
Новорічні свята наближаються, а 
разом із ними й клопоти батьків 
про карнавальні костюми для 
дітей. Де взяти, що одягнути, щоб 
гарно і не так, як у всіх, до того 
ж недорого? Колись, ще років зо 
двадцять тому, мами й бабусі самі 
придумували образи, шили-пере-
шивали вдома якийсь одяг, щось 
мудрували, щоб одягнути своїх чад 
на новорічні ранки. Сьогоднішнім 
мамам простіше, бо є прокат кар-
навальних вбрань, також їх можна 
купити на базарі й у магазині. Що 
пропонують і що популярне на 
ринку новорічних дитячих костю-
мів, дізнавалися «Відомості». 

Як виявилося, прокат вбрань для 
новорічних ранків нині перетворив-
ся на вигідний бізнес, хоча й триває 
сезон недовго — лишень місяць. А 
займаються цим у Луцьку близько 
двадцяти підприємців. Про це нам 
повідала Анна Уріна, яка однією з 
перших розпочала цю справу ще у 
2002 році. 

— Коли мені підкинули цю ідею, 
— розповідає Анна, — то спершу 
сміялася, мовляв, що на тих зайцях 
заробиш. Але з часом переконалася, 
що така діяльність дуже потрібна, 

бо батьки прагнуть, щоб їхня дити-
на була однією з найкращих на святі, 
та купувати костюм на годину не хо-
чуть. Тож і для нас, і для клієнта це 
взаємовигідне співробітництво. Ми 
даємо їм костюми, собівартість яких 
дуже висока, за демократичну ціну. 
Адже, щоб пошити цікаве вбрання, 
треба не менше 500 гривень. Робо-
та з ним досить складна: необхідно 
підбирати кілька видів тканин, а 
є навіть із ручною вишивкою, все 
компонувати. У нас костюми дуже 
якісні й витримують багаторазовий 
прокат. Два-три сезони по кілька 
разів один здаємо. Доба прокату ко-
штує від сорока до 150 гривень, коли 
вже зі зброєю, шоломом. 

Костюми тут і справді добротні 
й оригінальні, адже створює їх відо-
ма не тільки в Луцьку, а й в Україні 
дизайнерка Тетяна Кахіані. Вона з 
чоловіком мають весільний салон 
і шиють сукні для наречених — це 
їхній бізнес, а пристрасть Тетяни, як 
розповіла пані Анна, — саме дитячі 
костюми. 

— Вони у неї неперевершені, — 
дістає один із вішака й демонструє, 
— все продумано до деталей. Це — 
Княгиня Ольга, бачите, як пошито, 
прорізи на рукавах. А це Царівна-
Жабка з ось такою шапкою, щоб 
образ був довершеним. У пакун-
ках унизу — аксесуари до кожного 
вбрання: чарівні палички, діадеми, 

рукавички, віяла, шубки. Ті кос-
тюми, що на ринку, — стандартні: 
якщо Білочка, то жилетка, шапка і 
хвостик — ні краси, ні змісту. У нас 
же у кожний вкладено душу, кожен є 
неповторним. Одні люди мають тво-
рити, а інші опікуватися реалізаці-
єю. Тому в нас із Тетяною й виходить 
таке вигідне співробітництво. Я беру 
на себе рекламу, слідкую за тенден-
ціями, попитом. Є обов’язкові кос-
тюми, наприклад, точно знаємо, що 
поросят має бути не менше трьох, 
гномів — сім, кілька східних кра-
сунь, бо дівчатка дуже часто танцю-
ють. Я й замовляю у дизайнера, хоча 
Таня не дуже любить, коли їй дикту-
ють, хоче придумувати щось своє. 

На запитання, які ж образи по-
пулярні серед дітлахів, відповідає, 
що це щось непередбачуване, адже 
зазвичай костюми вибирають саме 
діти і важко пояснити, чому їм один 
подобається, а інший — ні. 

— Раніше наші маленькі клієнти 
хотіли бути принцесами, мушкете-
рами, а найменшим діставалися ролі 
гномиків і зайчиків, — каже Анна. 
— А зараз діти стали дуже каприз-
ні, бо ж дивляться мультики, мають 
Інтернет. Їм уже подавай костюма 
з «Вінкс». Тож мусимо і ми, дорос-
лі, сідати й дивитися мультфільми, 
щоб знати, хто такі Вінкс або Рапун-
цель. Чебурашка вже не актуальний. 
Хлопці хочуть бути воїнами, Людь-
ми-павуками, ніндзями. Вчора пита-
ли, чи у нас є вбрання Бакугана. Та 
я не знаю, що це, і у нас його нема. 
Хоч і кажуть, що йде пропаганда на-
силля, транслюють жорстокі й тупі 
мультики, та насправді діти добрі 
й обирають костюми позитивних 
героїв. Рідко буває таке, що малюк 
хоче бути якимось злим чарівником. 
Хлопці з задоволенням вбралися 
б воїнами, лицарями, легіонерами: 
тільки-но покажеш, що там є шабля, 
він уже готовий той костюм брати. А 
дівчатка є дівчатка: все-таки прин-
цеси, феї — то їхня стихія. 

Усього в Анни є близько чо-
тирьохсот костюмів, які здаються 
напрокат. Але, каже, з них, певно, 
сотня лишиться висіти на вішаках. 
Наступного сезону їх перешиють на 
інакші. 

