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ДOЗВIЛЛЯ

Поїдеш далеко — побачиш багато
ВИБIР. Осiннi шкiльнi канiкули короткi, але в подорож встигнете

Наталiя ДОЛИНА,
«Урядовий кур’єр»

Канiкули — це ще й
можливiсть побачити

власну країну i поїхати в
ближнє чи дальнє зару-
бiжжя. Удома, як кажуть,
проблем менше: обрати
маршрут, купити квиток
— i вперед. А якщо йдеть-
ся про закордоннi поїз-
дки? Тут батькiв очiкує
чимало пiдводних каменiв.

Зупинка 
бiля стiйки
реєстрацiї

За словами працiвникiв
аеропортiв, з якими нам вда-
лося поспiлкуватися, досить
часто бiля стiйки реєстрацiї
квиткiв розгортаються тра-
гiчнi сцени, адже вiдсутнiсть
потрiбних документiв попри
сльози й погрози змушує їх
нi з чим повертатися додому.
Йдеться про батькiв, якi роз-
лученi. Жорсткi правила iм-
мiграцiйної служби вимага-
ють вiд колишнього подруж-
жя порозумiння, тобто наяв-
ностi нотарiально завiреної
згоди матерi або батька на
виїзд дитини. За вiдсутностi
такого документа нi сльози,
нi благання не допоможуть
— iммiграцiйна служба Ук-
раїни жодного разу не вiд-
ступилася вiд правил.

У випадку, якщо один iз
батькiв вiдмовляється дати
дозвiл на виїзд дитини, ця
проблема заздалегiдь вирi-
шується в судовому порядку.

Збираємо пакет
документiв

Щоб вiдправити дитину
за кордон з групою дiтей
або родичами, потрiбно
обов’язково оформити їй
проїзний документ. Для
цього треба нотарiально за-
вiрена заява обох батькiв;
на дiтей у вiцi до 16 рокiв у
паспортну службу подаєть-
ся свiдоцтво про народжен-
ня; вiд 16 рокiв — паспорт
громадянина України та
iдентифiкацiйний код дити-
ни (якщо є) або одного з

батькiв, 4 фотографiї вста-
новленого зразка i паспорт
одного з батькiв. Проїзний
документ оформляється на
три роки або до досягнення
дитиною 18-рiчного вiку.

Якщо дитина вiдправля-
ється в подорож у складi
тургрупи, батьки пишуть
довiренiсть на представни-

ка агентства, який нестиме
вiдповiдальнiсть за дитину
на термiн подорожi. Крiм
того, батьки повиннi пред-
ставити документи, якi пiд-
тверджують їхню платос-
проможнiсть. У кожнiй
країнi свої порядки. Нап-
риклад, для поїздки до
Грецiї потрiбна виписка з

банкiвської картки i ксеро-
копiя права власностi на
житло, автомобiль або iншi
цiннi речi. Якщо такого до-
кумента немає, в банку
можна купить тревел-чеки.
Припустимо, дитина їде на
10 днiв — купується 10 че-
кiв (один чек коштує приб-
лизно 100 євро). Цими чека-
ми можна розраховуватися
за покупки та iншi послуги.
Якщо чеки не будуть вико-
ристанi, пiсля повернення в
Україну їх можна поверну-
ти в банк i отримати грошi.

Як правило, оформленням
вiзи займаються туропера-
тори. Чи це буде окрема
плата, чи вартiсть вiзи увiй-
де до цiни турпоїздки, вирi-
шується в iндивiдуальному
порядку з представниками

агентства. Найоптимальнi-
ший варiант вiзи —групо-
вий. До нього обов’язково до-
дається список дiтей, якi ви-
рушають у подорож. При
цьому батькам слiд пам’ята-
ти, що коли дитина з яки-
хось причин не зможе пої-
хати, грошi за вiзу не повер-
таються. Що стосується по-
вернення грошей за путiвки,
це питання батькам слiд об-
говорювати з туроперато-
ром. Краще, якщо це буде
зафiксовано документально.

Скiльки грошей
покласти 
в гаманець

Передусiм батьки повин-
нi обговорити з представ-

никами турфiрми умови
поїздки. Що саме входить у
її вартiсть: проїзд, меш-
кання, харчування? Який
саме вид харчування: тiль-
ки снiданок; снiданок i ве-
черя; триразове харчуван-
ня? Чи входять у вартiсть
поїздки екскурсiї?

А врахувавши все це,
вже вирiшувати, скiльки
грошей дати дитинi iз со-
бою. На тижневу поїздку
до Європи досвiдченi люди
радять видiлити 100-200
доларiв. Для подорожi по
Українi ця сума значно
менша.

Куди поїхати?
Це залежить вiд того,

яку мету ставлять перед
собою батьки. Якщо вони
хочуть, щоб дитина погрi-
лася на сонечку i покупа-
лася в теплому морi, слiд
обирати тури в теплi краї-
ни. Для дитячих поїздок в
осiнню пору року краще
всього пiдходять Єгипет,
Арабськi Емiрати. Але не-
обхiдно пам’ятати, що ак-
лiматизацiя триває 7-10
днiв. Тож короткочаснi по-
їздки не дадуть бажаного
ефекту або органiзм дити-
ни отримає стрес, наслiд-
ком якого можуть стати
застуднi та iншi захворю-
вання.

