
Традиційно на травень припадає 
велика кількість святкових днів, а 
особливо багатим на вихідні третій 
місяць весни видався цьогоріч. 
Якщо ще кілька тижнів тому про по-
дорожі навіть думати не хотілося, 
то нині погода нарешті дозволяє 
відпочити на повну, зняти зимову 
втому та розвіятися. Теплі сонячні 
дні відкривають безліч можливос-
тей перед усіма, хто хоче провести 
травневі свята з максимальною 
користю і задоволенням. «Відомос-
ті» пропонують кілька варіантів, як 
можна відпочити в цей час. 

За порадою досвідчених турис-
тів ми вирішили розпочати з екс-
курсій замками України. 

— Якщо у розпорядженні маєте 
два дні, можна завітати в Олеський, 
Підгірський і Золочівський зам-
ки, на нічліг лишитись у Тернопо-
лі, вранці ознайомитися з містом, 
а потім відвідати замок у Збаражі, 
селище Вишнівець із палацом кня-
зів Вишневецьких і містечко Кре-
менець, — розповідає спеціаліст 
Центру туризму, спорту й екскур-
сій управління освіти ВОДА Інна 
Кравчук. — Ще один не менш ціка-
вий дводенний маршрут включає 
Кам’янець-Подільську та Хотинську 
фортеці та Скала-Подільський і Чер-
воногородський замки. До слова, з 9 
по 12 травня у Хотині проходитиме 
масштабний історичний фестиваль 
«Середньовічний Хотин». Якщо ви-
ділити для відпочинку ще один день, 
то можна відвідати Джуринський 
водоспад на Тернопільщині, пече-
ру Кришталеву чи навіть здійснити 
оглядову екскурсію Чернівцями. 
Крім цього, досить цікаве місце є 
неподалік Кам’янця-Подільського 

— наскельний монастир у Бакоті 
на берегах Дністра. Нині Бакотою 
називають землі вздовж берега Дні-
стра, розташовані поблизу залишків 
монастиря, а раніше це було мальов-
ниче село з давньою історією, але в 
1981 році його затопили під час бу-
дівництва Новодністровської ГЕС. 

Також пані Інна рекомендує за-
вітати до старовинних маєтків на 
Хмельниччині. Каже, почати можна 
з оглядової екскурсії Острозьким 
замком, а далі вирушити до Старо-
костянтинова, відвідати садибу в 
Самчиках, яка своєю архітектурою 
нагадує Санкт-Петербург. Далі про-
понує поїхати в Меджибізький за-
мок, а потім — у Летичівську фор-
тецю. На Тернопільщині ще можна 
погуляти замком у Поморянах і міс-
течком Бережани з численними ар-
хітектурними пам’ятками. 

Наступний пункт відпочинку 
— столиця Закарпаття Ужгород. Пе-
редусім у травні сюди варто їхати, 
щоб потрапити у справжній рай-
ський сад, адже на кількох вулицях 
мальовничого міста якраз цвістиме 
японська вишня сакура. 

— Також неодмінно відвідайте 
Ужгородський замок, — продовжує 
Інна Володимирівна. — Побувайте 
у краєзнавчому музеї та музеї архі-
тектури і побуту Закарпаття просто 
неба. Тут дуже цікава експозиція, бо 
кожен будиночок відображає певну 
територію області. Так, архітектура 
глибоких гуцульських Воловецького 
та Міжгірського районів дуже від-
різняється від архітектури мадяр-
ських Берегівського та Мукачівсько-
го. Радимо побувати й у пабі «Деца 
у Нотаря», адже саме тут можна по-
бачити сатиричний веселий цвин-
тар. Цікава ввечері й прибережна 

територія річки Уж, де неймовірно 
захопливо спостерігати, як у місті 
запалюються вечірні вогні. 

Додамо, що з 30 квітня по 2 
травня в Ужгороді відбудеться VII 
фестиваль вина та меду «Сонячний 
напій-2013». У ці дні до столиці За-
карпаття з’їдуться пасічники та ви-
нороби, всіх частуватимуть медами 
та винами, відбуватимуться веселі на-
родні гуляння. 

Не варто на травневі вихідні за-
бувати й про рідну Волинь. Хто ска-
зав, що сезон на Шацьких озерах іще 
не відкритий? Можливо, купатися 
й справді ще ранувато, але є безліч 
інших цікавих атракцій. Так, у ту-
ристичній компанії «Світязь-актив» 
нині рекомендують сідати на вело-
сипеди та вирушати у мандрівку. 
Один із пропонованих маршрутів 
називається «Велоралі». 

