
Програма (уточнена) 

підготовки та проведення заходів II зустрічі Родини  
 

Місце проведення: селище Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області, Україна  

Місце зустрічі: готель «Скіфське полювання», смт. Ясіня, вул. І.Франка, 50 

Дата проведення: 10-12 серпня 2012 року 

Кількість осіб: 70 чоловік (орієнтовно) 
 

Години1 Назва заходу  Місце заходу  Відповідальний2  

10.08.2012, п’ятниця 
14.00-18.00 Заїзд до готелю, поселення та 

реєстрація прибулих3 гостей, з-за 

меж Ясіня, з визначенням 

місць/адрес розміщення останніх   

Фойє готелю, зал 

ресторану та прилегла 

територія  

Бронтерюк 

(Демедюк) Н.М., 

Козуряк Н.Ю., 

Ключівський Ю.В. 

18.00-18.30 I-е загальне зібрання Родини4 Зал ресторану готелю  Ключівський Ю.В. 

18.30-20.00 Вечеря та знайомство з 

Програмою II зустрічі Родини 

Зал ресторану готелю Мельничук С.П., 

Ключівський Ю.В. 

20.00-22.00 Спілкування та дискотека Зал ресторану готелю Флоря Е.О. 

22.00 Розміщення та розвезення гостей 

на нічліг  

В готелі та по квартирах 

родичів 

Козуряк Н.Ю.,  

Демедюк Б.М. 

11.08.2012, субота 
8.00-10.00 Сніданок5  Мельничук С.П. 

10.00-11.00 II-е загальне зібрання Родини6 В приміщеннях готелю Ключівський Ю.В. 

11.00-12.00 Робота по секціях7 В приміщеннях готелю Дячук В.В, Ключівський 

Ю.В., Ковач (Федорняк) Н.О. 

12.00-13.00 Підведення підсумків II-го 

загального зібрання Родини 

В приміщеннях готелю Ключівський Ю.В. 

10.00-13.00 Організація по прибиранню 

сміття та очищення русла річки 

Тиси, молодими членами Родини  

Русло річки Тиси, в 

селищі Ясіня 

Козуряк Н.Ю., 

Флоря Е.О. 

 

13.00-14.00 Обід8 Ресторан готелю Мельничук С.П. 

14.00-13.45 Переїзд Родини до присілка 

Лопушанки9  

Ясіня - Лопушанка Демедюк Б.М. 

13.45-15.30 Відкриття Пам’ятної дошки на 

місці проживання родини 

Туцканюків та фотографування  

Присілок Лопушанка Гутелюк М.С., 

Дячук (Півторак) 

Н.І. 

15.30-16.15 Повернення Родини до селища 

Ясіня 

Лопушанка - Ясіня Демедюк Б.М. 

16.15-16.30 Загальне фотографування в 

селищі Ясіня 

Селище Ясіня Дячук (Півторак) 

Н.І.  

16.30-17.30 Організаційні питання II зустрічі 

Родини10 

Зал ресторану готелю Ключівський Ю.В. 

17.30-20.00 Вечір знайомств, презентації 

родів та різні вікторини 

В приміщеннях готелю Ключівський Ю.В. 

20.00-22.00 Спілкування, дискотека та 

караоке 

Зал ресторану готелю Мельничук М.М. 

22.00 Розміщення гостей на нічліг  В готелі та по квартирах 

родичів 

Козуряк Н.Ю., 

Демедюк Б.М.  

12.08.2012, неділя 
8.00-10.00 Сніданок  Мельничук С.П. 

9.00-11.00 Відвідання служби в Покровській 

церкві та покладання квітів до 

могил родичів на цвинтарі 

смт. Ясіня, вул. 

Визволення, 1 

Ключівський Ю.В., 

Демедюк Б.М. 

11.30-13.00 III-е загальне зібрання Родини та 

презентація Родинного Дерева11 

В приміщенні готелю Ключівський Ю.В. 

13.00 Початок від’їзду членів Роду  З території готелю та з 

селища Ясіня 

Бронтерюк 

(Демедюк) Н.М. 



