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Звіт

про роботу депутата Закарпатської обласної ради 8-го скликання
Дербака Миколи Юрійовича

(У відповідності
до ст. 16
Закону
України
«Про
статус
депутатів
місцевих
рад»
інформую про свою
депутатську
роботу за звітний період 2020 2021 p.p.)
Пройдений рік для обласної ради
був
насичений
різноманітними
подіями, заходами та рішеннями.
Не
все
задумане
вдалося
реалізувати, але для мене цей рік
набутого досвіду та професійного
росту.
Зроблено багато, дякуючи усім
причетним до цього: і обласним
депутатам, і районним радам,
головам об'єднаних територіальних
громад, і райдержадміністрації, а
також ініціативній громадськості,
яка бере активну участь у житті
наших громад та рад.
Упродовж цього звітного періоду
відбулося загалом 9 пленарних
засідань, у кожному з яких взяв
безпосередню участь. Розглянуто
чимало питань порядку денного та
прийнято понад сотні рішень.
Також
відбулося
10
засідань
постійної комісії з питань екології
та
використання
природних
ресурсів, до складу якої я належу та
розглянуто десятки питань, з яких
прийнято відповідні рішення та
програми.
Постійна депутатська комісія, до
складу якої я в входжу, працює
згідно з планом роботи, розглядає
питання, що вносяться на розгляд
пленарних
засідань,
заслуховує
звіти про виконання обласних

програм та рішень ради. Приємно
відзначити, що практично всі
постійні комісії обласної ради
активно працюють не лише під час
підготовки до сесій, а й у
міжсесійний період, де заздалегідь
вносять пропозиції до порядку
денного сесій, створюють робочі
групи,
контрольні
комісії.
Депутати
обговорюють
різні
важливі
питання
соціального,
економічного
та
культурного
розвитку
області,
тісно
співпрацюють
із
облрайдержадміністрацією,
держадміністраціями, а також з
виконавчої
іншими
органами
влади. Вважаю, що лише така
можливості
співпраця
дає
вирішувати спільні завдання, адже
саме
партнерські
відносини,
об'єднання й координація зусиль і
ресурсів
та
спільної
відповідальності
є
запорукою
важливих позитивних змін у
наших громадах і суспільстві
загалом.
Свідченням такого конструктиву
є те, що ідеї, які йдуть від
депутатів, а отже від виборців,
стають
почутими
облдержадміністрацією, і навпаки внесені
облдержадміністрацією
пропозиції знаходять підтримку у
іепутатського корпусу.
Сьогодні,
завдяки
спільним
зусиллям,
разом
вирішуємо
питання
утримання
закладів
освіти, культури, охорони здоров'я,
соціального захисту населення
тощо. Я
активно
відстоював
інтереси жителів мого округу і
стояв на позиціях
підтримки
проектів громад сіл. Протягом року
я
активно
долучався
до
різноманітних заходів у населених
пунктах мого округу.
Я
завжди
відгукувався
на
запрошення
громадських
організацій щодо участі у роботі
круглих столів, конференцій та
форумів.
У
своїй
роботі
послідовно відстоював інтереси
жителів Закарпатської області, був
принциповим та безкомпромісним
у винесенні рішень.

У звітному періоді, як депутат
обласної ради, ініціював розгляд
багатьох важливих питань для
жителів краю, зокрема, забезпечення
ремонту та розвитку мережі доріг
таких як:
- Дорога
О
070603
Синевир-Колочава-Буштино
км
0+000 - км 17=6000, де моє
звернення позитивно підтримано
депутатським корпусом та виділено
необхідні кошти для здійснення
запланованих робіт. Цей об'єкт
дороги враховано до проекту «Мале
Карпатське коло», реалізація якого
дасть
можливості
розширити
туристичний
потенціал
Тереблянської долини та покращить
сполучення транспортної мережі.
Також, завдяки моїй депутатській
діяльності
та
мого
сприяння,
проведено
ремонт
дороги
до
найвіддаленішого
присілку
села
Слобода,
що
розташоване
на
території Синевирської об'єднаної
територіальної громади. Виконано
певні роботи з вирівнювання дороги,
покриття її щебенем і пресування
катком, очищення обабіч канав по
всьому відрізку дороги.
Водночас відновлено
покриття
дороги С 070617 Негровець - Потік
км 0+000 км 2+000 та відрізок
дороги до урочища Гирсовець (від
автодороги
Синевир-КолочаваБуштино до буд. №108) Колочавської
ОТГ Хустського району.
Подано депутатське
звернення
щодо
виділення
коштів
на
коригування проєктно-кошторисної
документації та продовження робіт
за проектом «Капітальний ремонт
автомобільної дороги загального
користування місцевого значення С
070618
Синевирська
Поляна
Слобода
км.
0+000-4+600»
Синевирської ОТГ.
Надано посильну допомогу у
будівництві та встановленні містка
для
переїзду
маловантажних
автомобілів (ур. Товчка), а також
3-ох пішохідних містків на території
Синевирської ОТГ.
Проведено ремонт відрізку дороги
до віддаленого гірського присілка
Перенизь, що розташований на

