
Для багатьох дітей літні канікули 
асоціюються із відпочинком в дитя-
чих таборах. Особливо люблять це 
діло підлітки, адже що може бути 
кращим за відпочинок на свіжому 
повітрі, сотні нових знайомств і 
масу цікавих розваг. Потрапити в 
дитинство вирішили й «Відомості», 
зазирнувши в  табір «Сонячний», 
що у селі Гаразджа.

Табір розташувався на дев’яти 
гектарах в лісі неподалік від Луцька. 
З центрального входу зустрічає яли-
нова алея. З лісу чути крекіт птахів, 
у таборі пояснюють — тут оселились 
сірі чаплі, які занесені до Червоної 
книги України. Вдалині видніється 
озеро — улюблене місце дітвори. 
Після міської асфальтної спеки це 
місце здається раєм.

Наша екскурсія табором розпо-
чинається із відвідини їдальні. Адже 
харчування — це те, на що батьки, 
відправляючи своїх чад на відпочи-
нок, в першу чергу звертають увагу. 
Заходимо всередину, дітвора от-от 
прибіжить на полудень. На столах 
їх чекає манний пудинг, кисіль та 
яблучко. 

— На сніданок  сьогодні був шні-
цель з вареною картоплею, помідор, 

чай та хліб з маслом, — розповідає 
кухар Слава Лукава. — В обід го-
дували дітей борщиком щавлевим, 
пловом, буряковим салатом і тістеч-
ком з  компотом. А на вечерю діти їс-
тимуть биточки з філе  курки, мака-
рони, огірок, бутерброд та кавовий 

напій. У таборі чотириразове  харчу-
вання, раціон досить різноманітний. 
Годуємо і  котлетами, і голубцями, 
і зразами, і шніцелями, бувала й  
тушкована печінка. В меню щодня є 
свіжі овочі — капусточка, огірочки 
з помідорами,  салат з буряка. Не об-
ходимось і без фруктів, подаємо як 
апельсини, банани, яблука, так і се-
зонні — полуницю та черешню. На 
полудні робимо запіканки, сирники, 
пудинги. 

Слава Петрівна розповіла, що 
продукти тут не залежуються, все 
замовляється з дня на день, відпо-
відно до меню.  За її словами, усі 
продукти сертифіковані, санепіде-
міологи добряче стежать за тим, чим 
годують дітей. Кухар похизувалась, 
що цього сезону їм закупили нові 
плити та духовки, овочерізку, а тро-
хи раніше оновили й холодильне об-
ладнання.

Ідемо далі: діти мешкають у чоти-
рьох одноповерхових спальних кор-
пусах. Душові, умивальні  та туалети 
знаходяться в окремому приміщен-
ні, на території є медичний пункт, 
клуб та літня естрада. Керівництво 
табору не приховує: спальні корпу-
си поки лишаються  їхнім слабким 
місцем. За словами директора табо-
ру Володимира Карпюка, до кінця 

2011 року «Сонячним» опікувалась 
Волинська обласна профспілкова 
організація працівників агропро-
мислового комплексу.  Через мізер-
не фінансування практично ніяких 
вкладань у розвиток інфраструкту-
ри в останні роки не відбувалось, 
приміщення з 70-х років не бачили 
капітального ремонту. Тож коли на-
прикінці 2011 року позаміський за-
клад оздоровлення та відпочинку 
передали центру туризму, спорту та 
екскурсій управління освіти і науки 
ВОДА, роботи було непочатий край. 
Хоч капітального оновлення корпу-
си ще не зазнали, дещо таки вдалось 
вдосконалити.

— Ще минулого року зроби-
ли грунтовний ремонт в одному з 
корпусів, — розповідає директор 
табору. — Поклеїли шпалери в кім-
натах, оновили стелі та стіни в ко-
ридорі, встановили нові двері, під-
рихтували ззовні, пофарбували. В 
цьому корпусі діти проживають по 
троє у кімнаті, сплять на звичайних 
дерев’яних ліжках, з меблів мають 
у користуванні ще тумби. В інших 
корпусах діти мешкають більшими 
компаніями, але на умови ніхто не 
скаржиться.

