
 Черговий вантаж гуманітарної до- 
помоги прийняв Національний при- 
родний парк «Синевир» на КПП 
«Ужгород - Вишнє Нємецьке» – від 
партнерів Національного парку «Ба- 
варський ліс» (Німеччина). Гума- 
нітарний вантаж зібрано спільно з 
АсоціацієюАсоціацією юних ренжерів та Гро- 
мадською організацією «Махаон» 
(Словакія).
 Керівник координаційного центру з 
питань переселенців Василь Росада 
розповів, що допомога призначена 
саме для переміщених осіб, що тим- 
часово перебувають в Націо- 
нальному природному парку «Сине- 
вир».Гуманітарний вантаж розпо- 
діленоділено між всіма прибулими



 Національний природний парк 
«Синевир» попереджає про забо- 
рону спалювання сухої трави, за- 
лишків рослинності, сміття та по- 
бутових відходів, розпалювання 
багаття в паркових зонах та поблизу 
лісових масивів.
  З настанням весни громадяни по- 
чинають господарювати на городах, 
прилеглих територіях, земельних 
ділянках для сінокосіння тощо. І на 
жаль, часто таке прибирання завер- 
шується спалюванням залишків 
листя, сухої трави, часто – навіть 
різнорізного сміття. У такому випадку 
добрі наміри при наведенні чистоти 
та порядку можуть мати згубні нас- 
лідки для довкілля і здоров’я 
людей.
 При стихійному спалюванні трави 
вогонь може охопити великі те- 
риторії та спричинити знищення 
диких рослин і тварин. Крім того, 
існує загроза лісових пожеж і 
займання житлових будинків, а 
також короткого замикання, якщо 
попоблизу проходять високовольтні 
лінії електропередач. 
 Невинні, на перший погляд, 
спалювання можуть призвести до 
масштабних пожеж, загрожувати 
знищенням житлових будівель та 
життю людей, адже на відкритій 

 Зазвичай в цей період НПП «Сине- 
вир» готувався до туристичного се- 
зону. Всі зусилля спрямовувались на 
покращення рекреаційної інфраст- 
руктури, будували та облаштовували 
місця для відпочин- ку туристів, 
обстежували туристичні маршрути, 
понопоновлювали інформаційні стенди 
вказівники тощо. 
 Та зараз все по-іншому. Війна 
внесла свої корективи в роботу різ- 
них галузей всієї країни, зокрема і 
нашого парку. Ми змушені 

 Поважне та бережливе ставлення 
до природи – одне з правил пове- 
дінки, яке характеризує цивілізо- 
вану і культурну людину.
  Однак, серед населення нашого 
краю, досі побутує низький рівень 
культури поводження із побу- 
товими відходами.
  Наші споживацькі звички та по- 
водження з відходами формують 
санітарно-екологічний стан місце- 
вості у якій мешкаємо. Викинуті 
пляшки, пластик, поліетилен, по- 
бутові та виробничі відходи приз- 
водять до засмічення лісових зон, 
утворюютьутворюють сміттєзвалища і зав- 
дають шкоди довкіллю.
 З приходом весни на території 
Національного природного парку 
«Синевир» виявлено чимало осе- 
редків стихійних сміттєзвалищ, які 
взимку залишили після себе недо- 
бросовісні мешканці та гості Сине- 
вирської та Колочавської сільських 
громад.громад.
 Не такі Карпати і не такий Си- 
невир хочуть бачити туристи та 
гості нашого краю. 
 Пам’ятайте: чисто там, де не 
смітять! Не засмічуйте довко- 
лишню природу. Після візиту на- 
шого парку сміття викидайте тільки 
в урни або забирайте з собою. Ці- 
нуйте роботу природоохоронців
НПП «Синевир», які своєю працею

