
Попри складну суспільно-політичну 
ситуацію в державі, відпочинково-
оздоровча кампанія для школярів 
цьогоріч не відміняється. Звичайно, 
тепер у Крим діти не поїдуть, тому 
більше навантаження чекає місцеві 
табори й санаторії. Як збираються 
організовувати юним волинянам 
дозвілля й у скільки воно обійдеть-
ся батькам, дізнавалися «Відомос-
ті». 

За словами завідувача сектору 
оздоровлення та відпочинку ді-
тей управління у справах молоді та 
спорту облдержадміністрації Любо-
ві Яремчук, планується, що послуги 
з оздоровлення та відпочинку отри-
мають понад 67 тис. осіб, що стано-
вить 55,6% від загальної кількості ді-
тей шкільного віку в області (з них: 
оздоровлення — 12%, відпочинку 
— 43,6%). 

У першочерговому порядку 
оздоровлюватимуться діти пільго-
вих категорій. Зокрема, планується 
охопити оздоровленням і відпо-
чинком 1294 дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклування 
(100%), 1727 дітей-інвалідів (65,4%), 
7486 дітей із числа постраждалих 
унаслідок Чорнобильської катастро-
фи (53,1%), 20 290 дітей із багато-
дітних сімей (68,4%), 6681 дитину з 
малозабезпечених сімей (76,4%). Бу-
дуть оздоровлюватися представни-
ки й інших пільгових категорій. 

— Субвенція з обласного бю-
джету в сумі 2930,6 тис. грн, що 
виділена на ці цілі, розподілена на 
міськвиконкоми та райдержадмі-
ністрації, які самостійно здійсню-
ватимуть придбання путівок для 
оздоровлення дітей пільгових кате-
горій, — розповідає Любов Богда-
нівна. — З 20 міськвиконкомів і РДА 
п’ять проводять відкриті торги, ві-
сім — запит цінових пропозицій, ре-
шта здійснює придбання путівок на 
основі укладення угод. У більшості 
міськвиконкомів і райдержадміні-
страцій уже відбулося розкриття 
тендерних пропозицій. В основному 
путівки було придбано для відпо-
чинку в стаціонарних позаміських 
таборах — на Волині таких є 10. Там, 

де були відкриті торги, брали участь 
й відпочинкові заклади, розміщені 
за межами області. 

Як запевнила начальник управ-
ління освіти і науки ОДА Вален-
тина Загрева, в нашому регіоні до-
кладено максимум зусиль для того, 
щоб зміцнити матеріально-технічну 
базу позаміських закладів. Тут що-
року проводяться ремонти, впо-
рядковуються ігрові майданчики 
та пляжі. Серед цих закладів п’ять 
— «Супутник», «Чайка», імені Оле-
га Кошового, «Барвінок», «Веселка» 
— належать профспілкам, іще стіль-
ки ж — підпорядковані органам 
управління освітою. Це «Ровесник», 
«Прикордонник», «Оберіг», «Соняч-
ний», «Світязь». Вартість путівок 
на 21 день у ці табори становить від 
2150 до 2940 гривень. 

Уже провів тендерні процедури 
з закупівлі оздоровчих послуг для 
дітей Фонд соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працездат-
ності — на суму 7900 тис. грн, іще 
597 тис. грн буде використано на 
часткову оплату путівок для дітей. 

Щодо оплати, то за кожною кате-
горією виписано норми: є повністю 
безкоштовні, є такі, коли батькам 

потрібно заплатити 20, 30 або 50% 
вартості. Якщо ж дитина не підпа-
дає під жодну пільгову категорію, а 
мама й тато хочуть її відправити на 
відпочинок, їм доведеться сплатити 
повну вартість. Для прикладу, доба 
перебування у «Супутнику» вартує 
140 грн, у «Чайці» — 129 грн, у «Бар-
вінку» — 116 грн, у «Прикордонни-
ку» — 75 грн. 

— На організацію відпочинку в 
пришкільних таборах виділено по-
над 8 млн 161 тис. грн із місцевих 
бюджетів, — продовжує Валенти-
на Загрева. — Проте порівняно з 
плановими показниками це мен-
ше на 1 млн 477 тис. грн. Так, на 
990,7 тис. грн зменшено фінансу-
вання у Луцьку, на 310,0 тис. грн — у 
Ратнівському районі, на 67,0 тис. грн 
— у Шацькому, на 42,0 тис. грн — у 
Горохівському. На 23,6 тис. грн — у 
м. Володимирі-Волинському. 

На думку Валентини Ярославів-
ни, пришкільні табори, як би їх не 
критикували, необхідні, адже не всі 
мають можливість відправити ді-
тей у село до бабусь і, як результат, 
діти залишаються без догляду, їхнє 
дозвілля не контролюється. Однак 
відвідувати такі табори нікого не 

заставляють: дитина ходить, тільки 
якщо є згода батьків. 

