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Більшість мешканців нашого 
регіону вказують на погіршення 
матеріального становища. Про це 
свідчать результати опитування, 
яке у жовтні провело «Українське 
демократичне коло». Кожній деся-
тій українській родині не вистачає 
грошей навіть на їжу. А понад 40% 
сімей хоч і можуть прогодуватись, 
але не мають достатньо коштів, аби 
придбати одяг чи взуття. Й справді, 
з нинішніми зарплатами одягнути 
сім’ю — справа не з легких, а осо-
бливо, коли потрібно «утеплятися» 
на зиму. «Відомості» спробували 
підрахувати, скільки коштів піде на 
зимове вбрання для молодої сім’ї 
з трьох осіб: чоловіка, дружини та 
10-річної дівчинки.

Спершу вирушили на місцевий 
базар, оминули ряди з дорожчим 
товаром, попрямувавши на ті, де 
в основному перепродують речі з 
Хмельницького ринку. Обираємо 
взуття. Вартість зимових чоловічих 
черевиків із замінника коливається 
в межах 250-300 гривень. За шкіря-
ні — зовсім коротенькі й зі штуч-
ним хутром усередині — просять 
450, за дещо надійніші на вигляд — 
500-650 гривень. Тепленькі жіночі 
чобітки з замінника вартують 250-
350 гривень. Коротенькі мешти зі 
справжньої шкіри коштуватимуть 
щонайменше 600 гривень, за чоботи 
з довшими халявками просять 700-
900 гривень. Ціна на дитяче взуття, 
хоч як дивно, мало відрізняється від 
ціни дорослого. На 10-річну дівчин-
ку чобітки зі шкірзамінника варту-
ють 200-300 гривень, залежно від 
оформлення. Шкіряне взуття — від 
п’ятисот гривень.

Переходимо до верхнього одягу. 
На шерстяні чи кашемірові пальта, 
дублянки, шуби навіть не дивимося: 
такі речі не для скромного бюджету. 
Зупиняємося на балонових пальтах 
і куртках. Чоловічу куртку можна 
придбати й за 400 гривень. Утім, та-
кий виріб якістю не тішить: сумнів-
ний на вигляд матеріал, найдешев-
ший наповнювач, звідусіль стирчать 
нитки. Трохи якісніші куртки варту-
ють близько 500-700 гривень. Жіно-
че вбрання дорожче. Найдешевше 
пальто довжиною до колін вдалося 
знайти за 500 гривень, одначе воно 
явно тонке на зиму. Пальта невиба-
гливого дизайну та середньої якості 
вартують 700-800 гривень. За дещо 
якісніші та з цьогорічної колекції 
просять 1200-1500 гривень. За ди-
тяче пальтечко доведеться віддати 
щонайменше 400 гривень, утім, як і 
в попередніх варіантах, воно не най-
кращої якості. Відносно хороше зи-
мове вбрання для дівчинки вартує в 
межах шестисот гривень.

Отже, беремося за підрахунки. 
Для голови сімейства обираємо ме-

шти за 500 гривень і таку-сяку курт-
ку за ту ж суму. Для дружини — чо-
бітки за 350 гривень і пальто за 700. 
Десятирічне дівча отримує чобітки 
з замінника за 300 гривень і пальто 
за півтисячі. В підсумку, щоби дуже 
скромно одягнути невеличку сім’ю, 
потрібно 2 тисячі 800 гривень. Це 
неабияке навантаження на сімейний 
бюджет, зважаючи на те, що середня 
зарплатня на Волині — 1962 гривні. 
Навіть якщо два члени сім’ї мають 
такий місячний дохід, а в сумі це 
3924 гривні, то на прожиття зали-
шиться трохи більше тисячі гривень. 
Враховуючи сучасну вартість кому-
нальних послуг і харчів, наша сім’я 
ледве зводитиме кінці з кінцями. 

Аби зекономити на взутті, ми 
обрали мешти з замінника. Втім, є 
місця, де подібні коштують дещо 
дешевше, як на ринку. Йдеться про 
магазини штибу «Шара», «Взуття на 
шару» й інші. Таких лише у центрі 
Луцька є п’ять, і скрізь завжди люд-
но та гамірно. Це й не дивно: жіночі 
чобітки тут можна придбати навіть 
за 150 гривень, а найдешевші дитячі 
черевички — за 125. 

