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Після закінчення Успенського посту  
в Україні розпочинається весільний 
сезон. Осінь — дуже популярна 
пора для одруження, оскільки рідні 
наречених надіються хоч трохи 
заощадити на харчах. Звісно, всім 
хочеться влаштувати гулянку, яка 
б запам’яталася на все життя, та 
зробити це так, аби смертельно 
не травмувати сімейний бюджет. 
Скільки нині коштують усілякі 
весільні аксесуари та послуги, на-
магалися дослідити «Відомості».

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Перше, про що замислюється на-
речена, плануючи одруження, — це 
весільна сукня. В Луцьку ціни на 
омріяні сукенки стартують від двох 
тисяч гривень. Як розповіла майбут-
ня наречена Ірина, в дорожчих сало-
нах сукні з цьогорічної колекції вар-
тують вісім-дев’ять тисяч. Одначе, 
зауважує дівчина, купувати вбран-
ня за такі гроші не варто — доволі 
симпатичну сукню можна придбати 
й за три-чотири тисячі гривень. Як 
переконалась інша наречена Юля, 
набагато вигідніше сукню шити, а не 
купувати. 

— Сукню викроюють ідеально по 
твоїй фігурі, та й шити, виявляється, 
значно дешевше, — розповідає Юля. 
— Наприклад, я надивилася вбран-
ня для себе за шість тисяч гривень і 
не полінувалася сходити в швейний 
салон. Там таку ж модель мені поши-
ли вдвічі дешевше, до того ж корсет 
оздобили якіснішими камінцями.

В одній зі швейних майстерень 
Луцька розповіли, що середня ціна 
пошиття сукні — дві-шість тисяч 
гривень, залежно від складності мо-
делі. Вбрання буде готовим за два 
тижні. Звісно, за потреби можуть 
пошити й за кілька днів, але вартість 
зростає у два рази. Задля економії 
сукню можна взяти й напрокат, це 

обійдеться в одну-три тисячі гри-
вень. 

Туфлі для молодої коштують від 
300 гривень (простенькі зі шкірза-
мінника) до 500-800 гривень (якісні-
ші шкіряні).

Найскромніша фата вартувати-
ме 150 гривень, за пишну та довгу 
доведеться заплатити близько 500 
гривень. Нині серед наречених по-
пулярними є діадеми, коштують 
вони 80-300 гривень.

Щонайменше у 150 гривень обі-
йдеться й зачіска молодої. За профе-
сійний макіяж у салоні доведеться 
витрусити з гаманця ще три со-
тні. Хоча, якщо знайти візажиста-
фрілансера, то ціна зменшиться 
вдвічі. Манікюр коштує близько 50 
гривень. Аби наростити нігті, дове-
деться викласти ще 300-450 гривень.

Із нареченим дещо простіше, та 
й дешевше. Вартість костюма коли-
вається від 700 гривень за не дуже 

якісний, але симпатичний. До 1200 
гривень просять за сучасний крій і 
якісне пошиття. В брендових мага-
зинах брюки та піджак коштують від 
трьох тисяч гривень. Ще близько 400 
гривень потрібно буде заплатити за 
сорочку, краватку та запонки.

Взуття для нареченого: ті ж 300 
гривень за не вельми якісні туфлі зі 
шкірзамінника. Модні шкіряні ме-
шти обійдуться у 700-800 гривень.

АТРИБУТИКА ТА ЦЕРЕМОНІЇ

Головний символ шлюбу — об-
ручки. За два золоті персні — скром-
ні й тоненькі — нареченому дове-
деться викласти півтори тисячі, за 
товстіші — близько трьох тисяч гри-
вень, за інкрустовані діамантами — 
сім-десять тисяч.

Обов’язковий атрибут україн-
ського весілля — ікони — потягне 
з гаманця 300-500 гривень. Хоча, 

якщо не бути вибагливим і вибра-
ти невеличкі, то можна вкластись у 
150 гривень за пару. Традиційно на 
весілля потрібно п’ять рушників. 
Вишиті вручну коштують 130-160 
гривень. Вишиті гладдю на атласній 
тканині — 300 гривень.

Букет для нареченої теж не з де-
шевих. Найскромніший варіант — 
150 гривень. Популярний у цьому 
сезоні букет із маленьких троянд — 
300 гривень. 

