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В кінці травня делегація з Луцька 
на чолі з депутатом Андрієм Ра-

зумовським відвідала місто Бандир-
ма Турецької Республіки та взяла 
участь у 26-му Міжнародному фес-
тивалі культури і туризму «Пташи-
ний рай». 

Програма святкових заходів пе-
редбачала участь офіційних делега-
цій від міст-партнерів та виступи 
фольклорних колективів, які пре-
зентували свою культуру та тради-
ції народними піснями і танцями. 
Крім Луцька, на фестивалі були 
представлені й інші міста-побра-
тими Бандирми: Кавала (Греція), 
Нікополь (Болгарія), Камен (Німеч-
чина). 

На високому рівні Луцьк та Во-
линський край на фестивалі презен-
тували вокальний квартет у складі: 
Тетяна Ціхоцька, Оксана Штембур-
ська, Тетяна Сорока, Юля Шевчик — 
і колектив народного аматорського 

ансамблю танцю «Волинянка» Пала-
цу культури міста Луцька (художній 
керівник — заслужений працівник 

культури Олег Козачук). 
Під час урочистої зустрічі у мера 

Бандирми Дурсуна Мірзи було об-
говорено можливі шляхи співпраці 
між Луцьком і турецьким містом. 

Для очільників іноземних деле-
гацій було організовано екскурсії 
до великих промислових комплексів 
Бандирми, а саме на заводи з вироб-
ництва тракторів, мармурових плит, 
із виготовлення курятини та добрив. 

Члени делегації отримали неза-
бутні враження під час екскурсії до 
Національного заповідника «Пта-
шиний рай». 

Табір «Сонячний» прийняв перших 
відпочивальників

Життя
На Волині 
відкрили 
реабілітаційний 
центр для дітей

Волинян зарахували 
до лідерів із будівництва 
фортифікаційних споруд
3–4 червня голова облдержадміністрації Володимир 
Гунчик перебував у відрядженні на сході країни, де 
волиняни зводять 10 фортифікаційних споруд. Варто 
наголосити, що ще в середині травня наших земляків 
зараховували до лідерів, позаяк не лише працювали 
відповідно до графіка, але й облаштовували спору-
джувані об’єкти максимально комфортно. 

Відсутність доручень від батьків 
є основною причиною відмов 
у пропуску дітей через кордон
Відповідні документи потрібні тоді, коли дитину супро-
воджує лише хтось один із батьків або уповноважена 
ним особа. Також на заваді перетину рубежу стають 
недійсні документи для закордонних поїздок, відсутність 
документів на право перетину кордону, відсутність фото-
картки дітей у документах батьків, закінчення терміну 
дії паспорта тощо. Тож прикордонники наголошують: 
батькам слід бути особливо уважними. 

 ДОВІДКОВО

23 січня 2015 року між Луцьком та 
Бандирмою було підписано Мемо-
рандум про співпрацю. 

Уже з червня одним із перших на 
Волині розпочав роботу табір «Со-
нячний» обласного Центру туризму, 
спорту й екскурсій. 

Щоб дітям було комфортно і 
цікаво відпочивати, тут проведено 
благоустрій території, ремонт в од-
ному зі спальних корпусів, встанов-
лено внутрішні санвузли, замінено 
частково меблі, закуплено новий 
м’який та ігровий інвентар. 

Зауважимо, за останні кіль-
ка років табір «Сонячний» здобув 
вагомий авторитет серед закладів 
оздоровлення та рекреації і вже став 
улюбленим місцем відпочинку для 
волинських школярів. Різноманітні 
змагання й естафети, веселі свята, 
розважальні шоу-програми, інте-
лектуальні та спортивні ігри, кон-
курси наповнюють відпочинок дітей 
яскравим змістом. 

Окрім того, підготовлені цікаві 
маршрути походів, де діти зможуть 
випробувати себе на туристській 
стежині, набути нових умінь та на-
вичок на майстер-класах із орієнту-
вання на місцевості, скелелазіння, 
пішохідного, водного та велосипед-
ного туризму на навчально-трену-
вальному полігоні табору, які будуть 
проводити інструктори Центру ту-
ризму. 

Кожна дитина зможе прояви-
ти свої уміння, здібності й талант у 
будь-якій справі. На території табо-
ру є пляж, два футбольних, волей-
больне та баскетбольне поля, літня 
естрада, а також плавзасоби — ката-
маран, байдарки і навіть яхта. Адже 
цікаве, насичене та змістовне дозвіл-
ля на природі якнайкраще впливає 
на формування здорового спосо-
бу життя, додає величезний запас 
здоров’я, сил та енергії. 

