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Уже буквально на носі травневі 
свята, а з ними й тривалі вихідні. 
Хтось планує використати вільні від 
роботи дні для впорядкування дач 
і городів, а комусь кортить поман-
друвати, побачити щось нове або ж 
просто відпочити під теплим соне-
чком. «Відомості» пропонують кіль-
ка варіантів весняного відпочинку 
як за кордоном, так і в Україні.

— Сьогодні можна обрати відпо-
чинок на будь-який смак: й інфор-
маційно-пізнавальні тури, й виле-
жування на пляжі. Усе залежить від 
бажання клієнта і його фінансових 
можливостей, — каже директор од-
нієї з турфірм Олена Бабій.

Пані Олена порекомендувала 
нам звернути увагу на екскурсії Єв-
ропою. В турагентстві таких про-
позицій не бракує: туристів запро-
шують відвідати Польщу, Чехію, 
Угорщину, Словаччину, Румунію й 
інші європейські країни.

Так, досить цікавим, на нашу 
думку, є триденний тур до леген-
дарного Кракова та мальовничого 
Закопаного у Польщі. Відпочинок 
пропонують розпочати ще в Укра-
їні — з оглядин визначних місць 
Львова. Далі екскурсантів повезуть 
у Закопане, де знайомитимуть із ко-
лоритом гуральського фольклору. 
Наступний день — відвідини Кра-
кова, соляних шахт у Величці й інші 
екскурсії. 

— Такий тур коштуватиме від 88 
до 118 євро для дорослих і від 58 до 
108 євро для дітей. Ціна залежить 
від часу замовлення: що раніше за-
бронювати місця, то дешевшою буде 
поїздка, — каже пані Олена. — У 
вартість включено проїзд по марш-
руту автобусом, проживання в пан-
сіонаті, сніданок, візову підтримку, 
страхування та супровід гіда-екс-
курсовода.

За деякі екскурсії доведеться 
платити додатково. Скажімо, відвід-
ини соляних копалень для дорослих 
коштуватимуть 30 євро, для дітей — 
18 євро. Екскурсія Вавельським зам-
ком обійдеться в 16-18 євро.

Як з’ясувалося, майже за ті самі 
гроші можна відвідати аж дві євро-
пейські країни. Вікенд у Польщі та 
Чехії коштуватиме від 108 до 138 
євро для дорослих, дитячі путівки 
дешевші лише на 2 євро. За ці кошти 

туристів відвезуть у Краків, на ті ж 
соляні шахти у Величці й у Вавель-
ський замок. А наступного дня пока-
жуть усі принади одного з найгарні-
ших міст Європи — Праги. 

За словами директора тураген-
ції, любителі пляжного відпочинку 
часто на травневі свята обирають 
Єгипет.

— Щоправда, туристів у цій кра-
їні дещо поменшало, проте це не 
спровокувало зниження цін на від-
починок, вони, навпаки, зросли, — 
зазначає Олена Бабій.

Так, сім днів і сім ночей у 
п’ятизірковому готелі Хургади ко-
штуватимуть трохи більше як дві 
тисячі доларів на двох. При цьому 
діє система «все включено».

У турагенції також розповіли, 
що не менший попит мають курор-
ти Об’єднаних Арабських Еміратів. 
А також усе популярнішим стає 
пляжний відпочинок у Греції, Іспанії 
та в екологічно чистих Угорщині й 
Хорватії. Якщо у дві останні країни 
летіти літаком, то навіть не потрібно 
оформляти візи. 

Для тих, хто не збирається за 
кордон, існує чимало варіантів у 
межах України. Любителі подоро-
жувати радять відвідати в травні 
Закарпаття. Так, у столиці регіону 
Ужгороді в цей час якраз цвістиме 
сакура, а з 28 квітня по 2 травня 

відбуватиметься сьомий фестиваль 
вина та меду «Сонячний напій».

Одна з турагенцій пропонує  
провести три дні на Закарпатті за 
550 гривень. У цю вартість входить 
проїзд і проживання. Маршрут 
включатиме відвідини водоспаду 
Шипіт, гірського озера Синевир, 
центру лозоплетіння села Іза, доли-
ни нарцисів, Мукачівського замку, 
термальних басейнів у Береговому, 
Ужгорода й інших гірських цікави-
нок.

Охочі підкорити найвищу вер-
шину України Говерлу зможуть зро-
бити це за 400 гривень. Цей тур теж 
розрахований на три дні. Крім під-
йому на гору, передбачає відвідини 
Манявського скиту, екскурсії Ярем-
чею, Буковелем і Коломиєю, прогу-
лянки стежками Довбуша.

Традиційно популярні навесні 
відвідини різноманітних замків і 
фортець. Дводенна подорож замка-
ми України обійдеться приблизно в 
400 гривень. За цей час пропонують 
оглянути до десятка цікавих місць, 
серед яких Дубнівська фортеця, 
Тараканівський форпост, Олесь-
кий, Золочівський і Кам’янець-
Подільський замки, Підгорецький 
палац. Також, якщо знайдуться охо-
чі, є можливість заразом відвідати й 
печери на Тернопільщині. 