Переходимо до церемоній. За 
урочисту реєстрацію у Луцькому 
РАЦСі попросять 780 гривень. Об-
ряд вінчання у звичайній церкві 
Луцька потягне ще 400-500 гривень, 
а у Кафедральному соборі Святої 
Трійці — 650 гривень.

Наступний пункт витрат — 
оренда автомобілів для молодят. 
Одна година їзди на звичайній іно-
марці обійдеться у 80-140 гривень, 
вишуканий лімузин «Лінкольн» — 
600 гривень за годину.

Звісно, весільний кортеж потре-
бує декорування. Невибагливі при-
краси з фатину та квітів можна при-
дбати за 150 гривень на одне авто. 
Оздоби можна взяти й напрокат. 
Так, дещо креативніший «одяг» для 
двох автівок обійдеться у 350 гри-
вень за день. 

БЕНКЕТ

У хороших ресторанах Луцька з 
вишуканими інтер’єрами за одного 
гостя доведеться заплатити 170-180 
гривень. У кафе та ресторанах, що 
лишилися ще з часів Радянського 
Союзу, — 150 гривень. У цю вартість 
зазвичай не входять спиртне, м’ясне 
та солодке. Аби забезпечити на столі 
це та ще деякі наїдки, рідні нарече-
них витрачають ще близько 150 гри-
вень на одну особу.

Зі святковим оформленням усьо-
го бенкетного залу можна вкластись 
у півтори тисячі гривень, враховую-

чи вартість накидок для стільців. До 
слова, оформлення одного стільця 
— шість гривень. За 500-600 гривень 
можна прикрасити лише місце, де 
сидітимуть наречені.

ПОСЛУГИ 

Послуги фотографа обійдуться 
від 1500 гривень. Креативніша зйом-
ка, враховуючи ретуш фото, вартує 
від двох із половиною до п’яти тисяч 
гривень, залежно від майстерності 
фотографа та часу, який він проведе 
на святі. Відеозйомка весілля — ще 
дві-три тисячі гривень.

Близько півтори тисячі гривень 
коштують і послуги тамади. Стільки 
ж у середньому вартує найдешев-
ша «жива музика». Якщо тамади не 
буде, конкурси можуть провести й 
музиканти, тоді відштовхуватися 
варто від 2 тисяч 200 гривень.

Здається, перелічили все необ-
хідне. Тож підрахуємо вартість ве-
сілля середньої скромності. Вбран-
ня нареченої: сукня — три тисячі 
гривень, фата — 300, туфлі — 500. 
Одяг для нареченого: 1500 — кос-
тюм із сорочкою та краваткою, 700 
— туфлі. Макіяж — 150 гривень, ма-
нікюр — 50, зачіска — 150. Букет — 
300 гривень. Обручки — три тисячі 
гривень. Ікони — 400 гривень, 750 
гривень — рушники. Два автомобі-
лі, орендовані на п’ять годин, із при-
красами — 1300 гривень. Реєстрація 
та вінчання — 1200 гривень. Бенкет 
на сто персон — 34 тисячі гривень, 
враховуючи прикраси в залі. 1500 
гривень — фотопослуги, дві тисячі 
— відеозйомка. Економимо на та-
маді й обираємо музикантів, які за-
одно проведуть і конкурси, — 2200 
гривень. У підсумку — 53 тисячі 
гривень. Але щойно одружені за-
певняють: до цієї суми варто додати 
ще кілька тисяч, які непомітно розі-
йдуться на різні «дрібнички».

Ольга УРИНА
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Події

КОМЕНТАР СПЕЦІАЛІСТА 

У редакцію «Відомостей» неоднора-
зово звертались читачі з прохан-
ням роз’яснити, хто і яким чином 
може розпоряджатися майном 
неповнолітніх і малолітніх дітей. 
Прокоментувати це питання згоди-
лася приватний нотаріус Луцького 
міського нотаріального округу 
Тетяна АРИВАНЮК.

— Тетяно Олексіївно, скажіть, 
будь ласка, яким чином дитина вза-
галі може стати власником майна?

— Майно дитині може належа-
ти на праві приватної власності на 
підставі договору дарування (на-
приклад, батьки, бабуся подарували 
дитині (внукові) нерухомість), у по-
рядку спадкування за заповітом або 
за законом, у порядку приватизації 
(батьки та діти набули разом права 
спільної сумісної чи часткової влас-
ності на квартиру). 

