
Новорічне та Різдвяне звернення до близьких, рідних та друзів нашого Роду 
 

Шановні родичі, близькі, рідні та друзі нашого Великого Роду!  

Лічені дні залишились до завершення 2014 року, який став справжнім випробуванням для 

нашої Батьківщини, громадянами якої ми є та й, фактично - для кожного з нас, членів Родин 

Туцканюків, Дячуків, Ключівських та багатьох інших, нашого Роду. Саме в році, що минає, ми стали 

свідками карколомних змін та, заодно - трагічних подій, що мали місце в нашій Державі: Майдан та 

розстріл Небесної сотні, анексія Криму та війна з російськими найманцями на Сході України...  

Незважаючи на по суті – трагічні події в Україні, члени нашого Роду та, особливо, члени 

громадської організації «Наш Рід» (ГО), продовжили спілкування та, навіть – знайомились, для чого, 

в рамках нашого Роду - здійснили кілька цікавих та корисних масових заходів. Найяскравішими ж 

подіями року, стали: розповсюдження Родинного Календаря на 2014-2015 роки, відзначення Ювілеїв, 

двом(!) 90-річним членам нашого Роду та II етап I-ї Експедиція Роду - сходження на карпатські 

вершини Свидовецького хребта, що на Рахівщині.  

Так, на початку 2014 року, силами активних членів ГО «Наш Рід» успішно пройшло 

розповсюдження Родинного Календаря на 2014-2015 роки, який отримала, практично кожна родина 

Роду (від Закарпаття до Луганщини, від Естонії до Ізраїлю, від Чехії до Іркутська, в Росії). Без 

перебільшення, Родинний Календар - став першим «документом» Роду, що ще довго гуртуватиме та 

заочно знайомитиме нас усіх! Важливо, що перегортаючи сторінку кожного місяця, власник цього 

Родинного Календаря, дивиться на знайомих і не дуже родичів, які були фотографовані 3 роки тому!   

Відрадно й те, що саме в цьому році - почалась реальна розсилка (електронними засобами й 

Поштою України) матеріалів та авторських статей «Бібліотеки нашого Роду». Фактично, щомісяця - 

кожен член Роду, мав змогу ознайомитись з надійним й чесним джерелом інформування для усіх 

членів нашого Роду, про історично-просвітницьке, громадсько-суспільне та морально-етичне минуле 

наших предків й сучасне нашого буття. Велика подяка усім членам Роду та ГО «Наш Рід», а також 

авторам, які долучились до цієї роботи, яку, звичайно - буде продовжено і в наступному році. 

В 2014 році, було розроблено концепцію нового, особистого атрибуту - Родинну Грамоту, що 

є документом, який підтверджує належність того чи іншого члена нашої родини «до Великого та 

Славного Роду, який бере свій початок із сивої давнини минулого Карпат». Всього було замовлено та 

вручено (в 2014 році) 5 Родинних Грамот, які, як правило - вручено ювілярам Нашого Роду. 

Знаковою подією цього року - став Ювілей найстаршого (із нині живучих) члена нашого Роду 

– Туцканюка Миколи Івановича (проживає в смт Тересва на Тячівщині), якому 24 березня 2014 року 

виповнилось 90 років! Відрадно, що до поздоровлень, крім активних членів нашого Роду - 

долучились: Закарпатська обласна та Тячівська районна адміністрації, а про цю подію - розповіли 

багато засобів масової інформації краю та району (включаючи електронні носії - Інтернету).  

Між тим, у березні, за Рішенням Секретаріату громадської організації «Наш Рід», відбулось 

створення Юридичної служби Роду та затверджено її Положення й персональний склад. Таким 

чином, зі створенням Юридичної служби Роду, практично, любий члену Роду отримав кваліфіковану 

юридичну підтримку та/чи практичну допомогу. Саме, спеціалісти цієї служби сприяли створенню та 

реєстрації громадської організації «Кінологічний клуб Лайка», засновниками якої стали члени Роду.   

Подією став й 70-річний ювілей Ключевського Юрія Андрійовича, члена нашого Роду та 

Голови Виконавчої Ради ГО «Наш Рід», святкування якого 11 квітня цього року - розділили десятки 

членів нашого Роду! На цій, фактично, велелюдній Зустрічі Роду, як відбулась в Ужгороді було 

здійснено нагородження та вручення Посвідчення «Турист Родини» тим, 14-ти учасникам I-ї 

Експедиції, яким було присвоєно таке звання, за підкорення карпатських вершин: Говерли, Петросу 

та Близниць. Про цю, родинну подію написала й обласна газета «Новини Закарпаття». 