1 Години вказано орієнтовно. 
2 Відповідальний за той чи інший масовий захід буде оголошений усім присутнім на II-й зустрічі 

Родини. 
3 Реєстрація прибулих відбуватиметься на протязі усіх трьох днів зустрічі. Крім того буде вестись 

постійне анкетування з метою доповнити дані до Родинного Дерева та продовжуватиметься родинна 

«Книга спогадів і побажань».    
4 I-е загальне зібрання Родини – інформаційне, де буде повідомлено про Програму заходів та стан 

підготовки до проведення II-ї зустрічі Родини. 
5 Для тих гостей, які захочуть оплатити собі готель, сніданок буде там же. Для решти, сніданок буде 

організовано за місцем ночівлі (за рахунок приймаючої сторони). 
6 II-е загальне зібрання Родини – основне, в рамках якого будуть працювати секції, та під час якого 

молоді члени Родини будуть організовані для прибирання сміття та очищення русла річки Тиси. 
7 В ході роботи загального зібрання Родини, створюються три секції, для обговорення таких питань:  

А) про доцільність створення, принципи та порядок формування органів Роду: Ради Старійшин, 

Виконавчого органу, Секретаріату тощо; 

Б) про доцільність створення атрибутів та символів Роду: Прапору, Гербу, Гімну тощо;  

В) про доцільність створення грошового Фонду Роду, розміри та порядок його формування 

призначення/обрання Опікунської Ради Фонду Роду тощо; 
8 Обід буде організовано по принципу: «від хати». Натомість, в ресторані готелю постійно можна 

буде куштувати, заздалегідь замовлене: чай, каву, солодкі та мінеральні води тощо; 
9 Реалізація задуму з поїздкою в Лопушанку та відкриттям Пам’ятної дошки на місці народження та 

проживання родини Туцканюків, а також загальне фотографування там же, буде можливим за добрих 

погодних умов; 
10 Організаційні питання по обранню/призначеннях з числа членів Роду до створених органів Роду, 

як-то: Ради Старійшин, Виконавчого органу, Секретаріату тощо;   
11 III-е загальне зібрання Родини, завершальне. На ньому відбудеться презентація Родинного Дерева, 

з врученням кожному бажаючому CD-диску з програмою Родинного Дерева, контактних даних та 

всіма фотографіями, включаючи загальне фотографування I-ї (в жовтні 2011 року, в Ужгороді) та II-ї 

зустрічі Родини.  

   

Корисна інформація та поради: 

1. Готель «Скіфське полювання» знаходиться за адресою: смт. Ясіня, вул. І.Франка, 50, тел. +380-

313242470 (за цим телефоном можливе бронювання готелю).     

2. На зустріч Родини запрошуються усі члени Родини: дорослі (прямі та непрямі потомки), в тому 

числі: бабусі й дідусі, прабабусі й прадіди, усі їх діти, зяті та невістки, внуки, правнуки й 

праправнуки…  

3. За попередніми даними, на II-ї зустрічі Родини, планують приїхати (чи вже підтвердили свою 

участь) родичі з: Естонії, з Росії, з Чехії, з Угорщини, а також з усієї України: від Вінниці до 

Луганська, від Миргороду до всього Закарпаття.  

4. На зустріч Родини доцільно принести: родинні реліквії (власні архіви, спогади тощо), фотоапарат, 

фотокарточки, старі книжки, відкритки та інші атрибути й цікаві речі нашого Роду…  

5. II-у зустріч Родини висвітлюватимуть українські засоби інформації: радіо, телебачення, преса. 

6. На II-ї зустрічі Родини, можна запропонувати й власні питання до порядку денного та до розгляду 

Родиною, як то, наприклад, організацію власної web-сторінки, видання книжки тощо.  

7. Відстань до Ясіня (в км): від Таллінна – 1640, від Санкт-Петербургу – 2150, від Праги – 1050, від 

Будапешту – 560, від Вінниці – 450, від Луганська – 1750 , від Миргороду – 890, від Ужгороду – 230. 