Якщо ви хочете, щоб ди-
тина подивилася iншi краї-
ни, побувала на екскурсi-
ях, вiдправте її до Європи.
Перед поїздкою поцiкавте-
ся погодою i дайте юному
екскурсантовi одяг, вiдпо-
вiдний клiмату i умовам
подорожi. Це мають бути
зручне взуття, тепла кур-
тка, запасний комплект
одягу.

В окремий пакет покла-
дiть лiки, якi можуть зна-
добитися вашiй дитинi:
бактерицидний пластир,
спрей проти нежитi, акти-
воване вугiлля.

Обов’язково дайте дити-
нi iз собою туристичну sim-
карту. Вона дешевша, нiж
звичайний роумiнг, i ви
завжди зможете бути з ди-
тиною на зв’язку.

Тиждень, вiльний вiд пiдручникiв
СТОЛИЦЯ. Школярiв запрошують на безкоштовну виставу

Iнна КОСЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Осiннi канiкули: для дiтей
— радiсть, байдикуван-

ня, для батькiв — клопiт. А
найбiльший головний бiль —
для батькiв першокласникiв.
Що робити, коли вони пра-
цюють не близько вiд дому, а
бабусь-дiдусiв, якi могли б
приглянути за малечею, не-
має? Не кожен ризикне за-
лишити дитину на цiлий
день вдома. Єдиний вихiд —
одному з батькiв брати вiд-
пустку за свiй рахунок i вiд-
почивати разом з нею. Мої
знайомi —подруги Валерiя i
Дiана — вже два роки пос-
пiль робили саме так. Брали
по два днi вiдгулiв кожна i в

цi днi сидiли з обома дiтьми, а
в п’ятницю йшли з малими
на роботу. Розповiдали, що
керiвництво пiсля обiду вiд-
пускало їх додому — надто
вертлявi дiти «вибивали»
офiс iз робочого ритму. Те-
пер хлопчики вже третьок-
ласники, i мами зробили по-
iншому. Домовилися з сусiд-
кою Валерiї, що та за плату
доглядатиме за ними...

А учнi середнiх i старших
класiв, як правило, залиша-
ються самi. Тиждень, вiль-
ний вiд пiдручникiв, прово-
дять традицiйно: вранцi
сплять до обiду, а потiм, як-
що хороша погода, виходять
на вулицю, а якщо дощ чи
холодно — сидять удома.
Невже «варiантiв немає»?

Кiлька рокiв тому одна зi
шкiл намагалася органiзува-
ти канiкулярне дозвiлля для
дiтей, але, хоча батьки й
сприйняли iдею «на ура», во-
на не прижилася. Бо, по-пер-
ше, заходи починалися о 9-й
годинi ранку, а дiти хотiли
поспати подовше i не вияв-
ляли особливої радостi, коли
їх будили. Та й знову йти до
школи — це майже продов-
ження навчальної чвертi.

У Києвi нам вдалося
знайти мiсце, де дiтям
будь-якого вiку на канiку-
лах було б цiкаво. Це Палац
творчостi дiтей та юнацтва.
Тут до канiкул запланува-
ли низку цiкавих заходiв.
До того ж, вони безпечнi
для батькiвського гаманця

— з дiтьми займаються
безкоштовно.

— Ми пiдготували весе-
лу розважальну програму
«Пригоди в країнi Фанта-
зiя», яку покажемо дiтям
пiд час канiкул, i в якiй за-
дiянi як дорослi, так i дiти,
що вiдвiдують нашi творчi
гуртки. Вистави вiдбудуть-
ся 26 i 29 жовтня об 11 го-
динi в нашому палацi. Це
абсолютно безкоштовний
захiд, будь ласка, приходь-
те всi, — гостинно запро-
шує завiдувачка центру
«Дозвiлля» Любов Коваль-
чук. — Щоправда, ця вис-
тава розрахована на мо-
лодших i середнiх школя-
рiв, але сподiваємося, що й
старшим буде цiкаво. А для

старшокласникiв можемо
запропонувати дещо iнше
—презентацiйнi заняття в
секцiях «Майстерня при-
год», «Iгрова майстерня»,
«Майстерня ведучого
«Авансцена» тощо. На цих
заняттях буде не лише цi-
каво — вони отримають ко-
рисну, пiзнавальну iнфор-
мацiю. А якщо комусь спо-
добається у нас канiкуляр-
ного тижня, iз задоволен-
ням приймемо їх у постiйнi
члени наших секцiй.

До речi, всi гуртки, якi є в
палацi, пiд час канiкул пра-
цюють у звичному режимi, i
цей останнiй жовтневий
тиждень — прекрасна наго-
да для охочих ознайомити-
ся з їхньою роботою. От

тiльки... Це прийнятно для
тих, хто живе неподалiк па-
лацу. Бо не всiх дiтей з ок-
раїн мiста батьки ризикнуть
вiдпускати самих у центр. 

У цьому випадку можна
дiзнатися, де знаходяться
районнi центри дитячої
творчостi — а такi є в кож-
ному районi, i поцiкавитися,
що вони пiдготували до ка-
нiкул. У бiльшостi випадкiв
дiти, якi приходять до таких
центрiв, знаходять там собi
щось до душi й записуються
в той чи iнший гурток. 

Отже, осiннi канiкули мо-
жуть послужити першим
поштовхом до того, що ди-
тина знайде собi краще хо-
бi, анiж сидiти перед ком-
п’ютером чи телевiзором.
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