Важливими кроками для нашої Родини в 2014 році стало підписання Меморандумів 

(протоколів намірів) між ГО «Наш Рід» та третіми сторонами, які зацікавлені у різноманітній 

співпраці з нашим Родом. Так, з березня по грудень – підписано: Меморандуми про медіальне 

партнерство з Редакцією газети «Тячів» й з обласною газетою «Новини Закарпаття», а також 

Меморандуми про історично-краєзнавчу, культурно-просвітницьку, родознавчо-бібліографічну та 

національно-патріотичну співпрацю з Рахівською центральною районною бібліотекою (ЦРБ) та 

Закарпатською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Ф. Потушняка (ЗОУНБ). Така 

співпраця дозволила не тільки об’єднати зусилля членів Роду, але й дозволила поширювати та 

пропагувати, серед широкої громадськості Закарпаття - діяльність нашої Роду та ГО «Наш Рід». 

Добрим знаком для наших партнерів - міської газети «Тячів», колектив якої святкував 10-у 

річницю свого існування, стало привітання від імені ГО «Наш Рід», з врученням Вітального адресу. 



В цьому ж році, на прохання членів Роду, які проживають в Ужгородсько-Мукачівському 

регіоні - було відкрито новий банківський рахунок для потреб Роду та його ГО, що дозволило 

акумулювати кошти Роду на двох рахунках: в смт. Ясіня, на банківському рахунку «А» та в Ужгороді 

на банківському рахунку «Б». Правда, це не привело до активізації поступлень ні на один з рахунків, 

про що буде вказано у Звіті про фінансовий стан ГО «Наш Рід» та оприлюднено у лютому 2015 року.   

Через певну медіалізацію діяльності нашого Роду та, особливо, його ГО - виникла нагальна 

необхідність у створенні служби Прес-секретаря нашого Роду та його ГО, на посаду якого вдалось 

підібрати компетентного члена нашого Роду. Тому, з середини літа, більшість інформації та 

Повідомлень про діяльність нашого Роду та його ГО, оприлюднюється Прес-секретарем.   

Позитивним, у цьому році, стала успішно реалізована ідея Міжнародного Рок-концерту, який 

вдалось організувати силами ГО «Наш Рід» та провести 19 липня 2014 року, в м. Ужгороді. В цьому 

заході, який проводився на підтримку військових Збройних Сил України та волонтерів, прийняли 

участь: дві українські та одна чеська рок-група «YETTION», членам якої, від імені ГО «Наш Рід» 

було вручено Подяку. Такого роду міроприємство заплановано і на 2015 рік.  

Натомість, головною подією літа 2014 - є II-й етап I-ї Експедиція Роду, який завершився 

сходженням на найвищі карпатські вершини, Свидовецького хребта, що на Рахівщині. За тиждень 

Експедиції, з проживанням на Драгобраті - 10 членів нашого Роду: з Ясіня, з Ужгороду, з Російської 

Федерації, та з Чеської Республіки, підкорили такі вершини, як: Стіг (1704), Близниці (1881 та 1872), 

Геришаску (1762), не рахуючи менших вершин (до 1700 м), що розташовані вздовж цього хребта. Та, 

в кінці-кінців - численні фотографії Експедиції, підтверджують не тільки її успішність, але й красу 

рідних Карпат! За результатами цього етапу Експедиції та відповідно, до Положення «Про турист 

родини», її учасникам – членам нашого Роду присвоєно відповідну категорійність та буде вручено 

посвідчення «Турист Родини». Більше того, за пропозиціями окремих родичів з Естонії, є попередня 

домовленість про III-й етап I-ї Експедиція Роду, на липень 2015 року, з метою підкорити вершини 

Чорногорського масиву, як-то: Бербенескул (2032 м), Піп Іван (2028 м), Ребра (2001 м) і т.д. 

