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Візит-центрам - реконструкція

Недавно національний природний
парк «Синевир» відвідала робоча
група
проекту
«Підтримка
природно-заповідних
територій
України» на чолі з Міхаелем
Бромбахером. Делегацію зустрів
директор НІ 111 «Синевир» Микола
Дербак та відповідальні працівники
установи, які ознайомили робочу
групу
з
об'єктами,
що
пропонуються для реконструкції, а
це
візит-центри
в
урочищах
Остріки, Чорна ріка, Квасовець і в
Реабілітаційному
центрі
бурого
зедмедя.
У
складі
робочої
групи
перебували:
архітектор
Ян
Хюльсеманн; експерт з розвитку
візит-центрів
Сабіне
Стаб;
представник
Франкфуртського
зоологічного товариства Роберт
Брозовіч; директор TOB «Ретро
іроєкт» Зіновій Юпин; заступник

головного інженера проектів TOB
«Ретро проект» Тетяна Перун;
асистент
проекту
«Підтримка
природно-заповідних
територій
України» Марія Галайко.
Робоча група детально вивчила
об'єкти, що пропонуються для
реконструкції
і
здійснила
попередню
оцінку
доцільності
реконструкції.
Нагадаємо,
раніше
проект
«Підтримка природно-заповідних
територій
України»
надав
національному природному парку
«Синевир» 6 автомобілів Тойота
Хайлюкс, автомобіть Рено Дастер,
квадроцикл, фотоапарати, дрон,
спікерфон,
портативну
камеру
тощо.
Невдовзі
очікується
забезпечення служби державної
охорони уніформою.
Юрій БАБІЧИН,
начальник відділу
еколого-освітньої роботи
НПП «Синевир».

Мотоцикли - на службі охорони природи

Національний природний парк
«Синевир» розподілив 8 мотоциклів
«Хонда» між природоохоронними
науково-дослідними відділеннями,
які
використовуватимуться
для
патрулювання, оперативного реагування та недопущення порушень
режиму території парку.
Ключі від мотоциклів урочисто
вручив заступник директора НПП
«Синевир»,
головний
природознавець
Василь
Шишига.
Мотоцикли придбано за кошти

уряду Німеччини, виділені для
оновлення матеріально-технічної
інфраструктури
національних
природних парків, заповідників
регіону Карпат у рамках проекту
«Підтримка природно-заповідних
територій в Україні».
Щиро дякуємо
проекту
за
матеріально-технічну
підтримку
парку. Усе це сприяє ефективній
природоохоронній та науковій
роботі
національного
парку
«Синевир».
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Як зберегти природу і максимально
використати рекреаційний потенціал?

Учасники
форуму
обговорили
кращі
практики
створення
успішних туристичних продуктів в
природно-заповідних
територіях
національного
і
регіонального
рівня.
Директор
НПП
«Синевир»
Микола
Дербак,
презентував
діяльність
природоохоронної
установи та перспективи розвитку
туризму. Зараз парк бере участь у
проекті - «Глемпінги - створення
ексклюзивного
туристичного
продукту
в
природоохоронних
2 - 3
вересня відбувся Форум територіях».
місцевого розвитку у Трускавці. Цей
захід є зручним майданчиком, де
експерти та практики місцевого самоврядування дискутують про розвиток
громад, співпрацю в Карпатському
регіоні та українсько-польське транскордонне співробітництво.

Для
визначення
напрямків
підвищення ефективності використання туристичного потенціалу природних парків в рамках форуму
пройшла
панельна
дискусія
«Сталий
розвиток
туризму
в
природно-заповідних територіях».
Участь у ній взяли представники
Міндовкілля,
директори
департаментів та управлінь туризму
обласних адміністрацій, директори
природних парків та заповідників,
голови громад.
Головні теми обговорення: як
втримати баланс між прагненням
максимально ефективно використовувати
туристичний
потенціал
природно-заповідних
територій і
зберегти
унікальну
природну
спадщину та біорізноманіття; як
налагодити взаємовигідну співпрацю
між природоохоронною установою і
місцевими громадами для спільного
просування
бренду
території.