 — Ще один корпус раніше міг 
працювати лише на половину, — 

продовжує Володимир Карпюк.   —
Цьогоріч ми зробили ремонт ще у 
двох його кімнатах. Постелили там 
нову підлогу, поклеїли шпалери. Ми 
розуміємо, що не можемо надати ді-
тям сучасних умов проживання, але 
недостатність елітних корпусів ком-
пенсуємо свіжим повітрям  та ціка-
вим дозвіллям. 

І справді, сумувати тут дітям не 
доводиться. Оскільки табір з турис-
тично-краєзнавчим нахилом, розваг 
більше як достатньо. 

 — Діти мають у своєму роз-
порядженні два футбольних поля, 
волейбольний та баскетбольний 
майданчики, цьогоріч поставили 
невеликий скаледром, — розповідає 
старший інструктор табору Алла 
Корнійчук. — Але найбільша радість 
для дітвори — поплюскатись в озе-
рі. За процесом постійно наглядає 
плаврук. Крім купання, хлопчики 
та дівчатка  мають можливість по-
плавати на байдарках, катамарані 
та човні. Щовечора на літній естраді 
відбуваються різні святкові дійства і 
завершується усе дискотекою.

У першу зміну табір прийняв 160 
дітей, основна частина з яких  учні 
опорних з туристично-краєзнавчої 
роботи сільських загальноосвітніх 
шкіл І-ІІ ступеня. Для них був орга-
нізований п’ятиденний похід Луць-
ким та Ківерцівським районами. 
Дітвора пройшла пішки близько 75 
кілометрів. Крім цього, мало не що-
дня тут проводились різні туристич-
ні змагання.

— Ми поєднуємо  відпочинок із 
змаганнями, — ділиться враження-
ми восьмикласник Роман Новосад із 
села Ощів Горохівського району. —  
Щовечора нам організовують якесь 
свято на літній естраді чи в клубі. 
Днями був концерт обласної філар-
монії, виступала заслужена артистка 
України Галина Осійчук. Я відпочи-
вав у «Сонячному» і минулого року,  
тоді теж було дуже добре, а цього 
року ще краще: ще більше змагань, 
різних заходів та концертів. Зараз 
змагання вже завершились, то  має-
мо більше часу покупатись, пограти 
у футбол, повчитись плавати на бай-
дарках.

Ольга УРИНА

Відтепер отримати величезний 
перелік адміністративних по-

слуг лучани зможуть в одному при-
міщенні, яке знаходиться на вулиці 
Лесі Українки, 35. 

Міський голова Луцька Микола 
Романюк зазначив, що при ство-
ренні цього Центру надання адмі-
ністративних послуг (ЦНАП) вра-
ховувався та узагальнювався досвід 
подібних установ в інших містах 
України, а також Польщі та Німеч-
чини. Голова ВОДА Борис Клімчук 
доповнив, що по інформаційно-тех-
нічній складовій луцькому Центру немає рівних в Україні.

Громадян в основному обслуго-
вуватимуть на першому поверсі та 
частині другого. Відвідувачів зустрі-
чатимуть консультанти, саме вони 
розкажуть куди, з яким питанням 
звернутись, допоможуть користу-
ватись терміналом, аби записатись 
в електронну чергу. По тому людину 
запросить до свого робочого місця 
адміністратор. Середній час прийо-
му відвідувача становитиме 15 хви-
лин. Як тільки послуга буде викона-
на, на мобільний телефон замовника 
прийде повідомлення.

До слова, Центр зможе надавати 
169 послуг задекларованих міською 
радою, а також 26 послуг територі-
альних відділень центральних ор-
ганів виконавчої влади та 11 послуг 
структурних підрозділів ОДА. З 
їхнім переліком кожен зможе озна-
йомитись за допомогою консульта-

ційного терміналу.
Також на першому поверсі роз-

міщені кабінети, де  прийом грома-
дян здійснюватимуть міський голо-
ва, його заступники та керівники 
виконавчих органів влади. ЦНАП 
буде зручним і для людей з обме-
женими фізичними можливостями, 
для них є окремий вхід та санвузол. 
Також в приміщенні є кімната матері 
та дитини.