— Ці табори розпочнуть роботу 
1–5 червня, — каже Валентина За-
грева. — Їх буде 603, з яких 579 — 
денного перебування (45 533 дити-
ни), 23 — праці та відпочинку (1661 
дитина), одне наметове містечко 
(151 дитина), яке організує релігійна 
громада Маневицького району. 

Що стосується оздоровлення 
дітей, потерпілих унаслідок Чорно-
бильської катастрофи, то тендери з 
закупівлі путівок проводить Мініс-
терство соцполітики. Тендерні про-
цедури триватимуть до середини 
червня. 

— Фактично оздоровча кампанія 
в області стартувала ще у березні, — 
зауважує Любов Яремчук. — Саме 
тоді розпочалося направлення груп 
дітей із Волині на оздоровлення до 
державного підприємства «Україн-
ський дитячий центр «Молода гвар-
дія» (м. Одеса). У цей заклад уже 
направлено 78 дітей пільгових кате-
горій. 31 червня туди поїде ще 31 ди-
тина. В «Артек» маленьких волинян 
не відправляємо. 

Людмила ШИШКО
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У Луцьку продаватимуть 
картини, щоб зібрати гроші 
для онкохворих дітей 
У галереї мистецтв Волинської організації Спілки 
художників України в рамках проекту «Намалюю 
собі завтра» відкрито виставку «Іншими очима», де 
представлено понад 100 картин, 25 із яких — робо-
ти онкохворих дітей. Виставка діятиме до 5 червня. 
Впродовж цього часу відбуватиметься тихий аукціон. 
Виручені кошти передадуть на придбання ліків для 
хворих діток. 

Лучанка стала призеркою 
етапу Кубку світу серед жінок 
із маунтбайку 
У чеському містечку Нове Место пройшов етап Кубку 
світу серед жінок із маунтбайку (гірський велоси-
пед). Вдало виступила на цих змаганнях лучанка Яна 
Беломоіна. Поступившись лише чемпіонці з Франції 
1 хв 49 с, наша спортсменка виборола друге місце. 
Наступного тижня Яна стартуватиме на етапі Кубку 
світу в Німеччині, а ще через тиждень захищатиме 
честь України на чемпіонаті Європи. 

На Волині чиновники скоротили кількість пляжів 

«Медовий» 
Луцьк переміг на 
«Екогалі» 

Оголошено конкурс на кращий 
промоційний відеоролик про Луцьк 

Відео, презентуючи Луцьк, пови-
нне викликати позитивні емо-

ції та враження, бажання у потен-
ційних туристів відвідати місто, а в 
лучан — іще більше пишатися ним. 

Кінцевий термін подання робіт 
на участь у конкурсі — 20 червня. 
Проводитиметься він у два етапи: 
І етап — з 15 березня по 15 червня 
— передбачає перевірку матеріалів 
на відповідність технічним вимо-
гам до конкурсних робіт, ІІ етап 
— з 20 червня по 20 липня — гро-

мадське голосування за конкурсні 
роботи у мережі Інтернет. 

Переможець буде нагородже-
ний у День міста грошовою премі-
єю з міського бюджету, а ролик ви-
користовуватиметься в рекламних, 
промоційних та інших заходах, 
спрямованих на формування пози-
тивного іміджу Луцька в Україні та 
за кордоном. Кожен учасник може 
подати необмежену кількість віде-
ороликів. Детальніша інформація 
— на сайті Луцької міської ради. 

Луцьк уперше було презен-
товано 23–25 травня на 

VIII Міжнародній виставці еко-
логічних продуктів харчування 
«Eкогала-2014», що традиційно 
відбувається у місті-партнері 
Жешуві (Республіка Польща).

Цьогоріч продукцію (молоч-
ні та м’ясні продукти, хлібобу-
лочні вироби, соки, вина тощо) 
на виставкових стендах пред-
ставили 96 учасників із різних 
регіонів Польщі, Румунії, Греції, 
Грузії та Італії. Екологічну про-
дукцію України представляли 
лише Луцьк і Львів. 

Перше місце за найкраще 
оформлення виставкового стен-
да конкурсна комісія одноголос-
но присудила Луцьку! Наше міс-
то було нагороджене дипломом, 
а волинські пасічники отримали 
у подарунок сучасний музичний 
центр. 

Луцьк був представлений 
екопродукцією Братства бджо-
лярів землі Волинської «Ройовий 
стан»: медом, питними медами, 
медовими десертами, космети-
кою й оздоровчими засобами 
з продуктів бджільництва. Всі 
охочі мали можливість скушту-
вати солодкого меду, спробувати 
чудодійну силу медової космети-
ки. 