— Я тут часто взуваю свою сім’ю, 
— розповідає одна з відвідувачок 
магазину. — В мене дочка-студентка 
та син-школяр, а тут можу хоч якось 
зекономити. От придбала доньці чо-
боти за 250 гривень, а синові — уте-
плені кросівки за 150. Не знаю, чи 
виходять зиму, проте на інші грошей 
просто немає.

Як бачимо, й справді можна ску-
питися дешевше, втім, є ризик, що 
посеред зими доведеться бігти ще за 
однією парою взуття. Аби спробува-
ти зекономити більше, як і сотні во-
линян, рушаємо на секонд-хенд.

Придбати у Луцьку вживаний 

одяг є де: чого лишень вартий про-
спект Соборності, де близько де-
сятка магазинів із секонд-хендом. 
Популярний цей товар і серед насе-
лення, адже чи не кожен із нас бачив 
чималенькі ранкові черги під крам-
ницями з «гуманітаркою». Та все 
ж меккою секонд-хенду є частина 
Центрального ринку. Тут ми й нама-
галися підшукати щось для «нашої» 
сім’ї. Для 10-річної дівчинки зна-
йшли шкіряні чобітки. Взуття тро-
хи підтоптане й вартує 90 гривень. 
Набачили чоловічі та жіночі мешти 
по 150 гривень. Взуття шкіряне, має 
сліди від попереднього власника.

— З чобітками для дівчинки вам 
пощастило, — каже постійна відвід-
увачка секонд-хендів Анна. — Чоло-
віче та жіноче взуття, якщо поста-
вити собі за мету, можна знайти й 
дешевше. Узявши трохи гірше на ви-
гляд, можна вкластися й у 50-60 гри-
вень. Наприклад, я торік придбала 
шкіряні зимові чобітки всього за 60 
гривень. Утім, аби за копійки купити 
якусь річ, треба частенько заглядати 
й сюди, на ринок, й у магазини. До 
речі, у магазинах досить пристойний 
товар можна купити на вагу.

Потинявшись іще рядами ринку, 
надивились і верхній одяг: дитяче та 
жіноче пальта за 100 та 200 гривень 
відповідно. Також натрапили на не-
погану балонову чоловічу куртку за 
100 гривень.

Якщо вдягнути «нашу» сім’ю на 
зиму у вживані речі, доведеться ви-
тратити 790 гривень. У такому разі 
в сімейній казні ще лишаться кошти 
на життя. Отже, маємо те, що за се-
редню зарплату сім’ї тільки й лиша-
ється одягатися на секонд-хендах.

Ольга УРИНА
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Події

Долар може подорожчати 
до 12 гривень
Наступного року Україна почне віддавати борги МВФ, 
що може призвести до зростання вартості долара. До 
кінця року американський «зелений» може подорож-
чати до дев’яти гривень, а у 2012-му — до 12. Такий 
прогноз зробив виконавчий директор консалтингової 
компанії «Кейс-Україна» Дмитро Боярчук. «Це у най-
гіршому разі, адже попит на іноземну валюту з боку 
підприємств-імпортерів постійно зростає, а експорт в 
Україні на низькому рівні», — пояснив фахівець.

Азаров хоче продати харківське 
метро й авіазаводи
Кабмін оприлюднив список об’єктів, що підлягають 
приватизації в 2012 році. У проект держпрограми при-
ватизації включили «Харківське державне виробниче 
авіапідприємство», «Київський авіаційний завод ім. 
Антонова», «ДАХК «Артем» (ВАТ «Завод «Артеммаш»), а 
також інші стратегічні об’єкти. Про це повідомив голова 
спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань 
приватизації Євген Мармазов. У списку значиться і КП 
«Харківський метрополітен», а також лікеро-горілчані за-
води та всі заводи шампанських вин.

195
стільки гривень із 1 січня 
2012 року доведеться за-
платити за видачу дозволу 
виїзду за кордон на постій-
не проживання. Нагадаємо, 
зараз ця послуга коштує 
150,24 грн.

ПОЇХАЛИ! 

НОВОВВЕДЕННЯ 

Лікарняні українцям оплачуватимуть тільки п’ять днів

Нові правила Кабінету Міністрів 
щодо оплати листків тимчасової 

непрацездатності (лікарняні) дозво-
ляють працівнику за державний ра-
хунок хворіти не більше п’яти днів. 
Подальше перебування на лікарня-
ному ліжку буде відбуватися вже за 
рахунок хворого, пише ТСН.