Цим проектом передбачено встановлення спеціальних
наметів,
накритих куполами, де зможуть
зручно розміститися 4 - 6 туристів.
Глемпінги
будуть
обладнані
меблями всередині та на терасі.
Вони матимуть свою свердловину,
систему кондиціювання і обігріву,
утеплення, піч-камін, чан, тощо. До
глемпінга проведуть
воду
та
каналізацію, буде адміністративне
приміщення, парковка (віддалена
від глемпінгу, з накриттям авто), а
головне - ландшафт та краєвиди
без втручання у навколишню екосистему.
В межах обговорення напрацьовано практичні рекомендації щодо
розвитку туризму на
засадах
сталості, мінімізації шкідливого
впливу на екосистему, налагодження взаємодії між природоохоронними установами, місцевою
владою та представниками локального бізнесу.
Федір МАТІЧИН,
начальник
відділу рекреації
НПП «Синевир».
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Вересень,

Триває рев оленів
t*

Марина П Е Ч К А Н .

7 фактів про
туристичний маршрут
«Остріки - г. Гребінь»
1. Стартова точка туристичного
маршруту - біля візит-центру НПП
«Синевир», який є інформаційним
та освітнім осередком.
2. Маршрут є ідеальним для тих
туристів, які піднімаються в гори
вперше.
3. Бонусом подорожі є Дике
озеро, яке заховане серед гірської
тиші і співу птахів.
4. Перед виходом на гірський
хребет
знаходиться
величезна
галявина. Тут можна розкласти
намет. А у липні - серпні поласувати
чорницею. Її тут дуже багато.
5. З вершини перед туристами
постає мальовничий вид на гори і
ліси
національного
природного
парку «Синевир».
6. Трав'яний покрив на горі
різноманітний, зокрема, є тут й
рослини, що внесені до Червоної
книги України.
7 . Цілюще повітря, наповнене
ароматами лісу, додає сил для
подальшої подорожі, а смачна
джерельна вода втамує вашу спрагу.
Подорожуйте в гори! Саме там
найбільша краса.
Світлана П Е Ч К А Н .
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Природний заповідник «Горгани» відзначив 25-річчя своєї діяльності

)

У дикій природі НПП «Синевир» о
цій порі триває рев оленів. Зазвичай
цей важливий період у житті
згаданого виду тут відбувається від
вересня до кінця жовтня. Звуки, які
видає олень благородний під час
гону, ніколи не повторюються ним в
інші пори року. Рев самця може бути
чутно
на
відстані
кількох
кілометрів.
На території НПП «Синевир» в
період реву оленів здійснюється
посилена
охорона
з
метою
попередження браконьєрства. На
дорогах
і заїздах
встановлені
шлагбауми
і
організовано
чергування
працівників
служби
державної охорони ПЗФ. Поряд з
природоохоронними
заходами
здійснюється облік цих тварин.
В урочищах, де скупчуються олені
благородні для гону, заборонений
рух
транспорту,
відвідування
туристів і випас худоби. Фото: zoo-
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вересня
делегація
національного природного парку
«Синевир» на чолі з директором
установи Миколою Дербаком взяла
участь
у
Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Основні
проблеми і тенденції
розвитку
природоохоронних
територій в Українських Карпатах»,

Щойно вийшов з друку альманах
«Аііеіеп. Поезія. Проза. Переклади»,
який під однією обкладинкою зібрав
поетичні
доробки
53
сучасних
українських авторів. Приємно, що
серед іменитих поетів, таких як
Петро Мідянка, Василя
Кузан,
Віталій Меланич тощо, зустрічаємо
прізвище нашого земляка Михайла
Хланти. Альманах вмістив 8 його
кращих
поезій,
які
пронизані
любов'ю до рідної землі і чутливістю
до людських доль.
Михайло Хланта пише поезію з
дитинства. Він автор 4 збірок, які
знайшли
своїх
шанувальників.
Перша його книга «Подих гір»
побачила світ у 2003 році. З кожним
роком творча майстерність поета
удосконалювалась.
Особливо
ретельно Михайло Петрович почав
працювати над своїми творами під
час навчання у Закарпатському
лісотехнічному
технікумі
та
Національному
лісотехнічному
університеті. Тоді він брав активну
участь
у
літературній
студії
«Едельвейс». В той час з'явилися
перші публікації поезії у пресі, на яку
звернули увагу цінителі літератури.
Друга збірка «Карпати - понад
Еверест» побачила світу 2007 році. У
назві передано не лише зміст книжки,
але й особисте ставлення поета до
рідних гір, адже Михайло Петрович
народився і виріс у Колочаві. Цей
населений
пункт,
що
овіяний
численними переказами про опришка
Шугая, оточений високими горами,
лісами і полонинами, не міг не
вплинути на творчість і професійну
діяльність Хланти. До речі, він
зараз
очолює
Негровецьке
природоохоронне науково-дослідне
відділення
національного