території
села
Синевирська
Поляна, Синевирської ОТГ.
Також подано
депутатський
запит та очікується вирішення
питання
щодо
курсування
рейсового автобуса за маршрутом
Міжгір'я - Синевирська Поляна Слобода,
який
є одним
з
найнеобхідніших для жителів
гірського краю.
На жаль, виділити кошти поки
що не змогли, проте питання
тримаємо на контролі.
Разом з цим, завдяки мого
сприяння, вдалося спрямувати
субвенцію
до
Синевирського
закладу
загальної
середньої
освіти Т-ТТТ ступенів у розмірі 1
млн. 78 тис. грн. (Синевирська
ОТГ), де кошти передбачено для
проведення капітального ремонту
санвузлів цієї установи.
Для
забезпечення
рівного
доступу
до
якісної
освіти,
створено належні умови для
безпечного,
регулярного
і
безоплатного перевезення учнів
та
педагогічних
працівників.
Завдяки
моїй
депутатській
ініціативі, з початку навчального
періоду
поточного
року,
забезпечено
шкільними
автобусами Колочавський ЗЗСО
І-ІІІ ступенів №2 Колочавської
ОТГ та Синевирсько-Полянський
ЗЗСО І-ІІІ ступенів Синевирської
ОТГ.
Подано депутатське звернення
щодо
закупівлі
спортивних
майданчиків для Колочавської,
Пилипецької та
Синевирської
об'єднаних
територіальних
громад. Придбання спортивного
обладнання передбачається за
кошти
програми
«Здорова
Країна».
Разом з колегами депутатами
також
подано
депутатське
зверненя щодо виділення та
спрямування у 2022 році коштів з
державного
бюджету
на
продовження
відновлюваних
робіт з реконструкції Музею лісу і
сплаву НПП "Синевир".
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2021. Важливі моменти нашої праці

Національний природний парк
«Синевир» щедрий не лише красою
природи, але й плідною працею
людей, що тут трудяться. Протягом
року, що минає, зроблено чимало і
так тримати! Пропонуємо огляд, у
якому
подано
основні
наші
опрацювання у 2021 році.
Природоохоронна діяльність у
пріоритеті.
Служба
державної
охорони
регулярно
здійснює
патрулювання території. Завдяки
цьому не допущено самовільних
рубок, браконьєрства, пожеж у лісі.
Крім того, проведено 40 спільних
рейдів
з
правоохоронними
органами.
Для
ефективної
роботи
природоохоронці
отримали
6
автомобілів Тойота Хайлюкс, 1
автомобіль
Рено
Дастер,
1
квадроцикл, які використовуються
для патрулювання території парку.
Також
на
озброєння
служби
державної охорони поступили 8
мотоциклів Хонда. Ці транспортні
засоби парк отримав у рамках
проекту
«Підтримка
природнозаповідних
територій
України».
Завдяки цьому проекту забезпечено
уніформою
службу
державної
зхорони НПП «Синевир».
Національному
парку
проект
надав комп'ютерну техніку, технічне
обладнання
для
ефективної
комунікаційної
діяльності
та
підсилення польових досліджень,
необхідне
обладнання
для
проведення конференцій та круглих
столів,
а
саме:
фотоапарати,
спікерфон, дрон та портативну
камеру. Усе це сприяє ефективній
природоохоронній,
науковій
та
еколого-освітній роботі.
Зусиллями
служби
державної
охорони ПЗФ НПП «Синевир»
виготовлено і встановлено 23 нових
квартальних
стовпчиків,
влаштовано 17 годівниць і 26
солонців для диких
копитних
тварин, заготовлено 7,5 тон сіна і
кормові віники для дикої фауни.
Побудовано і відремонтовано 102 п.
м. перепадів на гірських потоках і
річках. Розселено 18 мурашників у
лісі. Виготовлено і відремонтовано