— Шлях розпочинається з 
Шацька, — розповідає представник 
компанії Петро Зуб. — Далі ми їде-
мо до урочища Гряда, потому пере-
міщаємося до озер Соменецьке, Ка-
расинець і повертаємось у Шацьк, 
відвідуючи озера Люцимер і Чорне. 
Така мандрівка триватиме близько 
чотирьох годин і вартує 100 гривень 
із людини, включаючи оренду вело-
сипеда та супровід інструктора. Ще 
один маршрут називається «Вінок 
Русалки» та стартує з санаторію «Лі-
сова пісня». Його цікавинкою є від-
відини хутора поблизу озера Крим-
не, де, не користуючись жодними 
благами цивілізації, живе сучасний 
робінзон. 

Крім цього, «Світязь-актив» про-
понує й сплави на байдарках. Що-
правда, сезон розпочнеться лише з 
10 червня, бо зараз нереститься риба. 

Ольга УРИНА 
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Як правильно перетинати кордон із дітьми 
Вилазка сталкерів до Чорнобиля 
закінчилась у міліції 

До Луцька привезли унікальну ковану 
книгу «Страсті Христові» 

До Великодня розфарбують триметрового 
півника-свистунця 

У Музеї волинської ікони пре-
зентували оригінальну за за-

думом і художнім виконанням 
ковану книгу «Страсті Христові», 
яка претендує на потрапляння до 
Книги рекордів України. Постійно 
фоліант зберігається у Львові, в 

Українській академії друкарства, 
а з 2012 року подорожує по містах 
України. 

«Страсті» — це дипломна ро-
бота випускника академії Романа 
Андрійовського. Створена книга у 
вигляді кодексу. В її сюжет покла-
дено Хресну дорогу Ісуса Христа 
на Голгофу, яка проілюстрована 
сімома з чотирнадцяти стацій (зу-
пинок). За словами автора, він пра-
цював над виданням близько року 
з перервами. Спочатку сторінки 
робили з пластиліну, потім пере-
носили їх на прозоре скло, а вже 
після цього «перетворювали» на 
метал. При створенні «Страстей» 
були використані латунь, мідь, 
сталь, різні сплави. Книга склада-
ється з литих і кованих частин, її 
вага сягає близько 50 кілограмів. 

У Луцьку стартувала акція 
«Диво-птах» у рамках Всеукра-

їнської мистецької акції «Парад 
вишиванок – 2013». 

Начальник управління куль-
тури міськради Тетяна Гнатів 
розповіла, що цьогоріч умовами 
загальнодержавного фестивалю 
передбачено виготовлення «диво-
птахів», що символізують старо-
давню культуру нашого народу. 
Кожне місто України — учасник 
акції отримало від організаторів 
макет «диво-птаха» для розпису в 
традиційному для регіону стилі. 

Презентація витворів кожної 
області відбудеться 24 серпня 2013 
року в Києві під час фінальної час-
тини заходу — карнавальної ходи. 
Визначено фестивальні номінації 
«Найкращий диво-птах» і «Най-
краща презентація міста у карна-
вальній ході». 

Розпис «Диво-птаха» Луць-
ка відбуватиметься у приміщенні 
будівельного гіпермаркету «Нова 
лінія», дирекція якого створює 
комфортні умови для роботи над 
розписом і надає необхідні мате-
ріали. 

Автор ескізу та виконавець 
розпису «Диво-птаха» художник 
Сергій Корсай повідомив, що за 
основу розпису взято квіти. Ві-
зерунки будуть барвистими, як 
святкова хустка. В основу макета 

«Диво-птаха» заввишки три метри 
закладений композиційний прин-
цип побудови української кера-
мічної іграшки-свистунця. Йому 
допоможуть розписати монумент 
Микола Косай, Тетяна Мялковська 
та Володимир Жижирук. 

Роботу заплановано заверши-
ти до Великодня. На Пасхальні 
свята «Диво-птах» буде встанов-
лений на Театральному майдані 
міста Луцька. 

Українські пари стали 
менше розлучатися 
Протягом першого кварталу поточного року в 
порівнянні з аналогічним періодом 2012 року 
в цілому по Україні та в розрізі регіонів на 6,8% 
зменшилася кількість розірвань шлюбу. Про це 
повідомили у прес-службі Державної реєстра-
ційної служби України. Також відділи державної 
реєстрації актів цивільного стану видали 287 
тисяч 911 витягів із Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян, що на 1,9% більше, 
ніж у 2012 році. 

У десятикілометровій зоні від-
чуження Чорнобильської 

АЕС наряд батальйону патрульної 
служби міліції затримав чотирьох 
сталкерів, серед яких була дівчи-
на. Троє мандрівників виявилися 
мешканцями Києва, четвертий — 
житель Санкт-Петербурга. 

