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Ідея, ознайомити членів Нашого Роду: рідних та близьких, а також - його 

друзів та партнерів з публікаціями, які були надруковані міською газетою «Тячів» - 

надзвичайно хороша. Завдання цієї статті - не тільки ознайомити широкий загал, 

як висвітлюється діяльність Нашої Родини, окремим регіональним виданням 

нашого краю, але й донести нижче приведену інформацію до тих членів Нашого 

Роду та його громадської організації, які не мають змоги ознайомитись з тими 

матеріалами, які друкують про нас, місцеві засоби масової інформації, гідним 

представником яких, на Тячівщині є – шанована нами міська газета «Тячів». 

Саме це видання стало одним із перших в Закарпатті, з ким громадська 

організація «Наш Рід» підписала Меморандум про медіальну співпрацю. До честі 

Редакції газети «Тячів» та її Головного редактора - Людмили Кричфалушій, ми 

стали дійсно корисними та дійовими партнерами. 

Збірка статей та інформаційних повідомлень, які вийшли друком у міській 

газеті «Тячів», починається з першої публікації, яку на наше прохання було 

приурочено до 90-річного Ювілею, найстаршого члена Родини, члена Роду та члена 

Ради Старійшин – Туцканюка Миколи Івановича. 

Надалі ж, як бачимо, видання - регулярно повідомляє про діяльність Нашого 

Роду та його ГО «Наш Рід», за що ми Редакції газети «Тячів» - щиро вдячні! 
   

Голова громадської організації «Наш Рід», 

випускник історичного факультету УжДУ - Ю. Ключівський 
 

 

Збірка статей та інформаційних повідомлень, про Нашу Родину,  

які вийшли друком в міській газеті «Тячів» на протязі 2014 року 
 

«На порозі ювілею 

 

Нашому дорогому Миколі Туцканюку – 90! 

24 березня 2014 року святкуватиме своє славне 90-річчя Микола Іванович Туц-

канюк із Тересви, член Ради Старійшин громадської організації «Наш Рід».   

Народився поважний Ювіляр 1924 року у селищі Ясіня, тодішнього Підкар-

патського краю, Чехословацької Республіки, в родині – з багатодітних сімей: 

Туцканюків та Дячуків. Батько іменинника - Іван Юрійович, який був мобілізований 

на війну, у травні 1944 року – загинув, в Чехословаччині, де й похований. Мати – 

Олена Іванівна, народила та виховала 3-х дітей, молодша дочка якої – Стеблюк 

Олена Іванівна (81 рік), сьогодні проживає в м. Тарту, Естонської Республіки... 

За довгу трудову діяльність, Микола Іванович Туцканюк, сумлінно попра-

цював на кількох підприємствах Рахівщини й Тячівщини та чимало поїздив по 

заробітках на будови Російської Федерації. На заслужений відпочинок, у далекому 

1984 році, його проводжав трудовий колектив Тересвянського ДОКу, де перед 

виходом на пенсію він трудився і де завжди був гідним прикладом - для своїх 

рідних, близьких та земляків краю.  

mailto:nasharodynka@gmail.com


 

  Бібліотека громадської організації «Наш Рід»  
 

 

«Рід, який не знає свого минулого – не має майбутнього» 

 (народна мудрість) 

 

 

 

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

До жалю, з дружиною - Кубарич Анною Василівною (86 років), у Миколи 

Івановича – не було власних дітей. А практично, всі родичі Ювіляра: рідна сестра та 

племінники - сьогодні проживають за межами України.  

Саме тому, привітати ювіляра, у цей славний день, для нас – членів більше як 

300-членної Родини – велика честь! 

На сьогодні Микола Іванович є найстаршим із нині живучих членів Роду, який 

налічує 314 чоловік, що проживають: від Братська та Шпіцбергена (Російська 

Федерація) до Естонії, Чехії, Угорщини та Ізраїлю. 

Ювіляр - є членом Ради Старійшин, громадської організації «Наш Рід», 

яка легалізована, шляхом письмового повідомлення про заснування (наказ № 135/9, 

від 27.11.2013), Рахівським районним управлінням юстиції.  

Іменинник є активним учасником Зустрічей Роду, про що неодноразово по-

відомлялось у виданнях: «Новини Закарпаття» (матеріал «Великому Роду нема 

переводу»); «Зоря Рахівщини» (матеріал: «Тільки родина, як зірка єдина, наш 

порятунок, надійний причал»); збірці наукових праць, краєзнавчих розвідок, 

рефератів і публіцистичних матеріалів за результатами I-ї наукової конференції 

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

«Сполом» (м. Львів ), у 2013 році під назвою: «Ясіня у гомоні століть», в матеріалі: 

«Держава починається з Родини». 