— Які діти вважаються непо-
внолітніми, а які — малолітніми?

— В основі поділу дітей на ма-
лолітніх і неповнолітніх лежить 
обсяг цивільної дієздатності, тоб-
то здатності своїми діями набува-
ти для себе цивільних прав і нести 
обов’язки. 

Згідно зі ст. 31 ЦК України та 
ст. 6 ч. 2 СК України, фізична особа, 
яка не досягла чотирнадцятирічного 
віку, вважається малолітньою та має 
право самостійно вчиняти дрібні 
побутові правочини. Правочин вва-
жається дрібним побутовим, якщо 
він задовольняє побутові потреби 
особи, відповідає її фізичному, ду-
ховному чи соціальному розвитку 
та стосується предмета, який має 
невисоку вартість (наприклад, при-
дбання в магазині товарів для задо-
волення власних потреб).

Ст. 32 ЦК України та ст. 6 ч. 2 СК 
України зазначають, що неповноліт-

ньою особою є фізична особа у віці 
від чотирнадцяти до вісімнадця-
ти років, яка має право самостійно 
розпоряджатися своїми доходами 
(заробіток, стипендія, інші доходи), 
здійснювати права на результати 
інтелектуальної власності, творчої 
діяльності, самостійно укладати до-
говір банківського вкладу та розпо-
ряджатися цим вкладом, внесеним 
нею на своє ім’я.

Малолітнім і неповнолітнім осо-
бам може належати будь-яке майно, 
яке, відповідно до закону, є об’єктом 
права приватної власності фізичних 
осіб, але, будучи власниками, мало-
літні та неповнолітні діти не можуть 
здійснювати свої права самостійно, 
бо мають лише часткову цивільну 
дієздатність (ст. 31 ЦК України). 

— Як у такому випадку закон 
передбачив порядок захисту май-
нових інтересів дітей?

— Майном, що належить ма-
лолітній і неповнолітній дитині, 
управляють інші особи — передусім 
її батьки. Якщо їх немає в живих, 
або вони позбавлені батьківських 
прав, то такі права мають опікуни, 
піклувальники, усиновлювачі (ч. 1 
ст. 177 Сімейного кодексу України). 
Малолітні та неповнолітні діти, які 
прописані у квартирі, повинні бра-
ти участь у її приватизації у рівних 
частках разом із батьками або інши-
ми особами, які беруть участь у при-
ватизації.

Закон захищає інтереси дітей 
і у разі смерті їхніх батьків. Адже 
малолітні та неповнолітні діти вва-
жаються такими, що автоматично 
прийняли спадщину, навіть коли не 
подали заяви про прийняття спад-
щини після смерті своїх батьків. 
Якщо батьками був зроблений запо-
віт на третю особу, то незалежно від 
змісту заповіту такі діти приймають 

участь у розподілі спадщини. Адже  
малолітні, неповнолітні діти спад-
кодавця спадкують, незалежно від 
змісту заповіту, половину частки, 
яка належала б кожному з них у разі 
спадкування за законом. 

— Чи може дитина відмовитися 
від спадщини, якщо спадщина об-
тяжена борговими зобов’язаннями 
батьків (наприклад, успадковуєть-
ся квартира, яка була заставлена у 
банку батьками, один із яких по-
мер)?

— Від імені малолітньої особи 
відмовитися від прийняття спадщи-
ни можуть її батьки з дозволу органу 
опіки та піклування. Так, неповно-
літня особа віком від чотирнадцяти 
до вісімнадцяти років може відмо-
витися від прийняття спадщини, 
проте лише за згодою батьків і орга-
ну опіки та піклування.

Що ж стосується осіб, які до-
сягли 14 років і бажають прийняти 
спадщину, то вони мають право по-
дати заяву про прийняття спадщини 
самостійно та без згоди своїх батьків 
й органу опіки та піклування.

— Є випадки, коли батьки не 
завжди чинять порядно та відпо-
відно до закону при продажу май-
на (частини майна), що належить 
дитині.

