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У місті зимою ще навіть не пахне. 
Потайки багато з нас мріє про сніг 
і гори. Хтось хоче цьогоріч вперше 
стати на лижі, а хтось продовжити 
традиційні вилазки в засніжені 
Карпати. Мрії мріями, але в Україні 
вартість активного відпочинку 
кусається. «Відомості» вирішили до-
слідити, скільки гривень доведеть-
ся витрусити з гаманців любителям 
гірськолижних пригод у цьому 
сезоні.

Почнемо з інформації для ліни-
вих, які без зайвої мороки воліють 
подорожувати з туристичними ком-
паніями. Більшість турагентств свої 
зимові подорожі прив’язують до гір-
ськолижного відпочинку на курорті 
«Буковель». 

В одному з турагентств Луцька 
нам розповіли, що ціни дещо підня-
лись у порівнянні з минулим роком. 
Тут пропонують дводенний відпо-
чинок у Карпатах із виїздом на «Бу-
ковель» за  415 гривень з носа. 

— У цю суму входить перевезен-
ня автобусом, страхування, прожи-
вання. Своїх клієнтів поселяємо в 
одному з населених пунктів Прикар-
паття. Зазвичай це  Ворохта, Яремча 
або ж Татарів. Проживають групи 
наших подорожуючих у готелях чи 
котеджах у комфортабельних номе-
рах зі всіма зручностями. За бажан-
ням група може відвідати водоспад 
Пробій у Яремчі і сувенірний ринок,  
— повідує працівниця агентства  
Олена.

Трансфер до «Буковелю» також 
включений в ціну. За оренду споря-
дження та користування підйомни-
ками кожен платить сам. 

Так, на «Буковелі» оренда лижно-
го комплекту (лижі, палиці, череви-
ки) на один день коштуватиме від 70 

до 210 гривень — у будні та від 80 до 
260 гривень — у вихідні. Сноуборд 
обійдеться від 70 до 115 гривень у 
будні, 95-170 — у вихідні. Цьогоріч 
обов’язково брати ще й шолом, од-
нак при оренді повного комплекту 
його дають безкоштовно, в іншому 
випадку— 25 гривень.

Ціни на користування підйомни-
ками дещо підвищились порівняно з 
минулим роком. Так, одноразовий 
підйом коштує 27 гривень, у вихід-
ні — 36. Абонемент на підйомник 
на півдня — 168 гривень, у вихідні 
— 204 гривні, на цілий день — 287 
гривень та 336 гривень відповідно. 
Якщо  встигнути придбати «квиток» 
до 9 ранку, то діє знижка 30% у будні 
дні та 20% — у вихідні.

Звісно, спланувати свій відпо-
чинок можна і без участі  турком-
панії. Якщо не має власного авто, 
діставатися до гір можна потягом 
чи автобусом. Щодня з Луцька о 
18.20 виїжджає потяг «Ковель-
Чернівці». Як розповідають бувалі 
лижники, їхати потрібно до Івано-
Франківська, а там пересідати у ди-
зель «Івано-Франківськ — Рахів». 
Маршрут цього потяга пролягає 
через Яремчу, Микуличин, Татарів, 
Ворохту. Ці населені пункти досить 
популярні серед охочих покататись 
на лижах у «Буковелі». Тут для ту-
ристів пропонують досить широкий 
вибір помешкань: від оренди кім-
нати в хаті разом із господарями до 
віп-котеджів. Так, залежно від умов 
можна зняти житло від 70 гривень 
з особи за добу. «Відомості» поспіл-
кувались із власником садиби у селі 
Татарів. Тут пропонують двомісні 
кімнати в котеджі за 250-300 гривень 
на добу.

— У номері є два односпальні 
ліжка, телевізор, санвузол, — роз-

повідає власниця котеджу. — Додат-
ково можна замовити сніданок — 15 
гривень, обід — від 30 гривень, вече-
рю — від 25 гривень. 

Від Татарова до «Буковелю» 12 
кілометрів. Якщо ви приїхали не 
автівкою, то місцеві пропонують 
трансфер до гірськолижного ку-
рорту в середньому за 100 гривень в 
одну сторону.

Багато хто не бажає їхати у розре-
кламований «Буковель» і зупиняєть-
ся на Львівщині у селищі Славське. 
Ціни на проживання тут приблизно 
такі ж, як і на Прикарпатті. Власник 
однієї садиби пан Ігор розповів, що 
проживання для однієї людини у 
двомісному номері у них вартує 80 
гривень, ще за 80 можна отримати 
дворазове харчування. Санвузол — 
один на чотири кімнати.

У Славському кілька гірсько-
лижних трас. Підйомники переваж-

но бугельні, крісельних лише два. Та 
всі, хто побував тут, відзначають, що 
якість славських  трас далеко не най-
краща.  

— Гірськолижні траси Слав-
ського — це просто жах, — ділиться 
одна лижниця, — на своєму шляху 
ви натрапите і на коріння, і на гор-
би. Тішить хіба те, що вартість або-
нементів на підйомники порівняно 
невисока. 

