ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
ІРИНУ ВЛАДЛЕНІВНУ
САНІНУ
18 березня 2017 року відсвяткувала ювілей
знаний український гідрогеолог, завідувачка
сектору регіональних гідрогеологічних досліджень УкрДГРІ Ірина Владленівна Саніна.
Ірина Владленівна народилася 18.03.1957 року
в м. Олександрії Кіровоградської області в
родині геологів – Лариси Семенівни та Владлена
Тимофійовича Саніних.
Після закінчення в 1979 році геологічного
факультету Київського державного університету
імені Тараса Шевченка Ірина Владленівна
отримала направлення на роботу до Центральної тематичної експедиції Мінгео
УРСР, де й розпочала своє професійне гартування. І. В. Саніна пройшла славний
шлях від старшого техніка-гідрогеолога до керівника наукового підрозділу провідного
галузевого інституту.
Ірина Владленівна належить до тих щасливих людей, які знайшли своє справжнє
покликання. Разом з геологічною галуззю вона пережила складні часи в 1990 роки
й жодного разу, навіть подумки, не зрадила своїй професії. Не можна не відзначити,
що Ірина Владленівна не просто походить з геологічної родини. Її чоловік Геннадій
Іванович – також геолог, до геології причетні її брат Євген і донька Катерина. Геологами
є більшість її друзів і товаришів. Мабуть, це таки доля – майже весь вільний час Ірина
Владленівна проводить на дачі, що належить садівничому кооперативу з невипадковою
назвою “Геолог”. Схоже, навіть улюблена кицька має стосунок до геології, адже
народилася в тому ж таки кооперативі, і як справжній геолог-пошуковик сама знайшла
собі господиню.
Жарти жартами, але привід змушує згадати вагомі здобутки ювілярки – 12 звітів,
вісім упроваджених методичних документів, понад 60 наукових праць. І. В. Саніна
– Почесний розвідник надр, вона є унікальним фахівцем у царині гідрогеологічного
та еколого-геологічного картування і картографування, її авторитет з-поміж колег
в інституті й на підприємствах галузі – незаперечний.
Водночас Ірина Владленівна – людина товариська, доброзичлива, завжди готова
допомогти доброю порадою. Опікуючись молодими фахывцями, вона ніколи не забуває
колишніх колег – ветеранів галузі, є зв’язковою ланкою між поколіннями геологів.
Ювілярка – людина багатогранна, і коло її зацікавлень надзвичайно широке: у ньому є
місце й інноваційним науковим розробкам, і садівництву, і новинам світу моди.
Вітаючи Вас, дорога Ірино Владленівно, від щирого серця бажаємо Вам довгихпредовгих років життя та праці, міцного здоров’я, величезного щастя, творчої наснаги
та успіхів у всьому й завжди!
Друзі-геологи
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