 Реабілітаційний центр бурих вед- 
медів у НПП «Синевир», який 
функціонує  з 2011 року,  на даний 
час  став  домівкою для 31 ведмедя.  
Тут проживають ведмеді, які в 
минулому зазнали жорстокого по- 
водження і утримувалися в неволі.
  У цих тварин зараз зовсім інше 
життя. Просторий вольєр, розта- 
шований на ділянці лісу 12 га., 
ігровий майданчик для тренінгових 
занять, басейн для купання, - все це 
створено для того, щоб ведмеді 
почували себе добре в напіввільних 
умовах.умовах. А ще, вдало підібраний 
раціон харчування, постійне вете- 
ринарне обстеження,  спеціальні 
заняття  дають змогу ведмедям від- 
новити свої сили та природні 
навички. 
 Фахівці реабілітаційного центру 
разом з співробітниками наукового



 З початку російської агресії в 
НПП «Синевир» знайшли свій 
прихисток багато людей із сіл та 
міст України, що опинилися під 
вогнем та окупацією ворога і 
змушені були залишити свої 
домівки через війну. Всі вони 
приїприїхали з різних регіонів України 
і багато з них тут вперше.
 Долі цих людей майже схожі, 
історії їх просто вражають. В 
когось залишилися вдома під 
обстрілами рідні, хтось уже 
втратив дорогих йому людей, а 
багатьом просто нема вже куди 
повертатись, їхні будинки 
зрзруйновано…  Кожен переживає, 
тамуючи свій біль втрат, як може.
 Спільні подорожі, екскурсії 
об'єднують людей. За таких  обста- 
вин легко  можна знайти друзів, 
однодумців, з якими цікаво і корис- 
но можна провести час.  Саме з 

 На базі навчального центру НПУ 
ім. М. Драгоманова проведено тема- 
тичний захід для тимчасово 
переселених осіб за участю 
співробітників НПП «Синевир». 
Серед тих, хто знайшов прихисток, 
багато дітей. Вони всі різні: 
мамаленькі, старші, слухняні, люб’яз- 
ні, товариські, іноді зосереджені, 
творчі, щирі... стомлені. Але всі 
вірять, що зможуть жити як раніше,  
навчатися у своїй державі, мати 
друзів, знайомих, спілкуватися з 
рідними щодня – розповідає органі- 
ззаторка заходу, фахівець відділу 
екологічної освіти Любов Гречин.
 «Я люблю Україну» - саме такій 
тематиці присвячено зустріч. Адже, 
дуже важливо зараз, в складний для 
нас час, поєднувати патріотизм і 
природоохоронну тематику для 
формування у дітей почуття любові 
та гордості за свою країну. Під час 
зусзустрічі, діти дізналися про цікаві та 
унікальні місця, природні особливо- 
сті регіону, діяльність парку та 
цікаві природні об'єкти, що знаходя- 
ться на території НПП «Синевир». 
 Для організаторів заходу важли- 
вим було те, щоб кожен з учасників 
зміг проявити себе і свої почуття, 
впоратися зі своїми страхами, 
відчути себе в безпеці, позбутися 
тривоги, негативних переживань, 
навчитися отримати задоволення і 

 Війна, що охопила нашу країну, не 
залишає нікого з нас байдужим…
  Увірвавшись у наше і не без того 
складне повсякденне життя вона ми- 
моволі змінила все. Воєнний стан 
зобов’язує нас жити по-новому, здій- 
снити переоцінку своїх цінностей, 
переосмислити прожите та внести 
відповідні корективи.
  Хотіли ми цього чи ні, але війна 
змусила нас із нею рахуватися та від- 
повідати на нові раніше небачені 
виклики.
 