— Відповідно до ст. 177 СК Укра-
їни, батьки управляють майном, що 
належить малолітній, неповнолітній 
дитині, без спеціального на те при-
значення. Вони мають право продати,  
обміняти квартиру (частину кварти-
ри), будинок до досягнення дитиною 
повноліття (18 років), але лише з до-
зволу органу опіки та піклування.

— Чи можна від імені малоліт-
ньої або неповнолітньої дитини 
подарувати квартиру?

— Дарування будь-якого май-
на (квартири, будинку, автомо-

біля, іншого цінного майна) від 
імені дітей законом не допускаєть-
ся. Крім цього, батьки не можуть 
зобов’язуватися від імені дитини 
порукою.

— Орган опіки та піклування 
надає дозвіл при продажу чи обмі-
ні житла, яке належить дітям. А як 
законом врегульований випадок, 
коли дитина зареєстрована у цьо-
му житлі та має право користуван-
ня ним, але не є власником?

— Якщо дитина зареєстрована та 
проживає у квартирі, яка продається, 
проте не є її власником, то орган опі-
ки та піклування також надає дозвіл 
на продаж житла за умови, що дити-
на буде забезпечена житлом на праві 
користування у іншій квартирі.

Відповідно до ст. 177 ч. 5 СК 
України, орган опіки та піклування 
може відмовити у наданні дозволу 

на вчинення правочинів щодо не-
рухомого майна дитини у випадках, 
коли ним встановлено, що:

1) мати та/або батько дитини, які 
(яка, який) звернулися за дозволом, 
позбавлені судом батьківських прав; 

2) судом, органом опіки та піклу-
вання або прокурором постановлено 
(прийнято) рішення про відібрання 
дитини від батьків (або того з них, 
який звернувся за дозволом) без по-
збавлення їх батьківських прав, від-
повідно до статті 170 СК України; 

3) до суду подано позов про по-
збавлення батьків дитини батьків-
ських прав; 

4) особа, яка звернулася за до-
зволом, повідомила про себе не-
правдиві відомості, що мають суттє-
ве значення для вирішення питання 
про надання дозволу чи відмову в 
його наданні; 

5) між батьками дитини немає 
згоди стосовно вчинення правочину 
щодо нерухомого майна дитини; 

6) між батьками дитини або між 
одним із них і третіми особами існує 
судовий спір стосовно нерухомо-
го майна, за дозволом на вчинення 
правочину щодо якого звернулися 
батьки дитини (або один із них); 

7) вчинення правочину призведе 
до звуження обсягу існуючих май-
нових прав дитини та/або порушен-
ня охоронюваних законом інтересів 
дитини.

— Хто займається захистом ін-
тересів дітей у місті Луцьку?

— У Луцьку при міськраді ство-
рена служба у справах дітей. Згідно 
з Положенням про службу у справах 
дітей Луцької міської ради, вона: 

— забезпечує в межах своєї ком-
петенції захист прав, свобод і закон-
них інтересів дітей; 

— здійснює захист майнових 
(житлових) прав та інтересів дітей.

Вулиці в Луцьку поки не 
перейменовуватимуть
На сесії Луцької міської ради депутати не змогли по-
долати вето міського голови на проект рішення про 
перейменування 27 вулиць обласного центру Волині. 
Нагадаємо, 17 серпня Луцька міськрада затвердила 
рішення про перейменування 27 вулиць із лютого 2012 
року. Наступного дня мер Микола Романюк наклав 
вето на це рішення, аргументуючи, що воно було при-
йняте з порушенням Статуту міста Луцька. За подолан-
ня вето проголосували п’ятеро депутатів, проти були 
шестеро, восьмеро утримались, а 17 не голосували. 

З грудня волинським 
учителям збільшать оклади
Бюджет, призначений на освітню галузь Волині, 
в 2011-му збільшився на 22,8%. Про це повідо-
мив заступник начальника управління освіти та 
науки ОДА Юліан Таранчук. Наразі бюджет освіти 
області становить 1 млрд. 322 млн. 408,4 тис. 
грн. «Із 1 вересня додається 20% надбавки, тож 
у грудні отримаємо збільшення окладу вчителя 
без категорії на 137 гривень, зарплати — майже 
на 240, а педагога вищої категорії — майже на 
300 гривень», — зазначив Таранчук. 

Хто може розпоряджатися майном неповнолітніх і малолітніх дітей

Сучасне весілля потягне на 50 тисяч