Новиною в цьому році стали - регулярні зібрання (засідання) Гайд Парку, що проводяться в 

Ужгороді, під лозунгом «Ми – європейці»! При цьому, основним організатором цих заходів виступає 

ГО «Наш Рід». Так, перший, фактично, організаційний форум, в якому взяли участь й представники: 

депутатського клубу «Позиція», транскордонного фонду розвитку Ужгорода - Європейський вибір 

(обидві з м. Ужгороду) та Інформаційно-аналітичної служби Східно-Європейський діалог (IASEED, 

м. Прага, Чеська Республіка), а також активних ужгородців - успішно відбувся 25 липня та проходив 

у приміщенні ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка (м. Ужгород).  

А вже 22 серпня 2014 року, відбулось друге зібрання Гайд Парку за темою «Перевідники», 

мета, завдання та першочергові кроки, якого - організувати, силами громадян-пенсіонерів міста 

Ужгороду та волонтерів, чергування на пішохідних переходах (біля навчальних закладів, на період 

навчального року) з метою дотримання правил дорожнього руху її учасниками.  

Останнє, цьогорічне зібрання Гайд Парку, відбулось 28 листопаду за ідеєю-проектом 

«Відповідально до чотирилапих», мета якої - сприяння родинній, ГО «Кінологічний Клуб Лайка» у 

виконанні статутних завдань, з вирішення питань по організації допомоги чотирилапим в Ужгороді.  

Характерно, що крім участі у Гайд Парках, його учасники підписують пункти Меморандумів 

про співпрацю (між зацікавленими сторонами), з подальшим оприлюдненням останніх в засобах 

масової інформації краю. Логічно, що вищевказаний проект, дякуючи таким членам Роду, як: Тирпак 

А.В., Тирпак О.В., Ключевська І.І., Ключевський Р.А. та іншим - буде продовжено й у 2015 році. 

Приємно відзначити, що саме в цьому році, вперше, за кордоном, в ході мультикультурної 

акції-програми з представленням української та монгольської культур, що відбулась в місті Млада 

Болеслав (Чеська Республіка) - було презентована ГО «Наш Рід» та її діяльність в Україні.  

Подібна, тобто вперше - презентація нашого Роду та його ГО, відбулось й на Закарпатському 

обласному телебаченні, в ході ранкової програми «Ранок на Тисі», у жовтні цього року.  

Важливе рішення ГО «Наш Рід» було прийнято у листопаді, щодо продовження II-ї Експедиції 

нашого Роду, до країн ЄС - до 31 грудня 2015 року в якості II-го етапу, а саме - організація візитів 

членів нашого Роду! Дякуючи цьому, Чеську Республіку та Федеративну Республіку Німеччини 

відвідали члени Роду: Ключевський Р.А. (включаючи Європейську виставку собак, що проходила в 

м. Брно) та - Ключевська І.І. (включаючи м. Карлові Вари). В 2015 році - візити продовжаться. 

Загалом, на протязі 2014 року, в основному - силами ГО «Наш Рід», було прийнято ряд 

важливих рішень, включаючи й кадрові та здійснено кілька масових заходів, в рамках усієї Родини, 

про які було проінформовано членів нашого Роду, шляхом регулярних Повідомлень.  



Так, ще в лютому 2014 року, відповідно до Рішення ГО «Наш Рід», Головою Виконавчої Ради 

ГО «Наш Рід», став Ключевський Юрій Андрійович (м. Ужгород). Цим же рішенням, Головою 

Опікунської Ради Фонду Роду - ГО «Наш Рід», призначено - Дячука Василя Васильовича, молодшого 

(м. Мукачів). У лютому-березні Рішеннями Секретаріату та за погодженням з Виконавчою Радою ГО 

«Наш Рід» було створено Юридичну службу, керівником якої призначено Ключевського Ігоря 

Івановича (м. Ужгород). Крім того, в березні 2014 року, відповідно до Рішення ГО «Наш Рід», новим 

керівником Пошукової групи призначено - Ключевського Романа Михайловича (м. Ужгород). А в 

червні цього року, рішенням Секретаріату, Прес-секретарем ГО «Наш Рід» призначено - Ключевську 

Ірину Іванівну (м. Ужгород). Ці призначення суттєво активізували діяльність Роду та його ГО.  

Ще одним позитивом для нашої Родини є формування власної ГО «Наш Рід», членами якої, 

станом на грудень 2014 року стали 50 членів Роду (на грудень 2013 року був - 31 член Роду). 

