
Тріскучі морози не за горами, тож 
саме час подумати про тепленькі 
речі. Якими б смішними не ви-
давались українські зарплати, а 
одягатися на зиму треба всім, бо 
потім на ліки витратиш у рази біль-
ше. «Відомості» вирішили з’ясувати, 
скільки цьогоріч коштуватиме 
зимове вбрання.

Щоб ознайомитись із цінами, 
завітали на один із ринків у Луць-
ку. Найбільше людей приглядається 
до балонових пальт і курток. Такий 
одяг зручний і теплий, утім, біль-
шість обирає його через порівняно 
доступні ціни.

— Молодь собі тільки й може 
дозволити балонове пальто чи курт-
ку, бо на інше просто грошей не ви-
стачає, — каже одна продавчиня. 
— Так, жіноче пальто коштуватиме 
від 700 гривень, а курточка й узагалі 
400-500. 

Й справді, речі за такими ціна-
ми на ринку можна знайти. Втім, їх 
якість змушує замислитись. У серед-
ньому жіночі балонові пальта з син-
тепоновим наповнювачем обійдуть-
ся від 100 до 1300 гривень, куртки 
— у 500-700 гривень. За пуховики 
просять у рази більше — від 1500 до 
2000 гривень за пальто та 800-1200 
за курточку. Чоловічі куртки вар-
тують 450-700 гривень, пуховики — 
від 800 гривень.

— Я собі на зиму хочу пуховик, 
ось знайшов за 900 гривень і, певно, 
його й братиму, — розповідає поку-
пець Андрій. — Два сезони тому ку-
пував куртку на синтепоні, але вона 
громіздка і не дуже зручна, а ось 
пуховик і легший, і зручніший, та 
й продавці запевняють, що в ньому 
точно не замерзнеш.

Чоловіки на ринку зацікавлено 
приглядаються й до кашемірових 
утеплених пальт. Така обновка ви-
трусить із гаманця щонайменше 
1600 гривень. Стільки ж коштує й 
простеньке жіноче кашемірове паль-
течко, а от оздоблене натуральним 
хутром уже потягне більше як дві 
тисячі гривень.

— Хто не сильно боїться холоду, 
бере на зиму й демісезонні пальта, — 
розповідає продавець. — Вони злег-
ка втеплені синтепоном і коштують 
у середньому 900 гривень, а минуло-
річну модель можу й за 600 віддати. 
А от зимові пальта, утеплені вати-
ном, звісно, дорожчі.

Добре грітимуть узимку й нату-
ральні дублянки. Їх обирають ті, хто 
хоче виглядати елегантно і водно-
час не бажає носити на собі важко-
го одягу. Та от дозволити собі таку 
обновку може далеко не кожен, бо 

ціни, відверто кажучи, кусаються. 
Заглядаємося на коричневу коро-
теньку жіночу дублянку. Продавчи-
ня запрошує приміряти, мовляв, це 
тогорічна модель, віддам зовсім не-
дорого — за три тисячі гривень.

— У нас лишилося кілька штук із 
минулого сезону, то віддаємо дешев-
ше. Деякі середньої довжини можу 
й за чотири тисячі продати. А от ду-
блянки з нової колекції уже дорожчі. 
Коштуватимуть майже шість тисяч 
гривень. Ті, хто має такі гроші, ку-
пують не задумуючись, адже виріб 
теплий та якісний і прослужить не 
один сезон.

Чоловічі дублянки чи утеплені 
шкіряні куртки теж не з дешевих. 
Одну з таких вдалося знайти на роз-
продажі за дві тисячі гривень. Що-
правда, дизайн цієї дублянки важко 
назвати сучасним. А за стильні та 
модні просять значно дорожче: від 
трьох тисяч гривень — за коротень-
ку, від чотирьох — за дещо довшу. 
Якщо ж хочете шкірянку з хутром 
усередині, готуйте щонайменше дві 
з половиною тисячі гривень. 

Мрія мало не кожної жінки — 
розкішна шуба. Хай який популяр-
ний нині рух Greenpeace, а чарівні 
панянки все одно маритимуть шуб-
кою з норки чи бодай із кролика. 

— У нас дуже дорогий товар, то 
покупців не надто багато, — зі смут-
ком каже продавець в одному з бу-
тиків. — Люди останнім часом усе 
рідше можуть дозволити собі такі 
покупки. Скажімо, зовсім коротень-
ка норкова шубка зі шматочків ко-
штує сім тисяч гривень. А от із ціліс-

ного хутра середньої довжини вже 
потягне на цілих двадцять. Молодь 
якщо й купує, то здебільшого з ху-
тра кролика. Така шубка обійдеться 
від двох із половиною тисяч за коро-
теньку та близько шести — до колін. 
Також є непоганий варіант із хутра 
мангуста: м’яка на дотик і тепла — 
5800 гривень.