Ми з’ясували, що у будні денний 
абонемент вартуватиме 130 гривень 
з дорослого та 70 гривень з дитини, 
у вихідні — 180 та 100 гривень від-
повідно. 

Дістатись у Славське можна, 
попередньо приїхавши до Львова, 
а звідти рухатись приміським поїз-
дом. Перший із них відправляється 
о сьомій ранку, згодом є ще три. 

Наступний варіант — закарпат-
ський курорт Драгобрат. Це най-

високогорніша лижна база, розта-
шована в районі гірського масиву 
Близниця, за 10 кілометрів від села 
Ясень. Проживання в готелі одно-
йменної туристичної бази обійдеть-
ся від 260 гривень із особи в триміс-
ному номері з усіма зручностями. 
Оренда лиж — 20-50 гривень для ді-
тей та 50-70 для дорослих. Сноуборд 
обійдеться у 100 гривень на день. За-
гальна протяжність спусків на Дра-
гобраті — 10 кілометрів. Більшість 
підйомників бугельні. Вартість од-
ного підйому коштує 15 гривень, 20 
підйомів — 160-180 гривень, 50 під-
йомів — 350-400.

Поруч із базою є чимало інших 
відпочинкових комплексів. В одно-
му з них вартість двомісного номе-
ра становить 240-300 гривень, при 
цьому санвузол один на три номери. 
Двомісний з усіма зручностями обі-
йдеться у 360 гривень. У ціну вклю-
чене дворазове харчування. Поруч 
з комплексом є два підйомники та 
кілька трас різної складності. Вар-
тість абонементу на день — 150 гри-
вень. 

Дістатись на Драгобрат можна, 
доїхавши до села Ясень із Івано-
Франківська тим же дизелем «Івано-
Франківськ — Рахів». Далі, як ка-
жуть місцеві, до самої полонини 
можна дістатись лише потужним 
позашляховиком, бо стан дороги не 
тішить. Також можна скористатись 
місцевим «таксі» — УАЗик або ГАЗ-
66, яке коштує 180-200 гривень.

Отож, куди їхати — обирати вам. 
Та що б ви не обрали, розщедритись 
таки доведеться. Зимові Карпати — 
забаганка не з дешевих, а якщо наду-
мали підкорювати гори в новорічні 
свята, то грошей до гаманця потріб-
но покласти вдвічі більше.

Ольга УРИНА
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ПІДТРИМКА СКЛАДНИЙ ВІК 

НЕБЕЗПЕКА  ТАЛАНТИ 

БЛАГОДІЙНІСТЬ 

Луцькі підлітки можуть звернутися в клініку анонімно 10-річні хлопці потрапили 
до лікарні в алкогольній комі

Феєрверки можна 
влаштовувати 
лише з дозволом 
спецслужб

Лучанин став лауреатом мистецької 
премії PinchukArtCentre

Управління СБУ Волині збирало 
гроші для знедолених дітей

У Луцьку почала функціонувати 
принципово нова структура з 

надання медико-соціальних послуг 
підліткам та молоді — «Клініка, 
дружня до молоді». Вона розмісти-
лась у Луцькій міській дитячій полі-
клініці, але має окремий вхід.  

Суттєва відмінність клініки 
від інших медичних закладів поля-
гає у тому, що тут надаватимуть не 
лише медичний, а й психологічний 
та соціальний комплекс послуг на 

принципах дружнього підходу до 
молоді, забезпечуючи при цьому 
анонімність та конфіденційність по-
слуг. Адже саме у підлітковому віці 
істотно зростає ризик заразитися ін-
фекціями, що передаються статевим 
шляхом, незапланована вагітність 
чи інші інтимні проблеми. Діяль-
ність клініки, дружньої до молоді, 
спрямована на профілактику та лі-
кування захворювань, поява яких 
пов’язана з ризикованою сексуаль-

ною поведінкою, а також психоло-
гічну підтримку, інформаційний та 
консультативний супровід.

У клініці працюють гінеколог, 
уролог, психолог, дерматолог, педі-
атр і підлітковий терапевт. Цільовою 
групою є діти віком 10-18 років та 
молоді люди до 24 років. Звернутися 
по допомогу чи консультацію до спе-
ціалістів клініки можна самостійно, 
без батьків, або у супроводі друзів. 

Оксана СУЛІКОВСЬКА

Піротехнічні вироби під час 
новорічно-різдвяних свят 

можна застосовувати тільки за 
умови наявності дозволу відпо-
відних служб. Про це йдеться у 
розпорядженні міського голови 
Луцька Миколи Романюка «Про 
забезпечення пожежної безпеки 
під час новорічних та різдвяних 
свят». У документі наголошено, 
що керівники підприємств, уста-
нов та організацій, де планується 
проведення святкових заходів, 
мають перевірити справність за-
собів гасіння пожеж і стан шля-
хів евакуації. При оформленні 
новорічних ялинок та приміщень 
застосування легкозаймистих 
прикрас заборонено.

