Туристичний фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того варта» (ВІДЕО)
Понеділок, 27 серпня 2018, 19:11

В рамках святкування Дня Незалежності України 25-26 серпня на горі Томнатик відбувся
туристичний фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того варта»

Гості та місцеві мешканці подолали понад півтори тисячі метрів над рівнем моря , аби
дістатись на одну із вищих вершин Буковинських Карпат - гору Яровиця, мали
можливість скуштувати польову кухню та побачити піротехніку, яку демонстрували
рятувальники.
Подорож до найвищої вершини Буковинських Карпат - розпочалась із села Шепіт ,
Путильського району, із-за крутих схилів та розмитої дороги від дощу туристів
перевозили спеціальним транспортом. Серед тих хто хотів побачити українські гори
вперше, хлопець на інвалідному візку –35 річний Сергій. Його мрію вдалось втілити
завдяки волонтерам.
Валерія Мартинюк – керівник Центру денного догляду за молоддю з інвалідністю в м.
Чернівці: «Ми просто написали у фейсбуку про те що є Сергій, є мрія, є локація, яку ми би
хотіли побачити, яку ми б хотіли побачити і відвідати. 5 людей, які відгукнулися, зробили
бутерброди, взяли візок і приїхали, тут нічого складного. Людей, яких ми зустрічали по
дорозі, вони чули про те, що буде відбуватись і вони казали,» давайте ми вам
допоможемо». І так було усю дорогу, тому добиратися сюди нереально важко, але в нас
немає інших варіантів».
Сергій: «Сподобалось? Так. Не важко було дістатись? Ні».
Окрім тих хто побачив гори вперше, є й ті хто проходив строкову службу тут, на території
колишньої радіолокаційної станції "Памір". З 1989 по 90 рік військовий Віталій Новіков
займав посаду водія-механіка. Пригадує як одного разу з товаришем нібито побачив
НЛО.
Віталій Новіков – колишній військовий: «Мы где-то выходили из леса. И он мне говорит
смотри, в верху летит прожектор. Я честно так удивился ,посмотрел , действительно
такой большой прожектор , ярки свет на нас светил и ушел летающий объект. Мы даже
заметили иллюминаторы, я не знаю может это новый самолет, но он прошел без звука.
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Звука вообще не было, станции его практически не засекли, нам звонили пограничники и
спрашивали что у вас там такое было».
Серед розваг на фестивалі – частування гуцульськими стравами, верхова їзда, виступи
народних колективів , демонстрація одягу та спец засобів рятувальників.
Для більшого колориту цього річ ще 1 купол військової бази розфарбували орнаментами
гуцульської писанки.
Ігор Будніков – один з організаторів фестивалю: «Много краски пошло на это все, и
человеческий ресурс еще больше потрачен, люди 4 недели уже отсидели».
Олександр Фищук – голова ОДА: «Як ви бачите ще є ряд куполів, вони теж мають бути
розмальовані і ці орнаменти мають не повторюватись. До речі, запросили також різних
майстрів з регіонів, щоб вони могли також по приймати участь у даному розписі».
Володимир Фурдига – начальник відділу туризму ОДА: «Які є ідеї? Зробити локації ,
зробити ремонт з ось цих гуртожитків, їх треба привести до ладу, відкрити хостел і
здавати туристам. Але потрібно зробити такі умови, щоб турист зайшов, щоб отримати
елементарний душ. Над цим будемо працювати, є підтримка , є розуміння, я думаю що ми
це зробимо».
Загалом на організацію фестивалю з обласного бюджету було виділено 120 тисяч
гривень.
{youtube}znsU4pMZ2j0{/youtube}
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