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Шановний Віталію Степановичу! 

 

 Звертаюсь до Вас та очолюваного Вами творчого колективу із найщирішими 

привітаннями та найкращими побажаннями добра, чесності та миру... 

Пам’ятаючи про Ваше ставлення та підтримку, яку надало Ваше, авторитетне 

видання краю -  нашій великій, гуцульській Родині, інформую Вас про нові кроки та 

здобутки її членів, що може бути цікавим для небайдужих читачів, редагованого 

Вами часопису - «Новин Закарпаття». 

Так, з часу проведення II-ї Зустрічі Родини (серпень 2012 року), яка мала місце 

на Рахівщині,  нами було проведено чимало корисних, масових заходів, в рамках 

цілого Роду.  

Найяскравішою ж подією 2013 року, була I-а Експедиція Роду, яка мала на меті 

сходження на найвищі карпатські вершини, якими так багата прабатьківська 

Рахівщина. Десятки молодих членів Родини, знайшли час і можливість та гідно 

представили своїх прабатьків й підкорили: Говерлу, Петрос та Близниці. За 

результатами I-ї Експедиції, її учасникам присвоєно звання «Турист Родини». 

Загалом, за 2013 рік, в основному силами громадської організації «Наш Рід», 

було прийнято ряд рішень та здійснено низку заходів в рамках усієї Родини. Зокрема, 

до 6-ти членної Ради Старійшин, було долучено, в якості Почесного члена - Дячука 

Василя Васильовича (старшого). Крім того, Флорю Еліну Олександрівну, що 

проживає в м. Тарту, Естонської Республіки, призначено заступницею Голови 

Виконавчої Ради ГО «Наш Рід», з повноваженнями організації та фіксуванням 

персонального членства у громадській організації. Натомість, Пехньо Світлану 

Петрівну, яка проживає в м. Ужгороді, було призначено керівником-координатором 

Пошукової групи ГО «Наш Рід» та членом Секретаріату ГО «Наш Рід». Завдання 

останніх – організація поточної роботи нашого Роду, продовження пошукової 

діяльності тощо.  

Доцільним, у 2013 році, було й призначення Скарбника Роду, яким став 

Демедюк Богдан Миколайович, що проживає в смт Ясіня, Рахівського району. 

Отримано й перші суми коштів, які поступають, в якості внесків бажаючими членами 

Роду - до фінансової скарбниці Фонду Роду. Зібрані кошти, були використані, 

наприклад, для фінансування виготовлення Родинного Календаря.  

Позитивні відгуки про масові заходи Роду та їх корисність, надихнули ГО 

«Наш Рід» до прийняття рішення про організацію II-ї Експедиції Нашого Роду, 

відповідно до якої, місцем її проведення - визначено країни Європейського Союзу, а 

саме: Австрійську Республіку, Польську Республіку, Словацьку Республіку, Чеську 

Республіку, Угорщину та Федеративну Республіку Німеччини, з терміном Експедиції  

- в 10 місяців (з 15 вересня 2013 року по 14 липня 2014 року). Очевидно, що відвідини 
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країн ЄС (в рамках Експедиції), спілкування та обмін думками між членами великої 

Родини - суттєво збагатить, практично, кожного члена нашого Роду.   

Ще одним позитивом для Нашої Родини, у листопаді 2013 року, стало 

завершення легалізації громадської організації «Наш Рід», шляхом повідомлення, що 

дозволило внести громадську організацію Нашого Роду - «Наш Рід», до Єдиного 

Держреєстру громадських об’єднань України (Наказ № 135/9, від 27.11.2013). 

Легалізацію здійснено - реєстраційною службою Рахівського районного управління 

юстиції, Закарпатської області. Це дозволило нам усім не тільки діяти у правовому 

полі, але й користуватись правами легалізованої, власної громадської організації, 

членами якої, станом на квітень 2014 року стали 50 членів Роду.  

Надзвичайно важливим, для членів Нашого Роду є реалізація ідеї – 

виготовлення Родинного Календаря «Наш Рід» на 2014-2015 роки, макет якого та 

заявку (до видавництва «Патент») було подано ще у листопаді 2013 року. Відрадно, 

що до Календаря, включено світлини з усіх Зустрічей (2011, 2012 років) та Експедиції 

(2013 року) Роду. До цього, по-суті, першого, родинного видання - включено усі 

наявні фотографії членів Роду та членів їх сімей, в тому числі й тих, які ні разу не 

прийняли участі у заходах Нашого Роду. Наразі, завершується розповсюдження 

Родинного Календаря, що вже став першим, знаковим виданням для усієї Родини, 

члени якої надовго збережуть його для своїх потомків. 

Позитивним, у 2013 році, є факт завершення формування переліку тих членів 

Нашого Роду, які не користуються електронними засобами зв’язку (зокрема 

Інтернетом), з метою інформувати їх про діяльність Роду та започатковано розсилку 

Повідомлень, шляхом поштових відправлень до таких. Крім того, здійснено: відбір, 

підготовку та редагування матеріалів до видання під рубрикою: Бібліотека 

громадської організації «Наш Рід», які, починаючи з січня 2014 року – вже 

розсилаються членам Нашого Роду. 