Форум
присвячений
25-річчю
природного заповідника «Горгани».
Микола Дербак привітав колег з
ювілейною датою та побажав
співробітникам
заповідника
міцного
здоров'я,
натхнення,
успішної і плідної праці на
іриродоохоронній ниві.
У
форумі
взяв
участь
директор
Департаменту
природно-заповідного фонду та
земельних
ресурсів
Едуард
Арустамян. У своєму виступі він
відзначив важливу роль колективу
заповідника у справі охорони
унікальної
природи
Горган.
Керівник департаменту передав
вітання
з
нагоди
25-річчя
заповідника від міністра захисту
довкілля та природних ресурсів
Романа Абрамовського та вручив
директору заповідника Ярославу
Петращуку Подяку від керівника
відомства, адресовану колективу
природного заповідника «Горгани»
за сумлінну плідну працю, вагомий
внесок в охорону і збереження
екосистем
Карпат,
розвиток
природоохоронної
справи
і
еколого-просвітницьку діяльність.
Конференція «Основні проблеми
і
тенденції
розвитку
природоохоронних
територій
в

Творче визнання

Українських
Карпатах»
працювала
за
такими
основними
напрямками:
охорона природних екосистем,
оселищ і об'єктів; вивчення,
збереження
і
відновлення
біотичного
та
ландшафтного
різноманіття; сучасні напрямки
розвитку
екологічної
освітньо-виховної
роботи;
особливості
рекреаційної
діяльності природно-заповідних
установ.
Працівники
національного
природного парку «Синевир»
також долучилися до семінару
«Надбистрицька
Гуцульщина:
історична та культурна спадщина
прилеглих територій як складові
для
розширення
напрямків
діяльності
природного
заповідника «Горгани».
Вл. інфо.

Автор чутливий до негативних
суспільно-політичних проявів і
передає в поезії їх відбиток на
долі пересічних людей. Тонкою
ниткою у творах тягнуться емоції
з дитинства і юних років життя, а
частину поезії сміло можна
віднести до інтимної лірики.
Сьогодні вітаємо нашого поета,
земляка і колегу з черговим
творчим доробком - участю у
авторитетному проекті «Агіеіеп».
Бажаємо йому здоров'я, миру і
нових творчих вершин.
На
суд
читачів
сьогодні
подаємо кілька нових поезій
Михайла Хланти.
* * *

Мене поцілувала вчора осінь,
природного
парку
«Синевир». Торкнулася губами до плеча,
«Колоздрики в пучку» - таку Як мати в ніжки цілувала босі
назву
отримала
третя
збірка Своє в колисці сонне дитинча.
Михайла Хланти, яка побачила світ
у 2012 році. До неї увійшли твори, Вона мене до себе притулила,
які народились в самій глибині Як неслухняного малого дітвака.
серця поета і проціджені крізь У пригоршні насипала, налила
щирість почуттів. У цій книжці Густого інію, неначе молока.
багато хто впізнав себе, своїх
знайомих, черпав нові враження, Вплітала коси у моїм волоссі,
життєву мудрість, добрі поради. І шепотіла: «Сил уже нема!
Окрім поезії, у книзі «Колоздрики в З тобою завтра на старім покосі
пучку» Михайло Хланта подав на Вже буде зустрічатися зима».
суд читачам свою прозу, таким
* * *
чином дебютуючи як прозаїк.
Оповідання Михайла Петровича У кожного із нас своя Голгофа,
привертають увагу реалістичністю, У кожного є свій життєвий хрест.
поетичністю, деталізацією. Вони Гіркий коньяк солодким зап'є
кофе,
мають своїх прототипів.
І
У 2019 році ми отримали в кожен свій підкорить Еверест.
подарунок від поета вже четверту
книгу «Тіні заховані в Сонці». У кожного із нас своя дилема,
Вчитуючись
в
ці
поезії, У кожного свої є забобони.
відчувається пульс поета, який Життя - це непрочитана поема,
б'ється
у
ритмі
сучасності. Де на шляху проблеми-перепони.
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Не просто екскурсія