12 шлагбаумів на в'їздах до лісових
урочищ.
Встановлено
10
протипожежних аншлагів та 21
охоронний
інформаційний
знак.
Проведено
догляд
за
5
км.
мінералізованих смуг. Побудовано
11 пішохідних містків через потоки.
Здійснено ремонт 30 км доріг
протипожежного та господарського
значення. Цього року проведено
сприяння природному поновленню
на площі 7,5 га.
Значна
увага
приділяється
розбудові
рекреаційної
інфраструктури та утриманні її в
належному
стані.
Особливого
догляду
потребують
дерев'яні
споруди, зокрема, колиби, альтанки,
лісові меблі.
Біля Синевирського озера на ряді
оригінальних
альтанок
змінено
покрівлю дахів. Вони покриті новою
дранкою, що гармонійно виглядає на
фоні природи.
У місцях, де в озеро Синевир
впадають два потічки, працівниками
національного природного парку
«Синевир»
побудовано
два
сорокаметрові дерев'яні мости. Вони
допоможуть
туристам
легше
пересуватися стежкою і служитимуть
своєрідними
оглядовими
майданчиками. Раніше тут вже були
подібні мости, але час їх експлуатації
завершився. Споруди демонтували, а
зараз встановлені нові.
Отже, національний природний
парк
«Синевир»
продовжує
удосконалювати
рекреаційну
інфраструктуру.
З метою підвищення ефективності
використання
туристичного
потенціалу
природоохоронних
територій, НПП «Синевир» бере
участь у проекті «Глемпінги створення
ексклюзивного
туристичного
продукту
в
природоохоронних
територіях».
Даний проект ініціювала Асоціація
СКУ
спільно
з
Міністерством
захисту довкілля та природних
ресурсів України. В ході реалізації
проекту на території національного
природного
парку
«Синевир»
заплановано встановити глемпінги.
Ц
питання
зараз
активно

опрацьовуються співробітниками
установи.
У
Реабілітаційному
центрі
бурого ведмедя зведено будинок
для персоналу.
Автопарк
національного
природного
парку
«Синевир»
поповнився ще одним технічним
засобом - мікроавтобусом МАЗ
281040. Новий транспортний засіб
установа придбала за
кошти
спеціального фонду. Мікроавтобус
використовуватиметься головним
чином для перевезення працівників
установи на роботу.
Мікроавтобус розрахований на
16 місць. В подальшому він може
стати в нагоді й для інших потреб,
пов'язаних
із
забезпеченням
функціонування
національного
природного парку «Синевир».
Значну роботу провели науковці
НПП «Синевир». Опрацьовано і
підготовлено наукову інформацію
щодо
охорони
і
збереження
червонокнижних видів великих
ссавців ведмедя бурого
і рисі
європейської та середовища їх
існування.
Працівники парку взяли участь у
ряді конференцій, зокрема:
X
міжнародна
науково-практична
конференції «Нові технології в
геодезії, землевпорядкуванні та
природокористуванні»;
Міжнародна
конференція
«Заповідні
території
наріжні
камені
екологічних зав'язків у Карпатах і
поряд з
ними»;
Міжнародна
конференція «Церкви і громадські
організації разом задля екоосвіти в
національних парках».
Підготовлено
26
наукових
публікацій.
Науковці НПП «Синевир» брали
участь у семінарах: «Науковометодичні підходи створення та
оновлення наборів геопросторових
даних територій та об'єктів ПЗФ
України та оприлюднення на
геопорталі України»; «СиневирЕКО. Ініціатива зі створення
кластеру у Синевирській громаді»;
«Охорона і збереження птахів.
Розвиток орнітологічного туризму
на територіях ПЗФ» та ін.
Здійснено аналіз охорони та
збереження рідкісних і зникаючих
видів флори, фауни та їх оселищ
(за Бернською конвенцією). У
Літописі
природи
поновлено
перелік рослин і тварин, що внесені
до списку особливої охорони на
території
НПП
«Синевир».
Підготовлено черговий Літопис
природи.
Проведено
науковотехнічну раду.
Літо в НПП «Синевир» видалося
насиченим
на
проведення
науково-дослідних робіт, особливо