 Складно описати все, що пов’язано з Миколою Івановичем Туцканюком – 

прекрасною і чудовою людиною, адже діяльність поважних і шанованих людей 

неможливо заключити в рамки, про таких людей варто писати і слід розповідати, бо 

їх життєвий досвід обов’язково знадобиться майбутнім поколінням. Многії літа, 

Вам, дорогий Миколо Івановичу!   

Бажаємо, щоб щирі слова вітання з побажанням доброго здоров’я, прекрас-

ного настрою та гарного довголіття дісталися ювіляра і збулися йому сповна! 

 

  
 
На фото: Ювіляр із племінницею Марією Флоря (що проживає в Естонії); серед Родини. 

 

Юрій  Ключівський, голова громадської організації «Наш Рід» 
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Дорогий Миколо Івановичу! З нагоди ювілею щиро віншуємо Вам добра і 

злагоди. Бажаємо міцного здоров`я і щасливого довголіття Вам, шановний ювіляре, 

у  дружньому колі рідних та близьких. 

Таке суцвіття літ не кожен назбирає, 

Такий великий скарб не кожен осягне. 

Хай в серці Вашім весна процвітає, 

Хай Матір Пречиста у силах тримає, 

Господь хай дарує надію й тепло 

На многії літа, на щастя й добро!» 

 

Стаття була надрукована в газеті «Тячів» 22.03.2014, № 11 (480) 
================================================================ 

 

«Привітали із 90-річним Ювілеєм 

Чудова весняна пора принесла до славної громади Нашого Роду поважну дату 

– 90-річний ювілей члена Ради Старійшин, громадської організації «Наш Рід» Ми-

коли Івановича Туцканюка, що проживає в Тересві. На сьогодні поважний ювіляр є 

найстаршим із членів Роду, тож до цієї події була прикута особлива увага, як го-

диться, з гостинним візитом та щирим спілкуванням. 

  24 березня з сердечними вітаннями та подарунками до оселі ювіляра завітали 

голова громадської організації "Наш Рід" Юрій Ключівський, секретар ГО "Наш 

Рід",  директор Рахівської районної центральної бібліотеки  Галина Приймак, голова 

Виконавчої Ради Роду Юрій Ключевський,  член Ради Старійшин Роду Ганна Клю-

чевська. Вони зичили імениннику гарного настрою, міцного здоров'я, довголіття, 

злагоди та благополуччя.   

   У товариській атмосфері побратими Роду спілкувалися мовою дружби, 

добра та щирих вітань. Приємною несподіванкою для ювіляра стала вітальна адреса 

від Закарпатської обласної Ради, яку передав голова Роду. Не менш почесним ви-

явився наступний подарунок від гостей – Родинна Грамота «Про приналежність до 

Славного Роду, який бере свій початок із сивої давнини минулого Карпат». Не 

обійшлось без символічних і пам’ятних подарунків, серед яких міська га зета 

«Тячів» з привітанням ювіляра та Родинний календар Нашого Роду. 

       На прохання голови громадської організації «Наш Рід» Юрія Ключів-

ського місцева влада не обділила увагою поважного жителя Тячівщини. З нагоди 

святкової дати Ювіляра пришли привітати представники райдержадміністрації 

Дмитро Онуфрій та Василь Герчак, які вручили імениннику грамоту державної 

адміністрації та подарунки. 

Нині Микола Іванович разом із дружиною Анною Василівною дбають, аби у 

їхній господі був затишок, а головне - щодня дарують один одному повагу та 

розуміння. Ювілей відсвяткували скромно, через те, що, на жаль, у Миколи Івано-

вича з дружиною власних дітей не було, а найближчі родичі практично всі прожива-

ють за межами України.  У ювілейний день господарі частували гостей кавою, дя-

кували за приємний візит, висловлювали сподівання на подальшу зустріч.   
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Чимало теплих спогадів про трудові роки та  сімейне життя гріють сьогодні 

серце 90-річного довгожителя, а ще більше – увага та розуміння побратимів слав-

ного Роду, рідних, знайомих котрі не забувають, цікавляться його життям, 

навідують.  

