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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини! 
 

Менше місяця залишається до II зустрічі Родини, яка відбудеться 10-12 серпня 2012 р. в 

селищі Ясіня (Закарпатська область, Україна), в приміщенні місцевого готелю «Скіфське 

полювання», який знаходиться за адресою: смт. Ясіня, вул. І.Франка, 50, тел. +380-313242470.     

Приємно, що станом на 12 липня цього року, свою участь, у роботі II зустрічі Родини та 

поїздку до Ясінях, підтвердили родичі з: Угорщини, Естонії, Чехії, Росії та, практично, з усієї 

України, куди сягають гілки Родинного Дерева нашого великого Роду. Саме на цій зустрічі 

відбудеться й презентація Родинного дерева Роду, з можливістю отримати CD-дискету, практично, 

кожним учасником Зустрічі. За попередніми підрахунками, в роботі II зустрічі Родини, може 

прийняти участь біля 100 членів Родини.  

До жалю, не всіх членів Родини вдалось знайти та, відповідно, контактувати й, логічно – 

повідомити про II зустрічі Родини. Крім того, не від усіх членів Родини, яких ми знайшли та 

контактували, вдалось отримати повні дані та фотографії, без яких формування Родинного Дерева – 

неможливо завершити. Тому, за час, який залишився, просили би, якнайшвидше переслати усі 

необхідні дані, на нижче вказані електронні адреси (E-mail).   

Крім того, для підготовки II зустрічі Родини, її організаторам та координаторам нагально 

потрібна інформація про кількість учасників Зустрічі, з метою організації переїзду (автобусом) за 

маршрутом: Ужгород-Мукачево-Тересва-Ясіня та назад, для розселення (поселення) приїжджих на 

Зустріч (по місцевих родичах) та організації харчування членів Родини.  

Для цього, нами визначено відповідальних співорганізаторів та координаторів, яким просимо 

надавати всіляку, необхідну інформацію та сприяти на етапі підготовки Зустрічі: 
 

П.І.Б. та контакти За що відповідальний Примітка 

Киштулинець (Тирпак) 

Уляна Михайлівна 

+380-508032922 

alpina_west@rambler.ru  

Сбір даних до Родинного Дерева та 

складання списків членів Родини, які 

поїдуть автобусом з Ужгороду до Ясіня, на 

II-у зустріч Родини    

Зібрані дані необхідно 

переслати до Ясіня для 

підготовки місць для 

поселення родичів  

Ключевський Юрій 

Михайлович 

+380-990764625 

 

Замовлення автобусу за маршрутом: 

Ужгород-Мукачево-Тересва-Ясіня* 

(10.8.2012 р.) та назад (12.8.2012 р.) 

По замовленню автобусу, 

негайно повідомити усіх 

про місце збору та час  

від’їзду з Ужгороду  

Бронтерюк (Демедюк) 

Наталія Миколаївна 

+380-983931994 

nbronteryuk@mail.ru  

Бронювання** готелю, ресторану (кафе) та 

приміщень «Скіфського полювання»; 

Організатор зустрічі прибулих та гостей 

(10.8.2012 р.), їх реєстрації та розміщення 

(розселення) серед місцевих членів Родини  

Після з’ясування умов 

бронювання чи відмови 

– негайно повідомити 

інших організаторів, 

координаторів та членів 

Родини  

Козуряк Наталія 

Юріївна 

+380-974772306 

kozuryak@i.ua 

 

Формування бланків реєстрації поселення 

членів Родини та гостей Зустрічі; 

Організатор акції по прибиранню сміття та 

очищення русла річки Тиси (11.8.2012 р.), 

молодими членами Родини    

До бланків реєстрації 

поселення, необхідно 

занести дані, які зібрані 

Киштулинець У.М. по 

Ужгороду та по іншим…  

Демедюк Богдан 

Миколайович 

+380-672535689 

Організація автотранспорту*** для 

перевозки (ввечері - на нічліг, вранці - до 

готелю) в ході Зустрічі - членів Родини  

Транспорт буде потрібен 

уже з 14:00, 10.8.2012 р. 