Крім гарного оформлення, 
відвідувачів до стенда прива-
блювали майстер-класи з відка-
чування меду, дегустація одного 
з волинських регіональних про-
дуктів — питного меду, що відо-
мий ще з князівських часів. 

Волинські діти в основному 
відпочиватимуть у місцевих таборах 

Те, що нашу область називають 
озерним краєм, здається, відо-

мо всім, однак чиновники районних 
рівнів уперто не хочуть погоджува-
тись із цим твердженням. Бо як інак-
ше пояснити те, що цьогоріч офіцій-
них пляжів на Волині поменшало 
до 43. Зважте, в області є 220 озер і 
протікає понад 21 тисяча кілометрів 
річок. 

Традиційно у квітні головам рай-
держадміністрацій, міським головам 
рекомендували визначити ділянки 
та водний простір, які придатні для 
організації пляжів, пунктів прокату 
плавзасобів, водних атракціонів, а та-
кож місць для заняття водними вида-
ми спорту. Але те, як вони впоралися 
з цим завданням, перший заступник 
голови ОДА Сергій Кудрявцев називає 
страусиною політикою, тобто коли го-
лову від проблем у пісок ховають. При 
цьому він зауважив, що в районах, на-
впаки, мали би більше потурбуватися 
про зони літнього відпочинку, адже 
Крим відпав, а Світязь, імовірно, буде 
перевантажений. 

— Райдержадміністрації цього 
року визначили лише 43 місця для від-
починку населення на водних об’єктах, 
а торік їх налічувалося 52, — зазначив 
начальник відділу із запобігання над-
звичайним ситуаціям Управління 
ДСНС України у Волинській області 
Олег Билиця. 

За його інформацією, у п’яти ра-
йонах області взагалі не визначили 
місць для купання. Тобто офіційно 

купатися заборонено на водоймах у 
Горохівському, Іваничівському, Мане-
вицькому районах, а також у Володи-
мирі-Волинському та Нововолинську. 
До слова, згідно з даними Вікіпедії, 
лише на Маневиччині нараховується 
18 озер, а також протікає дві великі 
річки — Стир і Стохід. 

На Іваничівщині щонайменше 
п’ять озер. Одне з них — Павлівське 
— доволі популярне місце відпочин-
ку. Проте до літнього сезону підго-
товку тут не провели. Така ситуація 
стурбувала Сергія Кудрявцева. На це 
представник Іваничівського району 
повідав, що водойма перебуває в орен-
ді.  За його словами, юристи орендарів 
сказали, що не зобов’язані облаштову-
вати на Павлівському місце для купан-
ня, оскільки озеро брали в оренду для 
організації лише риболовлі. 

Крім того, за словами Олега Били-
ці, у кількох районах цьогоріч скоро-
тили кількість пляжів. Хоч як дивно, 

та серед таких опинились озерні пер-
лини — Шацький і Любомльський 
райони, а також Ковельський, Ратнів-
ський, Ківерцівський і Локачинський. 
Пасуть задніх і Луцький район, де буде 
лишень два офіційних пляжі, та Ка-
мінь-Каширський, де купатися дозво-
лено тільки в одному місці. 

До речі, два місця для купання ви-
значили у Любомльському районі на 
озері Велике Згоранське. Але поруч є 
ще й Мале Згоранське озеро, де в спе-
котну пору ніде яблуку впасти. Тож ці-
каво, чому це місцева влада вирішила, 
що облаштовувати пляж там не варто? 

Ясна річ, що волиняни купати-
муться не лише там, де дозволено, чим 
наражатимуть своє життя на небез-
пеку. Так, минулого року вода забрала 
життя 48 жителів нашого краю. При 
цьому більшість трагічних випадків 
сталася в не облаштованих для купан-
ня місцях. 

Ольга УРИНА 

29 травня відзначає своє 25-річчя талановита, радісна, красива та 
мудра дівчина — інженер відділу взаємодії з корпоративними клієн-

тами Волинської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 

Яна Олександрівна БАЙДОХА 
Колектив Волинської дирекції «Укрпошти» 
і профспілковий комітет від щирого серця 
вітають іменинницю з Днем народження. 
Бажаємо міцного здоров’я, вірного кохання, 
миру, злагоди, здійснення мрій. Хай щастя у 
твоєму житті буде безмежним, сни — солод-
кими, а дні — сонячними та зігрітими теплом 
людей, що тебе оточують. Нехай доля буде 
прихильною і завжди щастить! 
В цей дорогий для серця день 
Бажаємо квітів і пісень! 
Від друзів щирих привітань, 
Від зірок — здійснення бажань! 
Від сонця — світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була! 
І не спинити часу лік, 
Нехай щастить весь довгий вік! 


