
 

На порозі ювілею                         

Нашому дорогому  
Миколі Туцканюку – 90! 

 24 березня 2014 року 
святкуватиме своє славне 
90-річчя Микола Іванович 
Туцканюк із Тересви, член 
Ради Старійшин громадсь-
кої організації «Наш Рід».   

Народився поважний 
Ювіляр 1924 року у селищі 
Ясіня, тодішнього Підкар-
патського краю, Чехосло-
вацької Республіки, в ро-
дині  з багатодітних сімей: 
Туцканюків та Дячуків. Ба-
тько іменинника – Іван 
Юрійович, який був мобілі-
зований на війну, у травні 
1944 року – загинув, в Че-
хословаччині, де й похова-
ний. Мати – Олена Іванівна, 
народила та виховала 3-ох 
дітей, молодша дочка якої – 
Стеблюк Олена Іванівна 
(81 рік), сьогодні проживає 
в м. Тарту, Естонської 
Республіки... 

За довгу трудову дія-
льність, Микола Іванович 
Туцканюк, сумлінно попра-
цював на кількох підпри-
ємствах Рахівщини й Тячі-
вщини та чимало поїздив 
по заробітках до Російської 
Федерації. На заслужений 
відпочинок, у далекому 
1984 році, його проводжав 
трудовий колектив Терес-
вянського ДОКу, де перед 
виходом на пенсію він тру-
дився і де завжди був гід-
ним прикладом - для своїх 
рідних, близьких та земля-
ків краю.  

До жалю, з дружиною - 
Кубарич Анною Василівною 
(86 років), у Миколи 
Івановича – не було влас-
них дітей. А практично, всі 
родичі Ювіляра: рідна сес-
тра та племінники - сьогодні 
проживають за межами 
України.  

Саме тому, привітати 
ювіляра, у цей славний 
день, для нас, членів бі-
льше як 300-членної Ро-
дини, велика честь! 

На сьогодні Микола 
Іванович є найстаршим із 

нині живучих членів Роду, 
який налічує 314 чоловік, 
що проживають: від Брат-
ська та Шпіцбергена (Ро-
сійська Федерація) до Ес-
тонії, Чехії, Угорщини та 
Ізраїлю. 

Ювіляр – є членом 
Ради Старійшин, громад-
ської 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» (ма-
теріал «Великому Роду 
нема переводу»); «Зоря 
Рахівщини» (матеріал: 
«Тільки родина, як зірка 
єдина, наш порятунок, на-
дійний причал»); збірці на-

укових праць, краєзнавчих 
розвідок, рефератів і пуб-
ліцистичних матеріалів за 
результатами I наукової 
конференції «Ясіня – сто-
лиця Гуцульської респуб-
ліки... і не тільки», яка ви-
йшла у видавництві «Спо-
лом» (м. Львів ), у 2013 році 
під назвою: «Ясіня у гомоні 
століть», в матеріалі: «Дер-
жава починається з Ро-
дини». 

ДДооррооггиийй  ММииккооллоо  ІІввааннооввииччуу!!    
ЗЗ  ннааггооддии  ююввііллееюю  щщиирроо  ввіінншшууєєммоо  ВВаамм  ддооббрраа  іі  

ззллааггооддии..  ББаажжааєєммоо  ммііццннооггоо  ззддоорроовв`̀яя  іі  
щщаассллииввооггоо  ддооввггооллііттттяя  ВВаамм,,  шшааннооввнниийй  
ююввіілляяррее,,  уу    ддрруужжннььооммуу  ккоолліі  рріідднниихх  ттаа  

ббллииззььккиихх..  
ТТааккее   ссууццввііттттяя   лліітт  ннее   ккоожжеенн  ннааззббииррааєє,,   
ТТааккиийй  ввееллииккиийй  ссккааррбб   ннее   ккоожжеенн  ооссяяггннее ..   
ХХаайй  вв   ссееррцціі  ВВаашшіімм   ввеессннаа  ппррооццввііттааєє ,,   

ХХаайй  ММааттіірр  ППррееччииссттаа  уу  ссииллаахх  ттррииммааєє,,  
ГГооссппооддьь  ххаайй  ддааррууєє  ннааддііюю  йй  ттееппллоо  

ННаа  ммннооггііїї  ллііттаа,,  
ннаа  щщаассттяя  йй  ддооббрроо!!  

    
  

 
 

  Складно описати все, 
що пов’язано з Миколом 
Івановичем Туцканюком – 
прекрасною і чудовою 
людиною, адже діяльність 
поважних і шанованих 
людей неможливо заклю-
чити в рамки, про таких 
людей варто писати і слід 
розповідати, бо їх життє-
вий досвід обов’язково 
знадобиться майбутнім 
поколінням. Многії літа, 
Вам, дорогий Миколо Іва-
новучу!   

Бажаємо, щоб щирі 
слова вітання з побажан-
ням доброго здоров’я, 
прекрасного настрою та 
гарного довголіття діста-
лися ювіляра і збулися 
йому сповна! 

Юрій  Ключівський, 
 голова громадської 

 організації «Наш Рід» 
На фото: Ювіляр із пле-

мінницею Марією 
Флоря (що проживає в 

Естонії); серед Родини. 
 


	Складно описати все, що пов’язано з Миколом 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 о...