ботанічних досліджень. В цьому
році вивчалося видове розмаїття
синотропної
флори
парку.
Здійснено опис сегетальної і
рудеральної флори.
Працівники НПП «Синевир»
провели еколого-освітні заходи в
усіх
без
винятку
закладах
загальної середньої освіти, що
знаходяться у межах нацпарку.
Основна
мета
заходів
розширити знання учнів про
природу, її роль у житті людей,
привернути увагу до екологічних
проблем сучасності та можливих
шляхів їх вирішення.
Майже усі заняття відбулися
просто неба. Працівники НПП
«Синевир»
переконані,
що
заняття на природі - це чудовий
спосіб наблизити молодь до
природи, її краси як однієї з
мотиваційних
складових
бережливого
ставлення
до
довкілля.
НПП «Синевир» спільно з
Інститутом
еколого-релігійних
студій здійснювали заходи в
рамках
3
еколого-освітніх
проектів.
В рамках проекту «Церкви і
громадські
організації
задля
освіти у національних парках»
було зроблено два екокласи
просто неба. Один розмістився в
урочищі Остріки, другий - у
Реабілітаційному центрі бурого
ведмедя. Планується обладнання
ще одного екокласу. Наразі також
триває
робота
з
розробки
інтерактивних стендів, якими
будуть доповнені згадані об'єкти.
У рамках проекту «Підвищення
екологічної
обізнаності
в
місцевих
громадах
шляхом
спільного збереження кажанів у
природних регіонах Угорщини,
Словаччини, Румунії та України»
нацпарк презентував пересувну
виставку «Повітряні акробати
ночі» у семи різних місцях
регіону, зокрема в навчальних
закладах. Презентації виставки
супроводжувалися
освітніми
заходами
задля
підвищення
обізнаності місцевих жителів з
необхідністю
збереження
кажанів, які є досить вразливими
у сучасному світі.
НПП «Синевир» долучився й до
еколого-освітніх заходів у рамках
проекту "Захистимо ліси
природоохоронна
діяльність
Польщі, України та Білорусі".
Заходи, що проведені за участі
студентів і школярів мали за мету
формувати нові знання про ліс,
його
цінність
і
закликати
бережливо ставитися до нього.
Закінчення на 3 стор.
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«Синій

2021. Важливі моменти нашої праці
Закінчення.
Початок на 2 стор.
Працівники
НПП
«Синевир»
також брали участь у проекті
«Інтерпретаційна
культурнопізнавальна мандрівка «Синевир.
Горяни». У ході роботи розроблено
цікаві маршрути, якими зручно буде
користуватися туристам.
Щомісяця нацпарк випускає ще й
еколого-освітній часопис «Синій
Вир».
Створено новий сучасний сайт
НПП
«Синевир»,
який
вже
наповнено
контентом.
Для
користувачів Інтернету доступні
офіційні сторінки парку у Інстаграм
і Фейсбуці. Де речі, в останній
мережі сторінка НПП «Синевир»
має
найбільшу
аудиторію
у
порівнянні з іншими аналогічними
сторінками
природно-заповідних
установ України.

У національному природному парку
«Синевир» в жовтні проведено
Всеукраїнський художній пленер
«Золото
Синього
Виру».Захід
відбувся
за
ініціативи
НІШ
«Синевир» і спілки художників
«Карпатські кольори». Симпозіум
тривав впродовж десяти днів. У ньому
взяло участь 12 майстрів пензля з
різних кінців країни. Працівники
НІШ «Синевир» долучилися до численних екологічних акцій з розчистки
річок і природних урочищ від
засмічення. На теми сортування
сміття і відповідального поводження з
ТПВ
провели
широку
інформаційно-освітню
роботу
в
регіоні та ряд нарад.
Національним природним парком
«Синевир» забезпечено своєчасну
сплату податків та платежів до
бюджетів усіх рівнів. Здійснюється
вчасна
виплата заробітної плати.
Заборгованості зі сплати обов'язкових
платежів установа не має.
НІШ «Синевир» не лише утримує
напрацьовані результати, але й надалі
розвивається
та
отримує
нові
здобутки у виконанні природоохоронної,
науково-дослідної,
екологоосвітньої, рекреаційної діяльності.
Працюємо далі!