У
НІ 111 «Синевир»
відбувся
семінар «Інтерпретація природної
та культурної спадщини», у якому
взяли участь працівники парку,
представники
місцевих
ОТГ,
громадських організацій. Перед
учасниками
семінару
виступив
директор нацпарку Микола Дербак,
який
ознайомив
учасників
з
особливостями роботи очолюваної
ним установи.
«Вітаю вас у НІ 111 «Синевир». Це
один
з
перших
українських
національних парків. Тут унікальна
природа і щедра історико-культурна
спадщина - усе те, що є потужним
ресурсом для інтерпретації як
методу
комунікації
на
природоохоронних
територіях.
Бажаю Вам плідної роботи і
успішного
засвоєння
курсу
з
інтерпретації
природи.
Бажаю
знайти час на знайомство
з
визначними місцями парку, як от
озеро Синевир,
Реабілітаційний
центр бурого ведмедя. Хай подорож
до нашого парку збагатить вас
позитивними
емоціями
і
натхненням!», - зокрема сказав
директор НІ 111 «Синевир» Микола
Дербак.
Семінар тривав 5 днів. Його
провела
доцент
Державної

екологічної академії Наталія Гудкова.
Захід відбувається в рамках проекту
«Інтерпретаційна
культурнопізнавальна
мандрівка
«Синевир.
Горяни», що підтриманий Українським
культурним фондом та втілюється
Синевирською ОТГ за партнерства з
НПП «Синевир».
В інтерпретації спадщини використовуються різні засоби комунікації,
але найбільший ефект досягається при
безпосередньому контакті з людьми.
Гіди-інтерпретатори
знайомлять
відвідувачів з унікальними пам'ятками
природної та культурної спадщини
таким чином, що вони починають
відчувати «дух місця» і усвідомлювати
свою причетність до народного
надбання.
«У чому полягає талант оповідача?
По-перше, це налагодження контакту
із людьми, по-друге, це розкриття суті
речей. Усе це і становить основу
мистецтва інтерпретації», - каже
тренер інтерпретації спадщини Наталія
Гудкова.
Під час семінару учасники ознайомилися
з
базовими
принципами
інтерпретації та засвоїли практичні
навички.
Любов ГРЕЧИН,
фахівець відділу еколого-освітньої
роботи НПП «Синевир».
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Урок... у лісі

Ліс - це священне середовище, яке
підтримує життя численних видів
живих істот і відіграє важливу роль у
житті людей. Більшу частину території
національного
природного
парку
«Синевир» займають саме ліси. Є серед
них особливо цінні ділянки - природні
ліси, що зростають на площі понад 12
тис. га., а також праліси площею 2865
га. Останні віднесено до Списку
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Праліси
національного
парку
«Синевир» - це унікальна екосистема,
яка не зазнала втручання людини.
Аналогічних ділянок у світі залишилося
дуже мало. Сьогодні так важливо
зберегти їх. Про це, а також про дивовижний
світ
лісу
працівники
національного
природного
парку
«Синевир» розповіли молоді.
У еколого-освітньому заході взяли
участь вихованці туристичного клубу
«Вогнище», що вже 50 років успішно

функціонує
у
місті
Куликівка
(Чернігівщина) і вважається одним з
кращих в Україні серед подібних
закладів. Молодь не вперше в
Карпатах. Але кожного разу юні
мандрівники і дослідники гір раді
зустрічі з фахівцями національного
парку, які готові поділитися цікавою
інформацією про ліс і його життя.
Основна мета заходу - розширити
знання учнів про природу, її роль у
житті людей, привернути увагу до
екологічних проблем сучасності та
можливих шляхів їх вирішення.
Уроки у лісі - чудовий спосіб
наблизити молодь до природи, її
краси як однієї з мотиваційних
складових бережливого ставлення до
довкілля.
Юрій БАБІЧИН,
начальник відділу
еколого-освітньої роботи
НПП «Синевир».