Луцький міськрайонний від-
діл Держтехногенбезпеки пере-
вірить дотримання вимог по-
жежної безпеки в дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних,  
культурно-просвітницьких та 
розважальних закладах. А місь-
кий відділ УМВС вживатиме 
оперативних заходів щодо недо-
пущення проведення самовіль-
них феєрверків та салютів.

Названі переможці премії 
PinchukArtCentre-2011. Між-

народне журі у складі найвпливові-
ших арт-критиків і галеристів світу 
нагородило трьох лауреатів двома 
спеціальними преміями по 25 тисяч 
гривень і головною — 100 тисяч гри-
вень.

Міжнародне журі  віддало го-
лоси ідеям концептуальним. Одна 
з них — як шматки буденного ас-
фальту перетворюються на полот-
на. За них киянка Жанна Кадирова 
здобула спеціальну премію 25 тисяч 
гривень. Ще одна така ж премія в 

лучанина Сергія Радкевича. Він екс-
периментує з релігійними сюжетами 
у незвичних просторах.

Сергій Радкевич народився 1 
листопада 1987 року в Луцьку. За-
кінчив Львівську національну ака-
демію мистецтв, відділ живопису. 
Брав участь у створенні мозаїчного 
панно у церкві Різдва Богородиці у 
Львові. Понад сім років займається 
вуличним мистецтвом (streetart). За-
раз мешкає і працює у Львові.

А головну премію 
PinchukArtCentre — 100 тисяч гри-
вень — за динамічний образ пам’яті 
здобув киянин Микита Кадан. 

У Палаці культури міста Луць-
ка відбулась благодійна акція 

«Серце віддаю дітям», організо-
вана управлінням СБУ у Волин-
ській області. Мета благодійного 
дійства — зібрати кошти на побу-
дову спортзалу в Заболоттівській 
спецшколі-інтернаті.

Перед початком дійства у 
холі Палацу культури проходила 
виставка-ярмарок, на якій були 
представлені вироби вихованців 
Люблинецької школи-інтернату 

для дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, 
та  Заболоттівської спеціальної за-
гальноосвітньої школи-інтернату. 
Згодом відбувся концерт за учас-
тю місцевих артистів, працівни-
ків СБУ, їхніх дітей та вихованців 
спецшкіл. Потому пройшов і аук-
ціон. Найбільше вдалось вторгу-
вати за ікону середини 19 століття 
«Богородиця Іверська», яку надав 
голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук. Стартова ціна лоту 
була п’ять тисяч гривень, однак 
пішла з молотка за  понад 13 тисяч. 
Ще один лот від Клімчука — руч-
ка «Waterman», якою він підпису-
вав ряд важливих документів ще з 
часів дипломатської роботи, була 
продана за 8 тисяч гривень. 

На аукціоні, продавши 13 цін-
них лотів, зібрали 61 тисячу 600 
гривень. Загалом же під час акції 
було зібрано понад 120 тисяч гри-
вень, оскільки всі запрошені мали 
змогу робити благодійні внески.

Ольга УРИНА

Український каратист зайняв друге 
місце на чемпіонаті світу
Каратисти знову відзначились на міжнародних змаганнях. 
3-4 грудня 2011 року збірна команда Української Федерації 
«Кйокусін-Будо Карате», головою правління якої є Бранч Чіф 
України Дмитро Волинець (4 дан, Луцьк), брала участь у Першому 
відкритому чемпіонаті світу з кіокусін карате серед юнаків, дівчат, 
юніорів та юніорок, який проходив у Москві (Росія). На цьому 
турнірі друге місця зайняв донеччанин Данило Звоник (1 дан) у 
ваговій категорії до 65 кг серед юнаків 14-15 років. Спортсмени 
Української Федерація змогли взяти участь у цих змаганнях за-
вдяки фінансовій підтримці бізнесмена Степана Івахіва. 

Робота лучанина «Євхаристія»

Сергій Радкевич крайній зліва

На відпочинок у зимових Карпатах доведеться добряче розщедритись

З діагнозом «алкогольна кома, 
отруєння невідомою речови-

ною» двох 10-річних хлопчиків 
доставили до приймального від-
ділення Володимирецької цен-
тральної районної лікарні. Про це 
повідомив відділ зв’язків із гро-
мадськістю УМВС у Рівненській 
області. 

Того дня Борис, запитавши 
дозволу в матері, пішов у сусіднє 
село до свого друга однокласника 
Віктора. Коли почало сутеніти, ма-
тір захвилювалась і вирушила на 
пошуки дитини. Зазирнувши до 

сусіднього двору, в якому ніхто не 
живе, на подвір’ї побачила непри-
томних хлопців. Прийшовши до 
тями, неповнолітні пояснили, що 
в покинутій господі вони знайшли 
півлітрову скляну пляшку з алко-
голем, яку й випили. 

За цим фактом співробітники 
кримінальної міліції у справах не-
повнолітніх притягнули батьків до 
адміністративної відповідальності 
за статтею 184 КУпАП (невико-
нання батьками або особами, які 
їх замінюють, обов`язків щодо ви-
ховання дітей).