Лісове купання у національному парку
«Синевир»
«Шінрін-йоку»,
що
перекладається з японської як «лісове
купання», означає занурення в
атмосферу лісу під час неквапливої
прогулянки. Це терапія, яка була
розроблена в Японії протягом
1980-х років, ставши наріжним
каменем профілактичної допомоги
та лікування в японській медицині.
Науковці з Японії та Південної
Кореї провели дослідження про
користь для здоров'я від проведення
часу
серед
дерев,
продемонструвавши, що купання в
лісі
позитивно
створює
заспокійливий нейропсихологічний
ефект через зміни в нервовій
системі, зниження гормону стресу
кортизолу та підвищення імунної
системи.
Кожне дослідження, проведене до
цього
часу,
продемонструвало
зменшення стресу, гніву, тривоги,
депресії
та
безсоння
серед
учасників. Фактично вже після 15
хвилин купання в лісі кров'яний
тиск
падає,
рівень
стресу
знижується, а концентрація та
ясність розуму покращуються.
Зараз в Японії налічуються 44
акредитовані ліси для шінрін-йоку,
а проведені дослідження допомогли
запровадити лісове купання та
лісову терапію в усьому світі.
Якщо ви думаєте, що все це
звучить занадто добре, щоб бути
правдою, чому б не спробувати
самому? Якщо немає поблизу лісу,
ви
також
можете
займатися
шінрін-йоку в парку. Для цього
прекрасно
підходить
територія
національного природного парку
«Синевир», де прокладені три
екологічні, дві науково-пізнавальні
стежки
та
вісім
туристичних

маршрутів. Просто дотримуйтесь
простих кроків.
Крок 1 - залиште телефон, камеру
чи будь-які інші відволікаючі
фактори, щоб ви могли повністю
зануритися у природу.
Крок 2 - залиште позаду свої цілі
та очікування. Йдіть по стежці
безцільно, дозволяючи своєму тілу
нести вас вільно.
Крок 3 - час від часу зупиняйтеся,
щоб уважніше роздивитися лист,
обійняти
дерево
та
загалом
зосередити
свої
відчуття
на
природних об'єктах. Дихайте на
повні груди.
Крок 4 - знайдіть зручне місце,
щоб сісти та послухати звуки
навколо
вас.
Подивіться,
як
змінюється поведінка птахів та
інших тварин, коли вони звикають
до вашої присутності.
Крок 5 - Якщо ви йдете з іншими
людьми, домовтеся не розмовляти
до кінця прогулянки, аж до часу,
коли ви зможете зібратися, щоб
поділитися своїм досвідом та
враженнями.
Підготував
Федір МАТІЧИН,
начальник відділу рекреації
НПП «Синевир».
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(332)

Звіт

про роботу депутата Закарпатської обласної
ради 8-го скликання Дербака Миколи Юрійовича
Закінчення. Початок на 1 стор. вирішення