Коли ліс - це дім, а кажани - друзі

Фотофакт
Фахівчині національного природного
парку «Синевир» взяли участь у
зйомках документального фільму, який
презентуватиме туристичний потенціал
краю.
Вони
продемонстрували
особливості виготовлення ниток з
овечої шерсті. Колись таку справу мала
знати
кожна
дівчина
на
селі.

У майстер-класі прядіння нитки
можуть взяти участь
туристи у
краєзнавчій частині візит-центру
національного природного парку
«Синевир».
Любов ТІЛЬНЯК,
екскурсовод.

Невід'ємним
середовищем
існування багатьох видів диких
тварин є ліс. У ньому вони знаходять
прихисток і їжу. Важливу роль ліс
відіграє й для кажанів - унікальних
істот, єдиних серед ссавців, які здатні
літати.
Загалом
в
Українських
Карпатах водяться 23 види кажанів.
Усі вони віднесені до Червоної книги
України
або
інших
охоронних
списків. І не випадково. Ці істоти
дедалі частіше стають вразливішими
перед викликами сучасної цивілізації.
Кажани в Карпатах харчуються
здебільшого комахами. Знищуючи
шкідників, вони рятують наші поля і
ліси. Отже, кажани - наші друзі.
По-дружньому
до
них
маємо
ставитися й ми, люди. А такі зустрічі
нерідко трапляються, зокрема на
горищах будинків чи вежах церков, де
оселяються кажани.
Про особливий світ цих дивовижних
створінь школярам села Синевирська
Поляна
розповіли
працівники
національного
природного
парку
«Синевир».
Під
час
екологоосвітнього заходу діти радо ділилися
своїм досвідом зустрічі з кажанами, а

також отримали поради, як не
зашкодити цим тендітним ссавцям.
Привернути увагу молоді до питань
збереження лісів і їх мешканців,
зокрема кажанів, розширити знання
про цих істот та їх роль, залучити до
глибшого
осмислення
життя
і
проблем світу природи - основна
мета
еколого-освітнього
заходу.
Подібні заняття на природі є хорошим
способом формування екологічно
свідомого мислення молоді.
Усі учасники заходу отримали у
подарунок розмальовку, а ще значок зі зображенням кажана як
нагадування про важливу місію
кожної людини: бути відповідальною
за створіння. Матеріали надані в
рамках
проекту
«Церкви
та
громадські організації разом задля
екоосвіти в національних парках», що
реалізується Інститутом
екологорелігійних студій та НПП "Синевир"
у співпраці з Союзом охорони
природи Німеччини та за підтримки
МЗС Німеччини.
Тетяна КРАСНЯНИК,
фахівець відділу
еколого-освітньої роботи.
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Календар

11 вересня - Усікновення голови
святого
пророка
Предтечі
й
Хрестителя Господнього Івана.
Про мученицьку смерть Івана
Предтечі детально розповідається в
Євангелії від Марка (6, 14-30). Іван
Хреститель осуджував царя Ірода за
те, що той жив із дружиною свого
рідного брата - Іродіадою. Відтак
жінка захотіла помститися Іванові і
таким чином приховати свій ганебний
вчинок. Одного разу, коли Ірод
святкував свій день народження, для
нього танцювала танець донька
Іродіади - Соломея. Цей танець дуже
сподобався Іродові і він пообіцяв
дівчині, що виконає будь-яке її
бажання. Дівчина, за намовою матері,
попросила
відсікти
Іванові
Хрестителю голову Ірод не відмовив,
і голова Івана була відтята.
Усікновення
голови
Івана
Хрестителя, за переказами, відбулося
32 року після Різдва Христового, та
точна дата цієї події невідома.
Відповідно до однієї з поширених
версій 11 вересня (29 серпня за
старим стилем) цю подію почали
вперше поминати в Олександрійській
Церкві на противагу святкуванням
олександрійського
нового
року,
початок якого припадав на цей день. І
у Вірменії згадку про усікновення
голови Предтечі встановили цього
дня, оскільки там також він був
першим днем новоліття. Таким
чином, встановлюючи цього дня
християнське свято, Церква прагнула
замінити язичницькі святкування.
Канон на Усікновення голови Івана
Хрестителя,
який вміщений
у
сучасних богослужбових
книгах,
уклав
преподобний
Андрей
Критський (помер 740 р.), який також
є автором відомого покаянного
Великого канону
Пам'ять про Івана Хрестителя або
Івана Предтечу займає у східній
літургійній традиції особливе місце.
Він єдиний з усіх святих після
Богородиці, що має свій празник
Зачаття і празник Різдва. Впродовж
церковного року у Східній Церкві
відзначають 6 празників в честь
цього святого. У самому Євангелії
наводяться слова Христа: «Істинно
кажу вам, що між народженими від
жінок не було більшого від Івана
Хрестителя», - osbm-hoshiv.in.ua.