Крім цього, у ЦНАП відтепер 
знаходяться: дозвільний центр, від-
діл реєстрації осіб та фізичних осіб 
підприємців реєстраційної служ-
би Луцького міського управління 
юстиції, відділ управління майном 
комунальної власності, відділ звер-
нень громадян, група оперативного 
реагування «15-80», управління зе-
мельних ресурсів, управління місто-
будування та архітектури.

Ольга УРИНА
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Події

Волинські вчителі в середньому 
отримують понад 2 тисячі гривень

Найвищі зарплати вчителі 
отримують у Полтаві та Сім-

ферополі. Найнижчі — у Тернопо-
лі й Одесі, повідомляє громадська 
організація Центр політичних 
студій та аналітики (ГО ЦПСА). 
Так,  у Полтаві середня зарплата 
вчителя у 2013 році — 3962 грн., у 
Сімферополі — 3896 грн. Наймен-
ше отримують педагоги в Терно-
полі — 2397 грн. та Одесі — 2459 
грн. У Луцьку вчителі в середньо-
му отримують 2954 грн. Київські 
чиновники жодної інформації про 
заробітну плату вчителів столиці 
не надали. В середньому по облас-
тях зарплати нижчі, ніж в облас-
них центрах. Найвищі показники 
середньої зарплати вчителів у За-
карпатській області — 3230 грн., 
АРК Крим — 3202 грн., Чернівець-
кій — 2900 грн. та Чернігівській — 
2860 грн. 

В Одеській, Полтавській і Во-
линській  областях зарплати педа-
гогів з минулого року зменшили-
ся. У 2012 році вчителі Одещини 
отримували — 2463 грн., а в 2013 
— 2326 грн., на Полтавщині серед-
ня зарплата вчителів у 2012 ста-
новила 2399 грн., а в 2013 — 2339 
грн., на Волині у 2012 році вона 
становила 2460 гривень, а у 2013 — 
2358. Найнижча середня зарплата 
вчителів у Запорізькій (2111,7 грн.) 

і Одеській (2326 грн.)  областях.
До принципу нарахування 

зарплат вчителям є багато пре-
тензій. Тому Мінсоцполітики не-
давно внесло проект постанови 
КМУ «Про вдосконалення умов 
оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери». Проте 
профспілки вважають, що через 
постанову вчителі втрачатимуть 
щомісяця від 294 до 361 гривень 
через скасування надбавки за пре-
стижність педагогічної праці і від 
54 до 143 гривень — за надбавку 
за педагогічні знання. Тому вони 
пропонують зафіксувати в поста-
нові низку доплат для працівників 
галузі освіти.

Рахунки Держказначейства 
порожніють
Залишки на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) 
склали до початку липня 3,75 млрд. грн, скоротившись 
в червні на 8,6% або на 0,35 млрд. грн. Про це йдеться в 
повідомленні Державної казначейської служби України. 
Згідно з даними Держказначейства, це найгірший ре-
зультат на цю дату за десять років: з 2004 року до почат-
ку липня на ЄКР уряду знаходилося в середньому 8,57 
млрд. грн. Зазначимо, що у докризові 2006-2008 роки 
залишки на ЄКР сягали 13,7-14,4 млрд. грн, впавши до 
4,13 млрд. грн. тільки в кризовий 2009.

МЗС просить співвітчизників не 
їздити до 11 країн
Міністерство закордонних справ України рекомендує 
громадянам утриматися від відвідування повністю або 
частково 11 країн. У зв’язку з погіршенням епідеміо-
логічної ситуації МЗС радить утриматися від відвідин 
Таїланду і Саудівської Аравії. Також відомство рекомен-
дує на даний момент повністю утриматися від відвід-
ування Лівії, Сирії, Лівану, Пакистану, Іраку і Гвінейської 
Республіки у зв’язку із загостренням ситуації з безпекою 
в цих країнах. Також небезпечні для відвідування деякі 
регіони Єгипту, Туреччини і Бразилії. 

54
приблизно стільки мільйонів 
тонн, згідно з попередніми про-
гнозами, становитиме цьогоріч-
ний урожай зерна. Уряд залучає 
додаткову сільгосптехніку на 
поля, заявив перший віце-
прем’єр-міністр Сергій Арбузов.
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У Луцьку запрацював центр надання адміністративних послуг

Табір відпочинку «Сонячний» приваблює мальовничою 
природою та різноманітним дозвіллям