Варто згадати про важливе рішення
3-го пленарного засідання 3-ої сесії
Закарпатської обласної ради VIII скликання щодо виділення 500 тис. гри. на
лікування хворого на СМА Павла
Мотички, який мешкає в с. Синевир. За
підтримку та позитивне вирішення
депутатами обласної ради порушеного
питання, від мене особисто усім велика
вдячність, а також родини Павлика.
Моя діяльність не обмежується лише
участю у сесійних засіданнях чи
роботою в комісіях. Здійснення моїх
повноважень, як депутата, проводиться
також через депутатські запити та звернення, які конструктивно обговорюються на зустрічах з виборцями та
прийомах громадян.
За звітній період постійно вирішував
проблеми жителів мого округу. Мною
було прийнято більше 300 громадян,
надано допомогу десяткам соціально
незахищеним жителям мого округу, на
суму понад 100 тисяч гривень
(важкохворим,
самотнім
людям
похилого віку, матерям-одиначкам з
дітьми інвалідами, родинам, що знаходяться у складних життєвих обставинах). Більшість звернень стосувалися
проблем зі здоров'ям. У цьому напрямі
своєї депутатської діяльності я активно
долучався до питань покращення та
надання медичної допомоги, де у свою
чергу, завдяки моїй ініціативі, виділено
для с. Річки Пилип ецької ОТГ
спеціалізований санітарний автомобіль
екстреної медичної допомоги.
Також надається активна підтримка
учасникам та ветеранам АТО. Зокрема,
налагоджена співпраця з бійцями 72-ої
окремої механізованої бригади імені
Чорних Запорожців, а також з громадським об'єднанням учасників революції
гідності,
ветеранів
війни
та
добровольців «Єдність», з якими регулярно проводяться спільні заходи та
консультації.
Упродовж
звітного
періоду
депутатської
роботи,
моїми
помічниками надано десятки юридичних консультацій та направлено в різні
органи
й
інстанції
відповідні
депутатські звернення щодо вирішення
різних питань, які ініціювали мешканці
округу. Жодна заява, усне чи письмове
звернення не залишилися без уваги. Я
завжди намагався і хочу максимально
допомогти людям у вирішенні їхніх
проблем.
У процесі основної та депутатської
діяльності, активно долучався до

нагальних
проблем
екології
в
цілому
та
природоохоронній галузі зокрема.
Передусім
йдеться
про
відповідальне ставлення до довкілля
та
збереження
природи
від
засмічення побутовими відходами.
У зв'язку з цим, за моїм сприянням
проведено
більше
десятка
екологічних
та
екологопросвітницьких акцій. Неодноразово
брав участь в засіданнях кругих
столів, семінарах, конференціях та
форумах, які присвячено даній
тематиці. Зокрема, це Міжнародна
конференція «Церква та НУО задля
екоосвіти в національних парках»,
Форум місцевого розвитку, панельна
дискусія «Сталий розвиток туризму
природно-заповідних
територій»,
Міжнародна
конференція
«Природоохоронні
території
наріжні каміні екологічних зв'язків у
Карпатах та за їх межами» та ін. За
результатами
таких
обговорень
постало питання щодо можливості
передбачити кошти з державного
бюджету
на
будівництво
сміттєпереробного заводу, завдяки
якому
можна
буде
уникнути
проблемного питання зі сміттям.
Як член постійної комісії з питань
екології та використання природних
ресурсів обласної ради, я займав
принципову
позицію
щодо
подальшого розвитку та позитивних
змін
в
охороні
природи
Закарпатської області. Разом з цим й
надалі планую не зупинятись на
досягнутому та активно брати участь
у підвищенні стандартів життя
жителів Закарпаття.
У звітному періоді знаходився у
постійній
комунікації
з
представниками
громад
мого
виборчого округу щодо вирішення
нагальних питань. Також протягом
періоду
пандемії
я
активно
комунікував з місцевою владою,
лікувальними закладами стосовно
введення карантинних обмежень та
контролю за їх виконанням.
На завершення хочу наголосити,
що я особисто завжди відкритий до
співпраці та радий вашим, шановні
земляки, пропозиціям і проектам,
спрямованим
на
покращення
економічного потенціалу нашого
регіону та розвиток усіх його сфер.
Микола ДЕРБАК,
депутат Закарпатської
обласної ради.

Будемо з природою дружити!

оточуючого світу і закладаються
основи про добро і зло. На цьому
етапі дуже важливо спілкуватися з
дошкільнятами про природу і її
дивовижні
компоненти.
А
найкращим діалогом з даною
категорією є гра, яка стає провідним
видом діяльності. Наш черговий
захід з дошкільнятами Синевирської
Екологічно відповідальна людина Поляни власне став цілісною грою,
формується з раннього дитинства. я к а допомогла юним учасникам
Саме тоді починається пізнання поринути в світ природи.
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Календар