Вітаємо з 55-річним
ювілеєм
Ігнатюк Віру Іллівну, фахівця з
ведення кадрів.
Нехай множаться усі земні гаразди,
збуваються найзаповітніші мрії та
надії. Хай ваш дім повниться радістю,
благополуччям і достатком.
Бажаємо здоров'я в рідній хаті,
І радості при ранішній зорі.
Щоб ви, людською вдячністю багаті,
Жили щасливо* *в* злагоді й добрі.
Славний 50-річний ювілей святкує
Субота Ганна Миколаївна, технік.
Бажаємо
світлої долі,
доброго
настрою, життєвої сили, шани і поваги
від людей, здоров'я і щастя на довгі
роки життя.
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла.
Щоб ласку вам слало небесне
світило,
Здоров'ям наповнила рідна земля.
* * *

45-річний
ювілей
святкує
Сятиня
Олена
Гаврилівна,
начальник економічного відділу.
З цієї нагоди бажаємо іменинниці
добра, щастя, миру, любові, злагоди,
міцного здоров'я, успіхів у роботі і
домашнього затишку.
Бажаєм радості, любові,
Підтримки рідних вам людей.
І тільки радісні турботи,
Нехай приносить кожен день.

Відбувся черговий
ГІС-тренінг

У національному природному парку
«Синевир» відбувся черговий тренінг
щодо
ведення
географічної
інформаційної системи (ГІС). Вона
забезпечує
збирання,
зберігання,
опрацювання, доступ, відображення і
поширення просторово координованих
даних. Працівники установи вчилися
наносити
точні географічні
дані
(об'єкти інфраструктури, наприклад:
ПОНДВ з їх територіальними межами
тощо) на електронну карту у відповідній
програмі.
Навчання
проводили
Олег
Чайковський та Юрій Андрейчук.
ГІС-тренінг відбувся у рамках проекту
«Підтримка
природно-заповідних
територій в Україні».
Ігор Р О С О Х А ,
провідний інженер відділу рекреації
НПП «Синевир».
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Вітаємо!

Вітаємо з 60-річним ювілеєм
Суботу
Василя
Михайловича,
сторожа.
Бажаємо вам щасливих і радісних
років життя, душевної гармонії,
щирої любові близьких та рідних.
Хай вас зігріває людська теплота,
За все що зробили за свої літа.
Хай щастя рікою вам ллється,
І все у житті вдається.

Вітаємо з днем народження
Матічина
Федора
Федоровича,
начальника відділу рекреації.
Нехай удача супроводжує вас у всіх
справах, а в житті буде безліч цікавих і
чудових подій.
Хай у вашому домі квітне весна,
Хай ніколи душа не старіє.
Хай дорога життя буде чиста, ясна,
І збуваються сонячні мрії.

Поздоровляємо
з
60-річним
ювілеєм
Чепару
Олену
Олексіївну,
прибиральницю.
Хай здійсняться всі задуми, мрії,
життя повниться радістю, гарним
настроєм,
везінням
у
всіх
починаннях.
Нехай усе в житті вдається,
В родині хай добро ведеться.
Хай серце не знає печалі і болю,
Бажаєм здоров'я,
* * * щасливої долі.