При цьому, повідомляємо, що:  

* проїзд у замовленому автобусі, по маршруту: Ужгород-Мукачево-Тересва-Ясіня (в обидва 

кінці), для пенсіонерів буде – безкоштовним; 

** проживання в готелі «Скіфське полювання» - платне (відповідно до калькуляції готелю), 

однак є потреба в попередньому бронюванні номерів. Проживання у родичів - безкоштовне; 

*** транспортне обслуговування для членів Роду, в рамках Зустрічі – безкоштовне.  
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Відразу ж по приїзду до Ясіня, буде проводитись реєстрація та анкетування усіх членів 

Роду: як місцевих, так і приїжджих. Для цього, просили б, тих хто приїде/прийде на Зустріч, мати 

при собі максимум даних про своїх рідних та близьких: 

- П.І.Б. (дівоче, якщо жінка заміжня), число, місяць та рік народження (якщо помер - смерті); 

- Місце народження та проживання (прописки); 

- Навчання, професія, основне заняття (місце роботи); 

- Контактні дані: телефони, E-mail, Skype тощо…     

Було б корисно, щоб кожен член Роду, хто прийде/приїде на Зустріч приніс/привіз із собою: 

- Привітання, можливо й письмово, від тих, хто, по тим чи іншим причинам - не зміг 

приїхати на II Зустріч Роду;  

- Фотографії, старі відкритки, книжки, предмети та інші реліквії своєї сім’ї та гілки Родини; 

- Прапори (малі прапорці, герби) та інші символи своїх країн, регіонів та міст, які буде 

можливо розмістити в приміщеннях, де буде проходити Зустріч; 

- Сувеніри та іншу атрибутику, а також подарунки для членів Роду тощо;  

- Фотоапарати та іншу відео та аудіотехніку.  

Додаткова та корисна інформація. 

На зустріч запрошуються усі члени Родини: дорослі (прямі та непрямі потомки), усі їх діти, 

зяті та невістки, внуки, правнуки і праправнуки. Тому: 

Ніяких обмежень щодо кількості учасників Зустрічі, наприклад від однієї сім’ї чи 

родинної гілки – не існує!  

Форма одягу святкова, але бажано – ГУЦУЛЬСЬКА! 

Харчування членів Родини відбудеться за принципом - «від хати», яке буде організовано 

силами місцевих членів Родини. Для цього, на протязі усіх трьох днів роботи II зустрічі членів Роду в 

приміщеннях готелю «Скіфське полювання», буде організовано шведський стіл з холодною закускою 

та гарячими напоями (кава, чай тощо).  

Для тих членів Родини,  які будуть розміщенні в приватному секторі (по місцевих родичах), за 

місцем проживання - буде організовано сніданки: 11.8. та 12.8.2012 р. Обід - 11.8.2012 р. буде 

організовано, безпосередньо в ресторані готелю «Скіфське полювання» - безкоштовно. Однак це не 

забороняє принести/привезти з собою харчі та гостинці (бажано без спиртного).  

Спиртні ж напої - можна буде придбати окремо, тільки за власні кошти (і тільки тому 

члену Роду, якому виповнилось 21 рік). 

Через те, що 11.8.2012 року з 10.00 до 13.00, для молодих (та бажаючих) членів Родини буде 

організовано акцію по прибиранню сміття та очищення русла річки Тиси, є потреба мати з собою 

відповідний одяг та взуття. У випадку дощу та інших несприятливих погодних умов – акції не буде. 

Це ж стосується й переїзду членів Родини до присілка Лопушанки та відкриття Пам’ятної дошки на 

місці проживання родини Туцканюків й фотографування.   

Через те, що 12.8.2012 року, заплановано відвідання богослужби в Покровській церкві та 

покладання квітів до могил родичів (які в більшості поховані на прилеглому кладовищі), було б 

добре подбати про квіти (віночки), від своєї сім’ї, родини - для цього заходу. 

  

P.S. У випадку додаткових запитань, щодо підготовки й організації проведення II Зустрічі 

Роду, прошу звертатись, безпосередньо - до координаторів та організаторів зустрічі, контакти яких 

вказано вище.  

 

З повагою до Вас усіх та з надією на приємну зустріч, 

 

Ключівський Юрій Васильович,  

координатор та співорганізатор зустрічі 

+380-954545540 (UA)  

+420-775288966 (CZ) 

 

Прага, 2012  
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