За словами порушників раді-
аційного режиму, ночували вони 
де прийдеться, територією зони 
йшли вночі, щоб не потрапити в 
руки міліції у Чорнобилі-2. За дві 
ночі подолали 30-35 км пішки. 
Для чергового нічлігу сталкери 
обрали квартиру в колишньому 

жилому будинку військового міс-
течка. Серед речей першої необ-
хідності, продуктів харчування, 
води, спальних мішків міліціонери 
виявили своєрідний талісман — 
ляльку на ім’я Сталкер Спиридон. 
За словами затриманої дівчини, 
він мав принести їм удачу, нові 
враження під час «чорнобильської 
відпустки». 

Чорнобильським міліціонерам 
доводиться затримувати близько 
сотні сталкерів у рік. Порушення 
режиму радіаційної безпеки в міс-
цевостях, що зазнали радіоактив-
ного забруднення, тягне за собою 
накладення штрафу на громадян 
від 20 до 30 неоподатковуваних мі-
німумів доходів. 

Ужгородський замок
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На носі травневі та Великодні свя-
та, не за горами літні канікули, 

які часто пов’язані з закордонними 
подорожами дітей. Співробітникам 
Державної прикордонної служби 
України доводиться щороку відмов-
ляти у пропуску тисячам маленьких 
мандрівників, і все — через непра-
вильно оформлені документи. Іноді 
прикордонникам через недбальство 
організаторів доводиться завертати 
цілі групи, які прямують на оздоров-
лення чи конкурси за кордон. 

Для прикладу, минулого року 
всього в пунктах пропуску через 
державний кордон не випустили 
майже 5,2 тисячі маленьких укра-

їнців. А цьогоріч на рубежі вже зу-
пинили понад 700 дітей. Основни-
ми причинами відмов у пропуску й 
надалі залишаються відсутність до-
ручень батьків і недійсні документи 
для закордонних поїздок. 

Щоб поїздка вдалася, прикор-
донники радять консультуватися 
щодо оформлення документів для 
перетину кордону в туристичних 
фірмах, які надають дітям відповід-
ні послуги. Цю інформацію також 
можна отримати на офіційному 
веб-сайті Державної прикордонної 
служби України (dpsu.gov.ua) та за 
телефоном довіри (044) 527-63-63. 

Прикордонники нагадують, що 
неповнолітні громадяни можуть ви-
їжджати з України за наявності про-
їзного документа дитини, який ви-
дається у віці до 18 років, або якщо 
вони вписані в закордонний паспорт 
одного з батьків. При цьому в пас-
порти батьків дітей із п’ятирічного 
віку вклеюються фотокартки. 

Крім того, виїзд за межі України 
неповнолітніх громадян здійснюєть-
ся за нотаріально посвідченою зго-
дою батьків із зазначенням держави 
прямування та часового проміжку 
перебування у цій державі. 

Без нотаріально посвідченої зго-

ди одного з батьків можна виїхати, 
якщо другий із батьків є іноземцем 
або особою без громадянства, що 
підтверджується записом у свідо-
цтві про народження дитини. Також 
якщо у паспорті громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон, із яким 
подорожує дитина, що не досягла 
16-річного віку, є відповідний запис 
про вибуття на постійне місце про-
живання за межі України чи відміт-
ка про взяття на консульський облік. 

Згода другого з батьків не по-
трібна, коли подане свідоцтво про 
його смерть; рішення суду про по-
збавлення батьківських прав або 
про визнання безвісно відсутнім чи 
недієздатним; про надання дозволу 
на виїзд за межі України громадяни-
на, який не досяг 16-річного віку, без 
згоди та супроводу другого з батьків.

Варто звернути увагу на осо-
бливості виїзду дітей — громадян 
України до Росії: діти до 16 років 
можуть перетинати кордон за наяв-
ності свідоцтва про народження; до 
Республіки Білорусь: до цієї країни 
маленькі українці можуть в’їхати за 
наявності проїзного документа ди-
тини або за паспортом громадянина 
України для виїзду за кордон бать-
ків, у який вони вписані. 

Рятувальники знешкодили 
гніздо шершнів на горищі 
Працівники ДСНС на Рівненщині знешкодили гніздо 
шершнів на горищі приватного будинку в Городищі. Як 
пояснив господар, комахи зробили гніздо понад рік 
тому. І з того часу постійно «тероризують» сім’ю. Всі 
спроби самотужки впоратися з непроханими гостями 
були марні, а сина хазяїна агресивні шершні вжалили. 
Куди б не зверталися, жодна служба не могла допомог-
ти. Зарадили рятувальники. Боєць Держслужби в спец-
костюмі, озброївшись балоном із хімічною речовиною, 
за лічені хвилини вирішив майже річну проблему. 

Плануємо відпочинок 
на травневі свята 