Поздоровляємо з днем народження
Росаду
Василя
Андрійовича,
начальника відділу юридичного та
кадрового
забезпечення,
голову
профкому НПП «Синевир».
Бажаємо імениннику добра і радості,
міцного здоров'я, поваги оточуючих і
любові рідних.
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай усміхається життя,
Та буде кращим майбуття.

60-річчя святкує
Чабрун Федір Васильович, сторож.
Зичимо імениннику
родинного
щастя і добробуту, віри, надії,
оптимізму, душевного спокою та
гарного настрою.
Хай кожен день ясніє небом
чистим,
Світанки сяють, скупані в росі.
У серці радість розквіта
іскриста,
І мрії хай збуваються
усі.
***

У вересні
святкують іменини
працівники НПП «Синевир»:
Басараб
Ярослав
Євгенович,
заступник начальника Негровецького
ПОНДВ;
Бугина
Василина
Михайлівна,
провідний бухгалтер;
Гречин Любов Андріївна, фахівець з
екологічної освіти;
Кут Микола Миколайович, майстер з
охорони
природи
Синевирського
ПОНДВ;
Рошинець
Василь
Васильович,
майстер
з
охорони
природи
Колочавського ПОНДВ;
Росада Марія Михайлівна, фахівець з
рекреаційного
обслуговування
Вільшанського ПОНДВ;
Руснак Надія Федорівна, фахівець з
рекреаційного
обслуговування
Синевирсько-Полянського ПОНДВ;
Калинич Іван Юрійович, інспектор І
к. Вільшанського ПОНДВ;
Клим
Микола
Миколайович,
інспектор І к. Негровецького ПОНДВ;
Куруц
Михайло
Васильович,
інспектор І к. Синевирського ПОНДВ;
Кут Ілля Ілліч, інспектор І к.
Остріцького ПОНДВ;
Кут Юрій Юрійович, інспектор І к.
Чорноріцького ПОНДВ;
Маровтій Іван Іванович, інспектор І
к. Квасовецького ПОНДВ;
Попадинець
Іван
Федорович,
інспектор І к. Синевирського ПОНДВ;
Росада
Андрій
Андрійович,
інспектор І к. Квасовецького ПОНДВ;
Росада
Михайло
Михайлович,
інспектор II к. Колочавського ПОНДВ;
Субота
Василь
Михайлович,
інспектор І к. Остріцького ПОНДВ;
Сюгай Ігор Романович, інспектор І к.
Колочавського ПОНДВ;
Галатиба Михайло Ілліч, звірівник
РЦБВ;
Мокрянин Іван Іванович, звірівник;
Сятиня Михайло Миколайович,
звірівник РЦБВ;
Ситар Іван Юрійович, водій;
Ярема Михайло Федорович, водій.
Бажаємо іменинникам щастя, здоров'я
й достатку. Нехай поруч з вами завжди
йдуть віра, надія, любов, оптимізм,
натхнення.
У житті хай завжди буде свято,
Поруч всюди - друзі й доброта.
Успіхів у всьому, радості багато,
На многая і благая літа.

* * *

5 5-річний ювілей святкує
Тільняк
Михайло
Васильович,
підсобний працівник.
Бажаємо вам доброго здоров'я,
миру, добра, сонячних буднів та
поваги від рідних, близьких, колег.
Зичимо щастя, радості, тепла,
Здоров'я, успіхів у всьому і добра.
Хай крокують поряд вірність і
кохання,
Хай здійсняться мрії і бажання.
* * *

45-річний ювілей відзначає
Стець Микола
Миколайович,
інспектор
І
к.
Негровецького
ПОНДВ.
Нехай дорога життя буде уквітчана
добром, ласкою вітає доля, вірою та
надією
зустрічає
кожен
день.
Хай не спішать літа на ваш поріг,
Хай повсякчас здоров'я прибуває,
У цей святковий день ми від душі
Всього найкращого бажаєм.
* * *

Вітаємо з 30-річчям
Ковача
Івана
Івановича,
інспектора І к. Остріцького ПОНДВ.
Нехай доля шле вам добро і щастя,
міцне здоров'я та достаток, а віра,
надія та любов будуть вірними
супутниками на життєвому шляху.
Бажаєм вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
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