19 грудня — Свято Святого
Миколая, чудотворця.
Серед багатьох свят на честь
святих, що їх пам'ять відзначаємо в
нашому церковному році, на окрему
увагу заслуговує празннк святого
Миколая. Його з давніх-давен наш
народ дуже поважав. Не було в нас
ні однієї хати, у якій би не було
ікони святого Миколая. Вона майже
завжди видніється обіч намісних
ікон у церквах. Наш народ вшановує
його, наче свого національного
святого.
І хоч від його смерті минуло понад
півтори тисячі літ, та все-таки він
через свою добродійну любов і
щедре милосердя вічно живе в
серцях мільйонів людей. А його
любов до ближнього кожного разу
символічно відживає у дні його
свята по цілому світу, коли він
тисячі й тисячі дітей обдаровує
своїми дарунками. Таємниця його
великого й постійного культу серед
усіх християнських народів полягає
у тому, що він для всіх став
символом
жертвенної
любові
ближнього
та
співчутливого
милосердя. Про це свідчать історія
його культу та ревне вшанування
його ікон.
Не багато знаємо про життя
святого Миколая. І навіть те, що
знаємо, повите різними легендами.
Знаємо, що святий Микол ай довгі
літа був єпископом у Мирах,
провінція Лікія, у Малій Азії. Він
брав
участь
у
Першому
Вселенському Соборі (325) у Нікеї.

«Синій

Вир

»

За відсортоване сміття - гроші

Синевирська
сільська
рада
і
національний
природний
парк
«Синевир» розпочинають централізований збір та вивезення сміття.
У жовтні в межах громади відбувся
тестовий
безкоштовний
збір
невідсортованого сміття, а відтак
щочетверга курсує автомобіль, який
безкоштовно забирає відсортоване
сміття від домогосподарств.
Проте жителі громади можуть здати
сміття
за
гроші.
Для
цього
відсортовані
ТПВ
потрібно
принести на пункт прийому, який діє
в урочищі Остріки (Колун).
За кілограм відсортованого сміття
передбачена така плата:
• ПЕТ-пляшки - 3 грн.;
• скло - 0,5 грн.;
• картон - 2 грн.;

Помер близько 345 року. Усе своє
життя присвятив справі милосердя для
душі й тіла. Тож ще за життя називали
його батьком сиріт, удів і бідних. Після
смерті Господь Бог прославив його
даром творення чудес. Тому він
отримав імення великого чудотворця.
Славні чуда були якраз головною
причиною його швидкого й широкого
культу.
Культ святого Миколая починає
поширюватися від часу, коли цісар
Юстиніян І (527-565) збудував на його
честь
церкву
в
Царгороді.
Єрусалимський канонар з VII ст. 6
грудня каже: "Пам'ять Миколая,
єпископа одного великого города". Усі
грецькі місяцеслови з IX століття
мають його празник. Цісар Мануїл
Комнен
(1143-1181)
державним
законом приписав святкувати святого
Миколая 6 грудня. З Візантії його
культ поширюється по цілому світу.
Найдавніший
життєпис
святого
Іиколая походить з IX сторіччя.
На Заході папа Миколай (858-867) перший папа з цим іменем - близько
860 року збудував у Римі церкву
святого Миколая. До Німеччини його
культ принесла візантійська княжна
Теофана, жінка цісаря Оттона II (973983). Латинська Церква також святкує
празник Миколая 6 грудня. У Франції і
Німеччині є понад дві тисячі, а в Англії
близько 400 церков, які названо в честь
Миколая.
На наші українські землі культ
святого Миколая приходить разом із
християнською
вірою.
У
другій
половині XI сторіччя в Києві, на могилі
Аскольда, було збудовано церкву
святого Миколая. У Києві під
покровом
святого
Миколая
був
жіночий монастир, який фондувала
жінка князя Ізяслава Святославича. У
цьому монастирі прийняла чернечий
постриг
мати
святого
Теодосія
Печерського. На рідних землях в нас
було багато церков на честь святого
Миколая. До найдавніших з них
належить церква святого Миколая у
Львові, що походить з кінця XIII ст.
Дуже
важливим
чинником
у
поширенні культу святого Миколая,
передусім в Італії і на Заході, а також і
в нашого народу, було перенесення
мощей святого Миколая у кінці XI ст. з
Мир Лікійських до міста Барі в
південній Італії. Місто Барі стало
великим і славним місцем відпустів, ostroh-cerkva.rv.ua.
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Вітаємо!