 

 
 

Людмила Кричфалушій  
 

Стаття була надрукована в газеті «Тячів» 12.04.2014, № 14 (483) 

=========================================================== 

 

«Наші партнери  

 

Громадська організація «Наш Рід» розширює медіальну співпрацю 

У березні 2014 року між редакцією міської газети «Тячів» та громадською 

організацією «Наш Рід» підписано меморандум про медіальне партнерство. 

Офіційний документ, під яким стоять підписи голови громадської організації (ГО) 

«Наш Рід» Юрія Ключівського та головного редактора міської газети «Тячів» 

Людмили Кричфалушій передбачає, крім іншого й - обмін інформацією про власну 
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діяльність, в  інформаційно-аналітичних, історико-краєзнавчих та національно-

патріотичних сферах. 

У рамках виконання цієї угоди та за власною ініціативою, медіальні 

партнери запрошуватимуть один одного на масові заходи, до прикладу, Свято 

газети, Дні відкритих дверей, Зустрічі Роду, Експедиції Роду, залучаючи до участі у 

таких міроприємствах своїх читачів, членів і друзів Родини, а також земляків та 

гостей краю.  

Підписанти домовились: об’єднати власні зусилля щодо взаємної співпраці, 

зафіксували серйозність намірів та свою готовність до створення зручних умов 

реалізації меморандуму. 

Наразі ГО «Наш Рід» впевнено розширює медіальну співпрацю. Так, за 

повідомленням, уже згадуваного, голови організації, у квітні цього року, з метою, 

здійснення подальшої співпраці - укладено меморандум між ГО «Наш Рід» та 

обласним виданням - редакцією газети «Новини Закарпаття», який, з боку 

останнього - підписав головний редактор - Віталій Ящищак.  

Натомість, ГО «Наш Рід» успішно веде роботу щодо розширення 

співробітництва й між громадськими інституціями, фізичними та юридичними 

особами нашого краю, тобто між: друзями, прихильниками та партнерами, з одного 

боку та членами свого великого Роду, з другого. Так, наші партнери пропонують, 

наприклад, бібліотечним закладам краю, співпрацю в питаннях: історичко-

краєзнавчих, культурно-просвітницьких, родознавчо-бібліографічних й національно-

патріотичних, які є завжди - актуальними. Натомість, угоду по вищевказаному - вже 

підписано з Рахівською, центральною районною бібліотекою. Аналогічна 

пропозиція відіслана й Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. 

Ф. Потушняка (м. Ужгород)...   

Про діяльність цієї, закарпатської Родини «Тячів» інформуватиме й далі. 

«Тячів»-інформ» 

 

  
 

Інформація була надрукована в газеті «Тячів» 24.05.2014, № 20 (489) 

=========================================================== 
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«Наші партнери  

 

Громадська організація «Наш Рід» та  

обласна бібліотека ім. Ф. Потушняка домовились про співпрацю 
     Меморандум про історично-краєзнавчу, культурно-просвітницьку, 

родознавчо-бібліографічну та національно-патріотичну співпрацю підписано 5 

червня 2014 року в Ужгороді. З боку  громадської організації (ГО) «Наш  Рід» угоду 

підписав голова Юрій Ключівський, від Закарпатської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка –  директор Олена Канюка. 

   Так, відповідно до Меморандуму сторони домовились про взаємний обмін 

інформацією в історично-краєзнавчій, культурно-просвітницькій, родознавчо-

бібліографічній та національно-патріотичній сфері. У рамках реалізації угоди 

підписанти погодили ряд домовленостей, серед них й – організація масових заходів, 

як-то: Відкриті читання, Дні відкритих дверей, Наукові конференції, Зустрічі Роду, 

Експедиції Роду, тощо.    

    На переконання голови ГО «Наш Рід» Юрія Ключівського,  співробітництво 

із Закарпатською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Ф. Потушняка 

– вагома подія в житті їх закарпатської  Родини. «Така співпраця, з інституцією 

обласного масштабу - дозволить поширювати та пропагувати діяльність нашої 

організації»,- наголошує він.  

   Про подальші кроки партнерських відносин та новини в діяльності  ГО 

«Наш Рід» читайте в наступних номерах газети.                                    

 

                                «Тячів»-інформ». 

 

Інформація була надрукована в газеті «Тячів» 14.06.2014, № 23 (492) 

 

Підготовлено:  

Пошуковою групою ГО «Наш Рід», керівник – Ключевський Р.М. 
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