Суть у тому, що якщо праців-
ник прохворів п’ять робочих днів і 
надав відповідну довідку, то оплату 
тимчасової непрацездатності йому 
здійснює підприємство в обсягах, 
обумовлених стажем, шляхом об-
числення цієї виплати з єдиного со-
ціального внеску. У нього тепер вхо-
дить, зокрема, й страховий платіж із 
непрацездатності.

Але якщо людина буде хворіти 
хоча б на день довше, оплачувати 
більш тривалий термін лікарняного 
підприємствам заборонено — для 
роботодавця може наступити кри-

мінальна відповідальність. Відтепер 
це преференція територіальних під-
розділів Пенсійного фонду України. 
Бухгалтери підприємств повинні на-
дати до ПФ «прострочені» медичні 
бюлетені та ще купу різних довідок.

Як пояснюють практикуючі 
бухгалтери, у світлі чергових ново-
введень статистика офіційної захво-
рюваності робітників різко скороти-
лася. Громадяни вважають за краще 
або відлежуватися не більше п’яти 
днів, або хворіти на роботі.

Як повідомлялося, за даними 
Федерації роботодавців України, 
вже розроблено проект постанови 
Кабміну, за яким дні хвороби пра-
цівнику оплатять у розмірі 80% його 
середньої зарплати, незалежно від 
стажу (це не торкнеться тих, хто вже 
має страхстаж понад вісім років: 
вони, як і раніше, отримають при 
хворобі 100% середнього заробітку, 

а ось нинішній молоді в майбутньо-
му стовідсотково вже не оплатять).

Нагадаємо, зараз тим, у кого 
страховий стаж менше п’яти років, 
оплачують при хворобі 60% серед-
ньої зарплати, зі страхстажем п’ять-
вісім років можна розраховувати на 
80%, понад вісім років — на 100%.

На середню зарплату сім’ю можна 
одягнути хіба на секонд-хенді

ПОГОДА 

У західних областях 10 лис-
топада очікується хмарна та суха 
погода. Температура повітря вно-
чі становитиме -3...-1°C, вдень 
-1...+1°C. 11 листопада похмуро, 
без опадів. Уночі -3...-1°C, вдень 
-3...+1°C. 12 листопада змінна 
хмарність, можливий мокрий 
сніг. Температура повітря вночі 
-4...-1°C, вдень -1...+4°C. 

У північних регіонах 10 
листопада хмарно, опади не пе-
редбачаються. Нічна темпера-
тура становитиме -1...0°C, денна 
0...+3°C. 11 листопада похмуро, 
сухо. Температура вночі -4...-2°C, 
вдень -3...+1°C. 12 листопада 
змінна хмарність, мокрий сніг. 
Температура вночі -2...0°C, вдень 
-2...+3°C. 

У Києві 10 листопада по-
хмуро, без опадів. Температура 
вночі -2…0°C, вдень +1...+3°C. 11 
листопада хмарно з прояснен-
нями, дощу не очікується. Вночі 

+2…+4°C, вдень +3...+6°C. 12 лис-
топада змінна хмарність, сухо. 
Нічна температура -3…0°C, денна 
становитиме -2...+3°C.

У східних регіонах 10 лис-
топада хмарно, очікується сніг 
із дощем. Уночі 0...+2°C, вдень 
0…+2°C. 11 листопада похмуро, 
мокрий сніг. Нічна температу-
ра становитиме 0...+2°C, денна 
0...+2°C. 12 листопада очікується 
хмарна погода з мокрим снігом. 
Температура вночі -1...0°C, вдень 
підніметься до +1...+4°C.

У південних областях 10 
листопада хмарно з прояснен-
нями, опади не очікуються. Тем-
пература повітря вночі станови-
тиме -1...+3°C, вдень +3...+5°C. 
11 листопада змінна хмарність, 
без дощу. Вночі -3...0°C, вдень 
0...+3°C. 12 листопада переважно 
хмарно, можливі опади у вигляді 
снігу з дощем. Нічна температура 
-4...-2°C, денна -1...+2°C. 