Із верхнім одягом так-сяк розі-
бралися, тепер перейдемо до взуття. 
Коротенькі жіночі черевички з на-
туральної шкіри коштують від 500 
гривень, за простенькі чобітки про-
сять 600-900, а от модельні, та ще й 
із нової колекції дешевше як за 1200 
гривень не шукайте. Якщо ж ви ви-
рішили купити взуття з замінника, 
то можете вкластись у 400 гривень, 
щоправда, якості товару ніхто не га-
рантує. Взути чоловіків буде трохи 
дешевше. Так, вдалося знайти кла-
сичні шкіряні мешти на хутрі хар-
ківського виробництва за 460-550 
гривень, молодіжний варіант чере-
виків — 700-900 гривень. Взуття з 
замінника можна й узагалі за 300 
гривень купити.

До цього всього потрібно додати 
шапку й шалик — як мінімум 150 
гривень. Не забудьте й про рукавич-
ки: плетені можна придбати від 30 
гривень, а от шкіряні коштувати-
муть щонайменше сотню.

Як бачимо, щоби вдягтися на 
зиму, є різні варіанти. Все залежить 
від товщини гаманця. Та в будь-
якому разі сума, витрачена на зимо-
вий гардероб, буде кругленькою. 

Ольга УРИНА

Відокремлений хлібоприймаль-
ний пункт ТзОВ «Волиньзер-

нопродукт», що в селищі Луків 
Турійського району, відправив за 
кордон перші 36 вагонів вироще-
ної підприємством сої. 

Директор товариства з обмеже-
ною відповідальністю Євген Дудка 
розповідає, що обслуговуванням 
вагонів і навантаженням продук-
ції займається 25 осіб. «Наше під-
приємство має можливість щодня 
відправляти на Європу 36 вагонів. 
Зараз ми пакуємо сою, в планах — 
кукурудза та ріпак», — сказав він.

Голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук, який приїхав по-
дивитися на перші відвантажен-
ня зернових, розповів історію 
будівництва вузької колії, якою 

волинське збіжжя прямує в Євро-
пу: «Колись це був замаскований 
військовий об’єкт. Оборонна док-
трина Радянського Союзу перед-
бачала можливість бойових ма-
шин за одну добу дійти з Києва до 
Ла-Маншу. Оскільки моторесурс 
танкового двигуна обмежений, то 
більшу частину шляху їх перево-
зили залізницею. В Мацеєві тан-
ки перевантажувались із широкої 
колії на вузьку. Востаннє на цій 
території щось вантажили років 
20 тому. Опісля тут усе заросло 
бур’яном».

Борис Клімчук зазначив, що 
Євген Дудка, за підтримки об-
ласної державної адміністрації та 
з погодження залізничників, за-
думав цей проект як логістичний 
порт. «Це хороший приклад дер-
жавно-приватного партнерства. Я 
розумів вигоду від порту для екс-
портерів, імпортерів, для митних 
платежів і зборів, податків і заліз-
ниці, яка отримує від цього при-
бутки. Плюс місцеві податки та 
збори, які буде платити це підпри-
ємство в Лукові. Частина жителів 
отримала тут роботу. Вантажі, їх 
обслуговування, сушка та фумі-
гація зернових — усього тут до-
тримано», — поділився думками 
голова ОДА.
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Події

Луцькі комунальники готові 
до зими
Директор КП «Луцькспецкомунтранс» Валерій 
Кузьмич розповів, що до сніжної зими у Луцьку 
готові 16 одиниць різної техніки. Також підготували 
4,5 тисячі тонн різноманітних сумішей, щоб 
посипати дороги обласного центру Волині. Так, 
заготовлено тисячу тонн щебенево-соляної суміші 
та 3,5 тисячі тонн піщано-соляної, якою цьогоріч 
вирішили запастися більше, ніж минулого року, 
через хороші відгуки як водіїв, так і дорожників.

У Луцьку буде аеропорт
Луцький аеропорт побудують на місці 
військового летовища. Про це розповів міський 
голова Микола Романюк, пишуть «Волинські 
новини».  «Аеропорт у Луцьку буде. Це я вам 
обіцяю», — зазначив він. За словами Романюка, 
його побудують на місці військового аеродрому, 
що знаходиться на вулиці Ківерцівській. Він 
розповів також, що вже бачив макет майбутнього 
аеропорту. Проте мер Луцька додав, що деталі 
наразі розповідати не буде.

У скільки обійдеться зимовий гардероб 

Хлібоприймальний пункт у Лукові 
відправляє за кордон сою

Гроші на ремонт 
доріг не поспішають 
освоювати 

Співробітники Служби безпеки 
України спільно з прикордон-

никами та митниками в результаті 
багатоетапної спецоперації при-
пинили діяльність міжнародного 
каналу надходження в Україну ко-
каїну.

Як повідомили в прес-центрі 
СБУ, організатор контрабандного 
каналу — 40-річний житель сто-
лиці, юрист за освітою, колишній 
військовослужбовець — налаго-
див перевезення наркотиків авто-
мобільним транспортом із країн 
Балтії для подальшого збуту на 
території України. Його спільники 
— 43-річний громадянин однієї з 
країн Закавказзя та 44-річна укра-
їнка — реалізовували наркотик 
серед населення столиці та Київ-
ського регіону.

