції Роду, відбулось чергове засідання громадської 

організації «Наша Родина», члени якої прийняли ряд рішень (про що уже повідомлялось, 

раніше), зокрема:  

1. Про почесне членство в Раді Старійшин. 

2. Про призначення заступника Голови Виконавчої Ради. 

3. Про призначення керівника Пошукової групи. 

4. Про призначення Казначея (Скарбника). 

 

В цілому, за 10 днів I-ї експедиції, присутні на Заході члени Роду зробили сотні 

фотографій та зняли десятки відеоматеріалів, про неповторну красу гуцульських Карпат та 

зафіксували власні зусилля, щодо підкорення окремих, найвищих вершин. Практично, 
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кожному члену Роду, який володіє електронною адресою, відкрито доступ до фотогалереї I-ї 

експедиції Роду, про що кожного повідомлено електронним листом. Таким чином, отримати 

фотографії з Google Диску можна усім бажаючим членам нашого Роду. Крім того, всю 

фотоінформацію про I-у експедицію, розміщено на web-сайтах в Інтернеті, зокрема: 

- в «Однокласниках»: http://www.odnoklassniki.ru/group/54042041384973; 

- «В контакті»: http://vk.com/nash_rid; 

- в Facebook: http://www.facebook.com/NasVelikijRid.     

 

За підготовку, організацію та проведення I-ї експедиції Нашого Роду, у такий спосіб - 

наша подяка адресована всім тим, хто доклав зусиль для того, щоб такий Захід відбувся! 

Особливо вдячні: 

- Демедюку Богдану Миколайовичу - власнику готелю «У Богдана», на 

Драгобраті, за гостинний прийом та організацію транспортування учасників Заходу; 

- Дячуку Тарасу Івановичу – співвласнику ТОВ «Будмайстер» (смт Ясіня), за 

гостинний прийом та надання готельних номерів для проживання членів Заходу; 

- Ключівському Юрію Васильовичу – голові громадської організації «Наша 

Родина» за ідею, підготовку, організацію, проведення та активну участь у Заході; 

- Флоря Еліні Олександрівні - за якісно/вчасне фото документування подій Заходу.  

 

Натомість, підводячи підсумки I-ї експедиції Нашого Роду не можна не вказати на: 

помилки, недоробки та прорахунки. Насамперед, прикро, що так і не вдалось задумане, а 

саме - реалізувати ідею спорудження Родинної Каплички, в присілку Лопушанка, на 

прабатьківській землі (про причини, якої вже повідомлялось раніше). Далі, багатьох членів 

Роду, через відсутність контактних даних, так і не вдалось повідомити про цей Захід. 

Натомість, якщо червень місяць, є чи не найкращою порою для походів у гори, середина 

літа – пік сінокосів, через що більшість місцевих членів Роду так і не змогли прийняти 

участь у цьому Заході. Однак, важко зрозуміти тих родичів із Ясіня та присілків, особливо 

молодих, які, фактично, проігнорували родинний Захід! Прикро й те, що для багатьох з 

потенційних бажаючих: платний проїзд, наприклад, з Ужгороду, проживання та харчування 

– стало перепоною для участі в I-й експедиції Нашого Роду. 

 

Натомість, повідомляємо, що станом на липень 2013 року, в Родинному дереві – 308 

членів Роду, передостанній з яких, ясінчанин Гутелюк Назар Іванович (гілка Гутелюк 

(Туцканюк) Досі Юріївни), який народився 04.04.2013 року, а останньою є дівчинка (ім’я до 

жалю невідоме), яка народилась у квітні 2013 року - Ковач Емеші (гілка Туцканюка 

Олекси Юрійовича), яка наразі проживає в Італії!    

 

Інформацію-звіт підготовлено 

Виконавчою Радою громадської організації «Наша Родина» 

Ясіня-Ужгород-Прага-Тарту, серпень 2013 

 

P.S. 

Фотографії про I-ї експедицію Нашого Роду, на електронних носіях можна 

отримати, безпосередньо від членів Роду:  

а) в Ужгороді - у Пехньо Світлани Петрівни (+380-999568852) та Туцканюка 

Олександра Юрійовича (+380-954679559); 

б) в Естонії - у Флоря Еліни Олександрівни (+372-58451818); 

в) в Ясінях - у Козуряк Наталії Юріївни (+380-974772306) та Мельничука Михайла 

Михайловича (+380-968604304).  
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