Преміум-бензин буде коштувати 
12 гривень

Мережі АЗС завищують ціни 
на бензин А-95 преміум-

класу, вирішили в Антимонополь-
ному комітеті. Літр коштує 10,25-
11,89 гривні, а повинен бути не 
дорожче 9,66 гривні. «Таке пальне 
становить лише 2% роздрібного 
ринку, — каже директор консал-
тингової компанії «А-95» Сергій 
Куюн. — Вимагати здешевлення 
цього класу пального — те саме, 
що вимагати зниження цін на ма-
шини «Мерседес» чи «Ауді», щоби 
вони стали доступними простим 
громадянам. Восени зросли акци-
зи на пальне. Зате подешевшала 
нафта на світових ринках. Тому 
вартість звичайних марок бензину 
з літа не змінювалась. Інакше літр 
бензину подорожчав би восени на 
50-60 копійок».

«Ціни в Україні не зміняться 
до кінця року. Проте на початку 

2012-го можуть увести мито на 
імпортне пальне та додатковий ак-
циз — 20 копійок за літр. Тоді літр 
бензину може подорожчати до 12 
гривень», — уточнив він.

ВСЕ ЗА ГРОШІ 

Підроблений диплом про вищу 
освіту можна купити за $800

З початку року в Львівському на-
ціональному університеті імені 

Івана Франка й НУ «Львівська по-
літехніка» виявлено близько пів-
сотні фальшивих дипломів. У ву-
зах відзначають, що в останні роки 
до них стали частіше звертатись 
як державні, так і приватні струк-
тури, щоби перевірити документи 
про вищу освіту своїх працівників, 
пише zaxid.net.

— Цього року до нас надій-
шло більше 700 запитів від різних 
структур щодо перевірки дипло-
мів. Я не можу сказати, що ми ви-
являємо багато фактів підробок, 
але й не без цього. В 2011 році їх 
зафіксували вже більше десятка, 
— заявив у ефірі ток-шоу «Від-
верта розмова» перший проректор 
ЛНУ ім. І. Франка Василь Височан-
ський.

У той же час проректор із 
науково-педагогічної роботи НУ 
«Львівська політехніка» Дмитро 
Федасюк заявив, що в їхньому вузі 
«липових» дипломів цьогоріч ви-
явлено більше. «Ми цього року 
маємо вже 350 звернень і близько 
трьох десятків випадків, коли дій-
сність дипломів не підтвердилася», 
— підкреслив він.

Нагадаємо, при перевірці ди-
пломів працівників Львівської 
міської ради виявилося, що за-
ступник начальника управління 
регулювання земельних відносин 
Ігор Гуменчук при працевлашту-
ванні подав фальшивий диплом 
НУ «Львівська політехніка». Крім 
того, раніше за «липовий» диплом 
звільнили начальника управління 

освіти Львівської міської ради Во-
лодимира Огура.

Також в ефірі ток-шоу обго-
ворювалася й можливість купівлі 
підробленого диплома. «На запит 
«куплю диплом» мережа Інтернет 
видала більше двох тисяч сайтів. 
Уже через п’ять хвилин після від-
правлення запиту з нами вийшли 
на зв’язок. Завірили — дипломи 
виконують на державних блан-
ках», — відзначають журналісти.

«Ми працюємо з держзнаком. 
Тобто всі бланки — оригінальні. 
Ви живете в Україні й прекрасно 
знаєте, що наші депутати Верхо-
вної Ради, наші міністри мають 
підроблені дипломи. Якби фаль-
шивки було легко виявити, ми б не 
працювали на цьому ринку 12 ро-
ків», — завірив чоловік, який вий-
шов на зв’язок із журналістами.

Коштують «липові» докумен-
ти небагато. Диплом молодшого 
фахівця або бакалавра можна ку-
пити за 350 доларів, фахівця або 
магістра — за 800 доларів. Ціна за-
лежить і від року випуску. Як від-
значають журналісти, документи, 
видані до 1999 року, дешевші, піс-
ля 2000-го — дорожчі.

Працюють шахраї за однако-
вою схемою. Одержавши заявку, 
виготовляють макет документа й 
відправляють замовникові разом із 
реквізитом рахунку, на який треба 
вислати гроші. Сам документ над-
силають поштою або «Автолюк-
сом». Зустрічатися категорично 
відмовляються, проте гарантують 
— відрізнити від оригіналу під-
робку буде неможливо.