Цього року на І зміну заїхало 
170 дітей із різних куточків Волині 
— юні туристи-спортсмени, пере-
можці та призери різних змагань, 
конкурсів та олімпіад, вихованці 
Малої академії наук, а також діти з 
малозабезпечених та багатодітних 
сімей, напівсироти. 

У рамках зміни відбудеться 
V обласний зліт-змагання з туризму 
серед сільських шкіл І–ІІ ст., при-
свячений пам’яті Ігоря Миколайо-
вича Коротуна. Урочисте відкриття 
— 5 червня о 15.00 год. 

На базі Волинського обласно-
го спеціалізованого будинку 

відкрили реабілітаційний центр. 
Відповідний відділ функціону-
вав із 2006 року, але тільки для 
дітей, які виховуються у дитбу-
динку. Однак у 2013 році ввели 
в дію нову редакцію Статуту 
Волинського обласного спеціа-
лізованого будинку дитини, де 
й передбачили відкриття денно-
го стаціонару реабілітаційного 
центру. Тож отримувати фахову 
допомогу відтепер можуть і діти 
з міста Луцька та всієї Волин-
ської області. 

Серед методів реабілітації, 
які використовуються в центрі, 
— лікувальна фізкультура, ма-
саж, нейророзвиткова терапія, 
гідрокінезотерапія, теплові про-
цедури, магнітотерапія, психо-
логічна корекція, логопедична 
корекція, сенсорна інтеграція, 
творча терапія-музика, малю-
вання, арт-терапія тощо. 

Голова облдержадміністрації 
дав доручення фахівцям управ-
лінь капітального будівництва 
й охорони здоров’я підготувати 
пропозиції щодо можливості 
розширення закладу. Один із 
варіантів — добудова третього 
поверху над будівлею, яка існує. 

Лучани презентували свої таланти на фестивалі в Бандирмі 
Турецької Республіки 

На перегонах у Крупі зібрали 156 тис. грн 
для потреб бійців на Сході 

Представники ГО «Автомайдан 
України» прозвітували про те, 

на що потратили кошти, зібрані 
під час благодійної акції 24 травня 
у селі Крупа неподалік Луцька. На-
гадаємо, там пройшли змагання з 
дрег-рейсингу (автоперегони). За-
хід був благодійним: усі кошти, ви-
ручені на шоу, організатори пообі-
цяли передати на потреби бійців, 
які перебувають на Сході. 

Як зауважив представник 
ГО «Автомайдан України» Андрій 
Попик, ініціатори не сподівалися, 
що захід відвідає стільки людей — 
було близько чотирьох тисяч. 

— Хочемо подякувати парт-
нерам, які долучилися до акції 
«Старт для перемоги», — наголо-
сив пан Андрій. — Професійні 
гонщики, з якими поспілкувався, 
відзначили, що як для нашого рів-
ня, то все було круто. Вони мають 
бажання й надалі з нами співпра-
цювати. 

— Багато спонсорів погодило-

ся й у подальшому підтримувати 
таку ініціативу, бо, на їхню думку, 
робимо благу справу, — додав його 
колега Віталій Гнатюк. — Суму, яку 
зібрали, а це 156 тис. грн, уже по-
чинаємо розподіляти на потреби 
хлопців, які перебувають у зоні 
АТО. Купили дизельний генератор 
для бійців 14-ї бригади, які зараз 
на полігоні у Дніпропетровську і 
йдуть на ротацію в Донецьку об-
ласть. Ще — ремонтний набір для 
батальйону «Донбас». Хлопці ви-
їжджали з Луцька на місце дисло-
кації в Луганській області, і їм були 
необхідні речі. Вони до нас зверну-
лися — і ми допомогли. Так само 
34-а кіровоградська бригада. Нам 
скинули перелік потреб, які ми бу-
демо намагатись якомога швидше 
виконати. Ідуть перемовини щодо 
закупівлі літньої форми та берців 
— це речі, які завжди є необхідни-
ми. Хоч влада в Києві каже, що бій-
ці забезпечені повністю літньою 
формою, насправді ситуація інша. 
У соціальних мережах створена 
група «Автомайдан України». Там 
будемо розміщувати звіт про те, на 
що були витрачені кошти, зібрані 
під час акції «Старт для перемоги». 

Автомайданівці запевняють, 
що це не останній їхній благодій-
ний захід. Вони врахують усі зау-
важення, проаналізують помилки 
й уже наступну акцію планують 
провести через місяць. Обіцяють, 
що вона охопить іще більше лю-
дей. Поки що її зміст тримають у 
секреті, однак зауважили, що захід 
не обов’язково стосуватиметься 
перегонів. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 