6 листопада на пункті митного 
пропуску «Ягодин» співробітники 
СБУ затримали автомобіль, який 
прямував до Києва. Під час мит-
ного огляду під панеллю авто було 
виявлено схованку, з якої право-
охоронці вилучили 1700 грамів ко-
каїну. Орієнтовна вартість нарко-

тику на чорному ринку становить 
350 тисяч доларів. У результаті 
обшуків приватних будинків зло-
вмисників у Києві оперативники 
вилучили ще 10 кілограмів мари-
хуани та 50 грамів кокаїну.

7 листопада слідчі УСБУ в 
Києві порушили стосовно органі-
затора наркоканалу кримінальну 
справу. Рішенням Печерського 
суду Києва йому обрано запобіж-
ний захід у вигляді утримання під 
вартою.

У Ковелі за годину парковки платять три 
гривні

На «Ягодині» ліквідували міжнародний 
канал постачання кокаїну
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У місті залізничників встанови-
ли плату за паркування авто-

мобілів. Так, водії платитимуть 
три гривні за годину стоянки на 
парковці. Про це повідомляють у 
прес-службі Ковельської міської 
ради.

У рішенні виконавчого комі-
тету Ковельської міської ради від 
8 листопада 2012 року №465 ви-
значено, що година паркування 
одного транспортного засобу на 
платних майданчиках міста ко-
штуватиме три гривні.

Так, водії можуть припарку-
вати свої авто з правого боку від 
перехрестя вулиці Курбаса до 
будинку №22; з правого боку від 
Брестської до Київської вулиць; 
від Соборної до вулиці Курбаса; з 

правого боку від перехрестя вули-
ці Сагайдачного до Привокзальної 
площі, а також навпроти автобус-
ної станції.

Стоянки для таксистів обла-
штували біля будинку на вулиці 
Незалежності, 101 та на Привок-
зальній площі.

У районах і містах Волині існують 
проблеми з виконанням робіт із 

ремонту комунальних доріг і, від-
повідно, з освоєнням коштів, спря-
мованих на ці цілі з державного 
бюджету. Про це повідомив перший 
заступник голови ОДА Олександр 
Башкаленко. За його словами, на об-
лаштування доріг у міста і райони 
надійшло майже 70 мільйонів гри-
вень із 82 передбачених цьогоріч. З 
цієї суми освоєно ледве половину. 
«Що ви будете пояснювати людям, 
коли наприкінці року невикористані 
кошти доведеться повертати до бю-
джету? Це — межа безвідповідаль-
ності!» — констатував Башкаленко, 
звертаючись до керівників.

Серед територій із найнижчим 
рівнем використання грошей на 
дорожнє будівництво — Ківерців-
ський, Камінь-Каширський, Ковель-
ський і Ратнівський райони. По-
вністю освоїли кошти Горохівський, 
Луцький, Любомльський райони, 
міста Володимир-Волинський і Но-
воволинськ.

У Луцьку почали організовану боротьбу 
з омелою

Луцька міська рада, визнавши 
критично небезпечним зара-

ження зелених насаджень міста 
омелою білою, прийняла рішення 
щодо боротьби зі шкідником. 

Зокрема, у рішенні міськради 
йдеться: «Зобов’язати КП «Парки 
і сквери м. Луцька», КП «Зелене 
господарство м. Луцька», під-
приємства, установи, організації, 
фізичних осіб, що є балансоутри-
мувачами зелених насаджень, роз-
почати роботи з обрізування гілок 
із кущами омели в порядку, ви-
значеному законодавством. У разі 
значного ураження крони омелою 
білою та неможливості збере-
ження дерева вирішувати питан-
ня про його видалення. Останнє 
проводити за рішенням органів 
місцевого самоврядування як над-
звичайний захід захисту зелених 
насаджень».

Також названі підприємства  
повинні запропонувати виконко-
му Луцької міської ради альтер-
нативні способи боротьби з оме-
лою білою: застосування хімічних 
засобів контролю поширення 
(обробка дерев гербіцидами та 
композиційними сумішами з ви-
користанням арборицидів і орга-
нічних розчинників поверхневих 
воскових виділень листя омели); 
використання біологічних факто-

рів обмеження поширення омели 
(антагоністичні гриби, комахи і 
гризуни, які харчуються її насін-
ням).

Тим часом виконавчий комітет 
міської ради до 1 грудня 2012 року 
має вжити заходів для належного 
виконання розпорядження Луць-
кого міського голови від 19.05.2011 
року №231 «Про проведення ін-
вентаризації зелених насаджень» 
із обов’язковим вирішенням пи-
тання про притягнення до відпо-
відальності осіб, що ухиляються 
від обов’язків чи перешкоджають 
роботам із впорядкування облас-
ного центру.