 

Перелік співорганізаторів та координаторів  

II-ї зустрічі Родини, їх статус та повноваження (відповідальність) 
 

Прізвище, ім’я  

та по-батькові 

Статус та повноваження (відповідальний) Контактні дані 

Дячук Василь 

Васильович 

Співорганізатор - уповноважений по питаннях: 

- організації приїзду представників українських 

ЗМІ на II-ї зустрічі Родини;  

- створення, принципів та порядку формування 

органів Роду: Ради Старійшин, Виконавчого 

+380-502354429,  

+380-313124879 

vasil-dyachuk@ukr.net  

mailto:vasil-dyachuk@ukr.net


органу, Секретаріату тощо, а також по підготовці 

до проведення засідання секції А) та головування 

Ключівський Юрій 

Васильович  

Співорганізатор – уповноважений по питаннях: 

- організації підготовки матеріалів та розсилки 

повідомлень щодо II-ї зустрічі Родини; 

- організації автобусу по доставці членів Родини з 

міста Ужгороду до селище Ясіня; 

- підготовки Програми заходів та матеріалів II-ї 

зустрічі Родини;  

 - уповноважений по історико-архівним 

матеріалам Роду; 

- відповідальний за організацію і проведення 

засідання секції Б) та головування  

+380-954545540 

ucias@ukr.net  

Ковач (Федорняк) 

Наталія Олексіївна 

Співорганізатор – з питань доцільності створення 

грошового Фонду Роду, розміри та порядок його 

формування призначення/обрання Опікунської 

Ради Фонду Роду й підготовці до проведення 

засідання секції В) та головування 

+380-665725570 

Мельничук 

(Тулайдан) 

Світлана Петрівна 

Координатор – відповідальна за організацію 

шведського столу та харчування членів Родини, в 

ході II-ї зустрічі Родини    

+380- 969455710 

Бронтерюк 

(Демедюк) Наталія 

Миколаївна 

Координатор – відповідальна за бронювання 

готелю «Скіфське полювання» за зустріч та 

розміщення членів Родини та гостей II-ї зустрічі 

Родини, а також за організацію анкетування та 

наповнення «Книги спогадів та побажань» 

+380-983931994 

nbronteryuk@mail.ru 

Гутелюк 

(Моркочан) 

Наталія 

Омелянівна  

Координатор – відповідальна за виготовлення та 

організацію відкриття Пам’ятної дошки на місці 

проживання родини Туцканюків та загальне 

фотографування, в ході II-ї зустрічі Родини    

+380-671487858 

Демедюк Богдан 

Миколайович 

Координатор – відповідальний за 

автотранспортне обслуговування членів Родини в 

ході II-ї зустрічі Родини    

+380-672535689 

Киштулинець 

(Тирпак) Уляна 

Михайлівна  

Координатор – відповідальна за сбір даних до 

Родинного Дерева та координацію членів Родини з 

Ужгородщини по поїздці до Ясіня, на II-у зустріч 

Родини    

+380-508032922 

alpina_west@rambler.ru  

Дячук (Півторак) 

Наталія Іванівна 

Координатор – відповідальний за роботу із ЗМІ 

України та фотограф Роду, на II-й зустрічі Родини    

 

Козуряк Наталія 

Юріївна 

Координатор – відповідальна за підготовку та 

організацію розселення членів Родини, які 

прибуватимуть із-за меж Ясіня (серед місцевих 

родичів), а також співкоординатор по організації 

та проведенню, акції по прибиранню сміття та 

очищення русла річки Тиси, молодими членами 

Родини в ході II-ї зустрічі Родини    

+380-974772306 

kozuryak@i.ua  

Флоря Еліна 

Олександрівна 

Координатор – відповідальний за організацію та 

проведення дискотек, а також акції по прибиранню 

сміття та очищення русла річки Тиси, молодими 

членами Родини в ході II-ї зустрічі Родини    

+372-58451818  (EST) 

elina_florja@mail.ru 

 

Підготував Ключівський Ю.В.,  

координатор та співорганізатор зустрічі 

+380-954545540 (UA) 

+420-602261140 (CZ) 

Прага, 2012 
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