Відрадно й те, що у 2013 році, у Збірці наукових праць, краєзнавчих розвідок, 

рефератів і публіцистичних матеріалів за результатами I наукової конференції «Ясіня 

– столиця Гуцульської республіки... і не тільки», яка вийшла у видавництві «Сполом» 

(м. Львів), під назвою: «Ясіня у гомоні століть» (ISBN 978-966-665-864-0), було 

опубліковано й мою статтю: «Держава починається з Родини», в якій описано події 

II-ї Зустрічі Нашого Роду (серпень 2012 року). Цей та інші матеріали членів Нашого 

Роду та про Наш Рід, буде запропоновано до власного видання/книжки Нашого Роду, 

про яке вже ведуться розмови з бажаючими долучитись до цього проекту - членами 

Нашої Родини! При реалізація цієї ідеї - вийде прекрасне, бібліографічно-історичне, 

родинне видання!  

На протязі 2013 року, не стояла на місці й пошукова робота, серед членів 

Нашого Роду, особливо в частині поповнення даних до Родинного Дерева. Так, 

станом на квітень 2014 року, в Родинному дереві – 315 членів Роду!  

Приємно констатувати й те, що у січні 2013 року Рада Старійшин Роду 

поповнилась ще одним, своїм членом, 80-ти літньою - Стеблюк (Туцканюк) Оленою 

Василівною з Тарту (Естонія).  

В березні 2014 року, активні члени Роду, приїхали до Тересви, щоб привітати 

Ювіляра Роду – Туцканюка Миколу Івановича, якому виповнилось 90 років! А вже у 
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квітні 2014 року, члени Родини привітали з 70-ти річним Ювілеєм - Ключевського 

Юрія Андрійовича.  

Доцільно відзначити, що, практично, по обом іменинникам вдалось 

організувати достойне їх привітання, від усього великого Роду! Найціннішим же 

подарунком для обох іменинників - стало вручення, кожному з них – Родинної 

Грамоти Роду. Крім того, до святкування Дня народження, наприклад, Туцканюка 

М.І. долучились: Закарпатська облрада, яка привітала Ювіляра – іменним, Пам’ятним 

Адресом, Тячівська райдержадміністрація, що поздоровила іменинника - Почесною 

Грамотою, міська газета «Тячів» з публікацією (від 22.3.2014) про Ювіляра та 

поздоровленням його з боку Редакційного колективу, а також з репортажем (від 

12.4.2014) про святкування його 90-річчя. На 70-річний Ювілей Ключевського Ю.А., 

до Ужгороду – приїхало більше 30 членів Роду, з Праги, з Москви, з Мукачева, з 

Чопу та з Ужгороду. Показово, що участь у святкуванні Дня Народження – прийняли 

участь ті члени Родини, які були нам відомі, але не були знайомі... більшості Роду. На 

святкуванні Дня Народження Ключевського Ю.А. - було організовано показ 

фотографій, які «розповіли» про його багатогранне життя й хобі: альпінізм, гірські 

лижі та мандрування. В рамках загальнородинної зустрічі, було організовано 

святкове вручення Посвідчень «Турист Родини» - 14-ом членам нашого Роду, яким це 

звання та відповідну категорію, було присвоєно за підкорення карпатських вершин, в 

ході I-ї Експедиції Роду, в 2013 році. 

Важливим кроком до активної діяльності нашої Родини є - початок 

широкомасштабної роботи по підписанню Меморандумів (протоколів намірів) між 

громадською організацією (ГО) «Наш Рід» та третіми сторонами, які зацікавлені у 

різноманітній співпраці з нашим Родом. Так, 24.3.2014 року, було підписано: 

Меморандум про медіальне партнерство з Редакцією газети «Тячів» (м. Тячів, 

Закарпаття) та Меморандум про історично-краєзнавчу, культурно-просвітницьку, 

родознавчо-бібліографічну та національно-патріотичну співпрацю, з Рахівською 

центральною районною бібліотекою (м. Рахів, Закарпаття). Є надія, що така 

співпраця дозволить не тільки об’єднати зусилля членів Роду, але й дозволить 

поширювати та пропагувати серед широкої громадськості Закарпаття - діяльність 

нашої ГО «Наш Рід»... 

 

Натомість, з урахуванням наших, довготривалих взаємин та з повагою до 

Вашого колективу, просили б прийняти, в дарунок, від нашої Родини – один 

екземпляр Родинного Календаря «Наш Рід». Крім того, хочемо запропонувати Вам - 

розглянути можливість та стати медіальним партнером громадської організації «Наш 

Рід» по всьому Закарпаттю, для чого, підписати відповідний Меморандум. Для цього, 

просили б знайти можливість для зустрічі з нами, орієнтовно - 17.04.2014 року (в 

другій половині дня). 

 

 

З повагою та найкращими побажаннями до кожного члена Вашого колективу, 

Юрій Ключівський, 

Голова громадської організації «Наш Рід»       

Ужгород-Ясіня, квітень 2014 року 
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