Ольга УРИНА
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Пам’ятки архітектури Волині 
відремонтують за 15 мільйонів

Найстаршою породіллею Волині 
стала 50-річна лучанка

Замість «Фауста» учні 
штудіюватимуть «Гаррі Поттера»

Луцьком курсуватимуть чотири 
оновлені тролейбуси

На відновлення пам’яток історії 
волинського краю цього року 

з державного бюджету надійде 15 
мільйонів гривень, повідомив го-
лова ОДА Борис Клімчук. 

Зокрема, кошти спрямують на 
проведення ремонтно-реставра-
ційних робіт на земляних валах 
замку у Володимирі-Волинському, 

що вважаються пам’яткою архі-
тектури Х-ХІV ст. (кошторисна 
вартість — шість мільйонів). 

До ладу заплановано довести 
й пам’ятку архітектури місцевого 
значення — будинок композито-
ра Ігоря Стравінського в Устилузі 
Володимир-Волинського району 
(кошторис — 2,5 мільйона). 

Нарешті почнеться реставра-
ція пам’ятки архітектури націо-
нального значення — дерев’яної 
Дмитрівської церкви 1567 року 
в селі Гішин Ковельського райо-
ну (1,9 мільйона). Така ж вартість 
реставрації Покровської церкви 
в селі Піддубці Луцького району, 
що є пам’яткою архітектури на-
ціонального значення. Крім того, 
заплановано комплекс робіт у 
Луцькому замку на суму понад 
три мільйони. На всі об’єкти вже 
розроблена проектно-кошторисна 
документація, проекти проходять 
експертизу.

Очікується, що цьогоріч Крим 
відвідає понад шість мільйонів 

туристів. Про це повідомив голо-
ва Ради міністрів Криму Анатолій 
Могильов під час гарячої лінії. Він 
упевнений, що спроби дискредиту-
вати кримський курорт напередодні 
сезону за допомогою неправдивої 
інформації не позначаться на потоці 
відпочивальників. 

«Крим працює у звичайному ре-
жимі. Я переконаний, що російських 
туристів приїде не менше, ніж то-
рік», — сказав глава Ради міністрів. 

Глава виконавчої влади АРК до-
дав, що у багатьох Крим асоціюється 
з пляжним відпочинком. Анатолій 
Могильов підкреслив, що Крим-
ський півострів також має потуж-
ний лікувально-оздоровчий потен-
ціал, зокрема, унікальні лікувальні 
грязі, цілющий клімат тощо. Це до-
зволяє забезпечити цілорічне ліку-
вання й оздоровлення. 

«Курортний сезон у Криму дуже 
короткий — літо та вересень. Цим 
зумовлений більш дорогий від-
починок. Якщо сезон для наших 
здравниць буде розтягнутий на 
більш тривалий проміжок часу, то, 
відповідно, ціни на послуги будуть 
знижуватися», — сказав Анатолій 
Могильов.

Міносвіти розробило нову про-
граму з зарубіжної літерату-

ри для учнів 5-9 класів — додало 
сучасні твори, а частину класики 
прибрало. За новим проектом, 
діти вивчатимуть «Гаррі Поттера» 
й «Алхіміка», а от читати «Фауста» 
і «Божественну комедію» їх уже не 
змусять, пише газета «Сегодня».

З Ґете школярам запропону-
ють лише кілька віршів, а з Данте 
вони вивчать по одному сонету. 
До того ж зі списку літератури за 5 
клас приберуть «Мауглі» Кіплінга. 
Пропонується забрати й «Малень-
кого принца» Антуана де Сент-
Екзюпері.

Частину творів поміняли міс-
цями. Наприклад, зараз Біблію ви-
вчають у 5-му класі, а пропонуєть-
ся робити це у 8-му. Також у 8-му 
(замість 7-го, як зараз) діти будуть 
читати «Ромео і Джульєтту» Шек-
спіра. 

У відомстві зазначили, що 
проект створено, щоб осучаснити 
курс зарубіжної літератури. Одна-
че майбутні новації вже обурили 
частину вчителів, які написали 
листа міністру освіти Дмитру Та-
бачнику з проханням переглянути 

концепцію. 
Автори петиції стверджують, 

що програма не враховує вікових 
особливостей учнів, порушує ло-
гіку вивчення світового літера-
турного процесу. Також їм не по-
добається, що визнаних класиків 
замінили письменниками «друго-
го ешелону». 

У МОН наголосили, що про-
грама ще не затверджена остаточ-
но — це має відбутися 26 квітня. 
Доти вчителі та чиновники мають 
дійти певного консенсусу.