З днем народження вітаємо
Ярему Миколу
Юрійовича,
начальника
Колочавського
ПОНДВ.
Бажаємо довгих і щасливих
років життя у добрі, мирі та
злагоді. Нехай кожен прожитий
день буде сонячним, радісним,
успішним. Хай хата
повниться
радісним сміхом і щастям на
многії та благії літа.
Здоров'я зичимо на вік,
На все життя добра бажаєм
щиро!
поліетилен, плівка біла - 4 грн.;
Щоб радісним і довгим був ваш
• метал - 5 грн.;
вік,
• жерстяна банка - 13 грн.;
З добром, любов'ю, спокоєм і
• твердий пластик з відер, тазиків,
миром!
* * *
ящиків - 2 грн.
У грудні
святкують іменини
Зробимо наш край чистим!
працівники НПП «Синевир»:
Бугина
Микола
Іванович,
З ювілеєм!
інженер
з
охорони
тваринного
Вітаємо з 60-річним ювілеєм
Бецу
Михайла
Васильовича, світу;
Росада Мар'яна
Василівна,
начальника
господарського
фахівець
РЦБВ;
відділу.
Стець Микола Миколайович,
Бажаємо
радості,
достатку,
майстер
відділу ВПР;
успіхів у роботі. Нехай удача
Барна
Марія Юріївна, сторож
супроводжує
в
будь-яких
Вільшанського
ПОНДВ;
починаннях, а гроші ніколи не
Бугина
Іван
Васильович,
будуть для вас труднощами. І
інспектор
І
к.
Чорноріцького
найголовніше - міцного здоров'я,
миру, злагоди, Божої благодаті і ПОНДВ;
Іван
Васильович,
Дербак
довгого віку!
І
к.
Колочавського
інспектор
У праці роки пролетіли,
ПОНДВ;
Неначе ластівки в блакить,
Іваниш Василь Васильович,
Хай серце ваше молодіє,
І к. Колочавського
інспектор
Душа хай піснею бринить.
ПОНДВ;
* * *
Кливець Михайло МихайлоЗ 5-річний ювілей святкує
вич,
інспектор І к. Вільшанського
Скира
Василь
Васильович,
ПОНДВ;
сторож.
Павліш
Юрій
Юрійович,
Вітаємо іменинника і бажаємо
інспектор
II
к.
Остріцького
любові та розуміння як на роботі,
так і у сімейному колі. Нехай ПОНДВ;
Стець
Михайло
Іванович,
життя б'є ключем, хай люди
інспектор
І
к.
Синевирського
шанують, а дім буде наповнений
теплом, любов'ю і затишком. ПОНДВ;
Тюх Микола Миколайович,
Нехай теплом і радістю повниться
сторож;
ваше серце, а доля обдарує
Чабрун
Ольга
Миколаївна,
душевним спокоєм.
підсобний
працівник;
Нехай здійсняться всі бажання,
Чуй
Василь
Миколайович
Ваші надії, думи й сподівання,
сторож.
Щоб доля щедрою була,
Бажаємо великої поваги та
Щасливі дарувала вам літа.
особистого
щастя,
великих
* * *
досягнень
і
незламних
успіхів
в
Щиро
вітаємо
з
30-річним
професійній
діяльності
та
житті.
ювілеєм
Нехай
робота
приносить
Печкан
Світлану
Іванівну,
задоволення і бажаний достаток,
провідного інженера з рекреації.
розвиток і нові
можливості.
Бажаємо
щастя,
радості,
Добробуту вдома,
позитивних
достатку, процвітання, безперервемоцій і барвистого життя!
ного
розвитку,
кар'єрних
Нехай старання ваші і труди,
горизонтів, хороших перспектив,
Помножать успіх в нашім
удачі
в
життю,
здійснення
колективі,
найзаповітніших мрій. Бажаємо
Живіть в добрі і радості завжди,
вам сил та наснаги, незгасаючого
Та будьте все життя щасливі.
завзяття та добра.
Калиною радість в душі хай
квітує,
Сопілка любові хай серце
хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують наснагу і силу.

шшшшшшшшшшмшшммшшшшш