 

  Багатьох із них огорнув страх, 
хтось зіштовхнувся із життєвими 
труднощами, бо був змушений за- 
лишити рідну домівку, родину та 
переїжджати у безпечне місце, тіка- 
ючи від обстрілів та бомбардування. 
Деякі з них втратили все і не знають, 
де де вони опиняться завтра.
 Залишитися байдужим до долі та- 
ких людей неможливо.
 Ситуація з масовим переселенням є 
викликом не тільки для переселен- 
ців, але і для громад, які приймають 
цих людей.
 Життя таких громад і людей, які в 
них опинилися, до війни було зовсім 
інакше. Ці люди мали зовсім інший 
світогляд і жили по-іншому. Можли- 
во, їх шляхи б і не перетнулися. Од- 
нак, доля вирішила по своєму.
  За поневірянням долі нині у Сине- 
вирі та інших карпатських селах 
перебуває багато внутрішньо перемі- 
щених осіб, котрі вимушено покину- 
ли свої оселі.
  Сьогодні вони знайшли прихисток 
у НПП «Синевир» та місцевих жите- 
лів.
 Біографія і географія переселенців, 
котрих прихистив нацпарк і синевир- 
ці різна, проте всіх їх об’єднує спіль- 
на біда – лихо війни.
  Тридцятитрьохрічний Роман із се- 
лища Ворзеля, що неподалік Києва, 
згадує час, проведений під окупа- 
цією  неохоче. Зрозуміло, що поба- 
чене і пережите ним та його родиною 
дається взнаки.
  «З перших днів окупації нашого 
селища, - розповідає Роман, - значна 
частина бойової техніки ворога була 
зосереджена в центрі Ворзеля та
тта навколо нього. Російські військові 
поводилися з місцевим населенням 
жорстоко і безжалісно. Я був оче- 
видцем того, як біля нашого будинку
зупинилася колона гусеничної і ко- 
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 Станом на кінець березня проаналі- 
зовано кліматичні особливості тери- 
торії НПП «Синевир». Опис погоди 
взято власне зі спостережень фахівців 
наукового відділу, які систематично 
стежать за станом і змінами при- 
родних комплексів, процесів і явищ. 
  Середня місячна температура по- 
вітря на території Національного при- 
родного парку «Синевир» за бере- 
зень цього року становила -4.7ºС, мак- 
симальна +18ºС, а мінімальна -11 ºС. 
  Найтепліші дні з температурою   по- 
вітря  від +14ºС до +18ºС зафіксовано  
21-23 березня, що спричинило сніго- 
вий зсув на полонині Негровець (Ло-

 У часи війни Національний при- 
родний парк «Синевир» став при- 
хистком для людей різного віку з 
різних куточків України.
  Доля кожного з них склалася 
по-різному. Комусь пощастило біль- 
ше, комусь менше. Проте вони не 
втрачають оптимізму та плекають 
надії на краще. Твердо вірять у 
нашу перемогу.
  Цього разу своєю історією з нами 
поділилася 12-річна Юля з міста 
Києва. Попри свій юний вік вона 
наважилася описати свою історію та 
розповісти про свої враження від 
перебування у НПП «Синевир» у 
коротенькому ессе.
  Через воєнну агресію і небезпеку 
в нашому місті я і моя сім’я були 
змушені виїхати з Києва.
 Нас запросили до Синевира, де 
нас гостинно прийняли у мотелі, 
розселили по номерам і нагодували. 
  Годують тут теж дуже смачно. 
Мені дуже подобається місцева кух- 
ня і особливо випічка. Закарпат- 
ська кухня – ще та смакота. Най- 
більше мені сподобалися макарони 
з бринзою, токан і ріплянка з ма- 
чанкою. Обожнюю пончики з по- 
видлвидлом, які тут готують. Навіть, 
сама допомагала їх ліпити. До цього 
я такої смакоти не куштувала. 
 Всі працівники парку дуже при- 
вітні та радо нам допомагають.
 Нас забезпечили речами першої 
необхідності. Дядя Вася видав нам 
різноманітні продукти, засоби осо- 
бистої гігієни та одяг. Ми ситі, в 
безпеці і нам тепло. Тепер ходимо 
всі в однакових курточках і милу- 
ємося природою.
  За час нашого перебування для нас 
проводили екскурсії місцевими ло- 
каціями. 