20 квітня у Луцьку відзначали 
40-річчя заснування тро-

лейбусного руху в місті. На честь 
цього на лінію вийшли чотири від-
реставровані тролейбуси. В одно-
му з них на лучан чекав сюрприз: 
безкоштовний проїзд і жива му-
зика. Одним із перших проїхався 
на святковому тролейбусі міський 
голова Луцька Микола Романюк.

Цей транспорт простоював 
із 2007-2008 років. Його «реані-
мація» потребувала неабияких 
затрат, тому виникало питання: 
ремонтувати чи купувати новий. 
Утім, нове життя тролейбусам 
дали працівники ПАТ АК «Богдан 
Моторс». Вони усунули технічні 
несправності, а також оновили 

інтер’єр та екстер’єр машин. Такий 
ремонт для Луцького підприєм-
ства електротранспорту виявився 
абсолютно безкоштовним.

Володимир Гунчик, заступник 
президента корпорації ПАТ АК 
«Богдан Моторс», зазначив, що 
така співпраця стала можливою 
завдяки ініціативі нинішнього ди-
ректора ЛПЕ Івана Грицанчука.

— Іван Іванович одразу ви-
користав той фактор, що він — 
колишній директор Луцького 
автомобільного заводу, тому сам 
прийшов і безпосередньо з колек-
тивом заводу взяв участь у віднов-
ленні цих тролейбусів, — зазначив 
Гунчик.

На одному з чотирьох тролей-
бусів розміщений напис: «Луцьке 
підприємство електротранспорту 
— 40 років». Того дня він безко-
штовно возив лучан за маршрутом 
№2. Крім того, в тролейбусі звуча-
ло віншування від фольклорного 
гурту музичної школи №3 «Воли-
няни», а замість звичайних квит-
ків роздавали лотерейні. Відчув 
на собі всі радості «веселого тро-
лейбуса» і міський голова Микола 
Романюк. Він разом із журналіста-
ми проїхався цим транспортом по 
місту. 

Ольга УРИНА

Ковельчанка їде на Олімпіаду 
у Лондон 
У столиці Болгарії Софії завершилися змагання ліцен-
зійного турніру з вільної боротьби за право брати 
участь у тридцятих Олімпійських іграх у Лондоні. 
Ковельчанка Юлія Остапчук здобула золоту нагороду 
у ваговій категорії до 63 кілограмів. У фіналі воли-
нянка здолала росіянку Любов Волосову й отримала 
право захищати честь України у головних стартах 
чотириріччя. Це вже другі Олімпійські ігри для Юлії 
Остапчук, вихованки заслуженого тренера України 
Анатолія Мілехіна.

Лучани скаржаться на 
рекламні щити 
Лучани скаржаться на повсюдну зовнішню 
рекламу. Як повідомила начальник відділу 
звернень громадян Лариса Карп’як, у період 
із 9 по 23 квітня окремі звернення громадян 
стосувалися незгоди з розміщенням зовніш-
ньої реклами. Вона озвучила інформацію КП 
«Луцькреклама», згідно з якою протягом квітня 
було складено 56 актів про порушення порядку 
розміщення зовнішньої реклами. Власниками 
демонтовано 73 рекламних об’єкти.

Волинь традиційно входить у 
трійку лідерів за рівнем наро-

джуваності в Україні. Як інфор-
мують в обласному управлінні 
статистики, якщо в державі мину-
лого року на кожну тисячу жителів 
з’явилося на світ у середньому по 
11 дітей, то на Волині — 14. Най-
вища народжуваність у Камінь-
Каширському, Ківерцівському, 
Ратнівському, Любешівському, 
Маневицькому та Луцькому райо-
нах.

Торік волинянки народили 
7656 хлопчиків і 6964 дівчинки. 
Поповнення двома дітьми відразу 
відбулося в 107 сім’ях, найбільше 
двійнят народилось у Луцьку (21 
пара) та Камінь-Каширському ра-
йоні (15 пар). А ось трійнят-хлоп-
чиків щедрий лелека подарував 
лучанці, яка вже виховувала двоє 
діток.

Середній вік матері при наро-
джені дитини становив 26,7 років. 
Дві третини малюків з’явилось на 
світ у 20–29 річних жінок, кожну 
четверту дитину народила жін-
ка, якій 30–39 років. Найстаршою 

породіллю була 50-річна лучанка, 
а наймолодшими – дев’ять мам, 
яким не виповнилось 16 років.

Більшість малюків, які 
з’являються на світ, ростуть і ви-
ховуються у повноцінних сім’ях. 
Однак кожне десяте немовля наро-
джується в одиноких матерів або у 
батьків, шлюб яких не зареєстро-
вано. Варто зазначити, що поза-
шлюбна народжуваність у волин-
ських жінок менш розповсюджена, 
ніж у більшості областей України.

  ВІДПОЧИНОК

У Криму чекають 
шість мільйонів 
туристів

На травневі свята — в Європу або ж на 
Закарпаття


