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Шановний Іване Васильовичу! 

 

 Звернутись до Вас, у такий спосіб - нас покликав той факт, що одному із членів нашого 

великого Роду, 24 березня 2014 року виповнюється – 90 років!  

 Мова йде про Туцканюка Миколу Івановича, 1924 року народження, який проживає у 

смт. Тересва, Тячівського району, по вул. Шевченка 18.  

 Народився наш, поважний Ювіляр у селищі Ясіня, тодішнього Підкарпатського 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, Туцканюк Микола Іванович, сумлінно попрацював 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. 

 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 іменинника, у цей славний день, для нас - членів більше як 300-

членної Родини - велика честь, що ми з великим задоволенням і зробимо!  

 Натомість, віримо, що Ювіляру, у його День Народження - буде приємно отримати 

поздоровлення й від представників місцевої влади та самоврядування. 

 

Інформативно.  
Туцканюк Микола Іванович, є на сьогодні - 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 повідомлялось у таких виданнях: 

- «Новини Закарпаття» (№№ 101-102, від 08.09.2012), в матеріалі: «Великому Роду нема 

переводу», автор - Яна Мейсарош; 

- «Зоря Рахівщини» (№№ 67-68, від 24.08.2012), в матеріалі: «Тільки родина, як зірка єдина, 

наш порятунок, надійний причал», автор - Галина Приймак, учасниця зустрічі; 

- Збірка 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» 

(ISBN 978-966-665-864-0), в матеріалі: «Держава починається з Родини», автор - Ю. Ключівський. 

 

З повагою,  

Ключівський Юрій Васильович,  

Голова громадської організації «Наш Рід» 

Ужгород-Ясіня, лютий 2014  
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