В 2014 році про нашу Родину та її членів, а також про ГО «Наш Рід» було написано та 

опубліковано цілу низку статей та повідомлень у ряді засобів масової інформації Закарпаття.  

Так, в обласній газеті «Новини Закарпаття», у червні 2014 року був оприлюднений матеріал 

«Листи Родині», приурочений до родинної зустрічі з приводу святкування 70-річного Ювілею - 

Ключевського Ю.А. У цьому ж виданні, у липні - побачили світ кілька публікацій про Міжнародний 

рок-концерт, що був організований ГО «Наш Рід». 

Інформацію про перше зібрання (засідання) Гайд Парку, можна було почитати в Інтернет-

виданні «Про Захід» та в обласній газеті «Новини Закарпаття», 5 серпня 2014 року. 

У серпневому номері районної газети «Зоря Рахівщини», було опубліковано поздоровлення-

матеріал з приводу святкування 90-річного Ювілею – Дячука І.В., авторства Приймак Г.В.    

Вересневий номер обласної газети «Новини Закарпаття» оприлюднив інтерв’ю з Ключівським 

Ю.В., головою ГО «Наш Рід» по темі «Перевідники» де йшлося про доцільність організації (силами 

громадян-пенсіонерів міста та волонтерів), дотримання правил дорожнього руху на пішохідних 

переходах, поблизу учбових закладів в період навчального року.  

Більше того, треба відмітити цілорічне інформування своїх читачів, редакцією газети «Тячів» - 

про наш Рід та його ГО, включаючи діяльність останніх. Так, видання долучилось: до поздоровлень 

90-річного Ювіляра Туцканюка М.І., члена Ради Старійшин ГО «Наш Рід», з приводу розширення 

співпраці з газетами «Тячів» та «Новини Закарпаття», а також із ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка. 

Останньою, цьогорічною публікацією в обласній газеті «Новини Закарпаття» повинно стати 

інтерв’ю з Ключевським Р.А., головою ГО «Кінологічний клуб Лайка», яке висвітлить позицію 

членів нашого Роду щодо реалізації ідеї-проекту «Відповідально до чотирилапих». 

На протязі 2014 року, пошукова робота принесла поповнення до Родинного Дерева - 323 

члени Роду (станом на грудень 2014 року), в порівнянні з 312-ма членами Роду на кінець 2013 року!  

Коли, накінець, перерахував здійснене нами у 2014 році, виявилось, що все ледь поміщається 

на 3-х сторінках, на відміну від Новорічного Звернення, у 2 аркуші - в 2013 році та 1 аркуш - в 2012 

році! А скільки проектів та справ нашого Роду ми не змогли, не встигли чи на захотіли здійснити...    
 

Однак, час – не спинити. Не за горами - Новий 2015 Рік! Для всіх нас: рік нових сподівань, 

надій та звершень. Залишаючи непростий 2014 рік, дозвольте звернутись до кожного з Вас: і старого, 

і малого, і близького й далекого потомка великої Родини, а також до друзів нашого Роду з надією на 

краще завтра, без війни, без страждань й поневірянь та побажати нам усім наснаги й сил, мудрості та 

витримки, смілості й відваги - зробити більше для своєї країни, для свого Роду для своєї сім’ї! 

Це ж стосується і наших, родинних справ, яких як бачимо – побільшало. Стає очевидним, що 

ми, як великий Рід, разом із нашими друзями – можемо зробити значно більше: для країни, для краю, 

для свого міста чи села, для кожної Родини чи для власної сім’ї. Ми усі, як і кожен із членів Роду - 

стоїмо на порозі великих можливостей: для себе, для своїх рідних та близьких, для усієї України!   

Отже, надходить пора – діяти. А Новий Рік, саме той час, коли можна багато змінити, почавши 

оновлення з власних: думок, намірів, дій! Саме свято Різдва Христового, залучає нас до таємниці не 

тільки гарних свят, але й плекає відчуття Великої Родини, яка нас: зближує, мирить, заспокоює... 

Так було кожного Святого вечора у наших прабатьків, такі наміри та прагнення очікуємо й 

сьогодні, так повинно бути й надалі, на честь та з гордістю за тих, які дали нам життя, любов до 

Батьківщини та вірність нашому Великому Роду...   
 

З повагою до кожного з Вас,  

Юрій Ключівський – Голова громадської організації «Наш Рід»       

Прага-Ужгород, грудень 2014 року 