Інша дизайнерка, керівник ве-
сільного салону-ательє Ledy-L Люд-
мила Гаспарова, яка вже понад п’ять 
років розробляє дитячі карнаваль-
ні костюми, також зазначила, що 
вплив діснеївських мультфільмів да-
ється взнаки. 

— Я для себе відзначила, що цьо-

го сезону популярний новий герой 
— принцеса Рапунцель, — розпо-
відає Людмила Йосипівна. — Діти 
розказали мені про неї. У мультяш-
ної героїні довге волосся, яким вона 
лікує. Старші хлопці хочуть вбрання 
Бетмена. Кожна дитина — неповтор-
на, я люблю з ними працювати, пе-
редусім тому, що вони щирі та дуже 
безпосередні. Спочатку слухаю, що 
хочуть маленькі клієнти, потім ма-
люю, показую, що є у нас у каталозі. 

У салоні Людмили Гаспарової 
костюм можна взяти не тільки на-
прокат, а й купити, і не лише для 
дітей, а й для дорослих. Ціни — від 
300 до 500 гривень. Прокат вбран-
ня — від 40 до 150. Усе залежить від 
того, скільки аксесуарів на костюмі. 
Наприклад, до вбрання Барбі-муш-
кетера входять плаття, капелюх, бот-
форти, плащ, тому воно й дорожче.

Ще одна майстриня, Юлія Бог-
данова, також пропонує костюми 
напрокат — по 30-50 гривень. Але 
наголошує, що найкращим буде той, 
який мама зробить для своєї дитини 
сама. 

— Ви подивіться, що продають 
сьогодні на ринку — в основному 

китайського виробництва з різними 
блискітками, вкрапленнями, — роз-
повідає пані Юлія. — Їх на тіло одяг-
ти не можна, бо коляться. Я проти 
китайських, бо вони неякісні й од-
норазові. Білоруські з хутра непога-
ні, та їх мало. Костюмчиків нашого 
виробника також не вистачає. Я ста-
раюся шити з натуральних тканин. 
Напрокат даю Зайчика, Білочку, 
Ведмедика, Вовчика. Але нехай бать-
ки не лінуються піти в бібліотеку, 
погортати книжки і щось придума-
ти. Скажімо, п’ятдесят років тому з 
картону, паперу робили досить ори-
гінальні костюми. 

В одному із торгових центрів 
Луцька, де також продають і здають 
напрокат карнавальні костюми, на 
запитання, хто виробник, торговець 
відповіла: «Не знаю». 

— Ніби з Одеси привозили, — 
каже молода продавчиня. — Кілька 
в Луцьку розробляли. Можна купи-
ти у нас. Є за 150, 200, 300 гривень, а 
прокат — від сімдесяти. 

На ринку великого вибору кос-
тюмів не побачили, та ціна тих, що 
були, стартує від сотні гривень. 

Людмила ШИШКО 
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Поїзд зіткнувся з 
вантажівкою

З 10 грудня маршрут рейкового 
автобуса Львів — Луцьк (регіо-

нальний поїзд №802/801) буде про-
довжено до станції Ківерці. Про це 
повідомили у прес-службі «Укрза-
лізниці».

На численні звернення паса-
жирів, які з задоволенням користу-
ються новим рейковим автобусом, 
на Львівській залізниці виріши-
ли продовжити маршрут поїзда 
до станції Ківерці. Регіональний 
поїзд №802/801 Львів — Ківер-
ці — Львів курсуватиме щоденно, 
крім вівторка та середи. Розклад 

руху поїзда не зміниться.
Поїзд №802 Львів — Луцьк — 

Ківерці: відправлення зі Львова 
— о 17:07, прибуття до Луцька — 
о 19:53, прибуття до Ківерців — о 
20:08.

Поїзд №801 Ківерці — Луцьк — 
Львів: відправлення з Ківерців — о 
06.05, із Луцька — о 6.22, прибуття 
до Львова — о 9.08. 

У зв’язку з продовженням 
маршруту рейкового автобуса 
відміняється курсування поїзда 
№5476/5477 сполученням Луцьк — 
Ківерці — Луцьк.

30 листопада близько 10 ранку 
46-річний водій вантажного 

автомобіля Volvo FH 12.460, рухаю-
чись із Рівного в напрямку Луцька, 
в селі Дерно Ківерцівського району 
не виконав вимоги дорожнього зна-
ка «Проїзд без зупинки забороне-
но». Під час увімкненої світлозву-
кової сигналізації чоловік в’їхав на 
залізничний переїзд, де зіткнувся 
з електропоїздом Здолбунів — Ко-
вель. Прибувши на місце події, пра-
цівники ДАІ негайно витягнули во-
дія вантажівки з кабіни, адже авто 
було дуже пошкоджене та могло 
будь-якої миті зайнятись. Зіткнен-
ня спричинило пожежу, локомотив 
і частково автомобіль загорілись, 
оперативними діями полум’я згодом 
було ліквідовано. Зі слів свідків, во-
дій, зупинившись спочатку, згодом 
почав рух у напрямку переїзду.

У результаті пригоди водій авто-
мобіля та пасажир дизеля отрима-
ли тілесні ушкодження та каретою 
швидкої допомоги були доставлені 
до травматологічного відділення Кі-
верцівської ЦРЛ. 

Квитки на автобуси волиняни 
зможуть замовити через 
Інтернет
У роботі автобусних станцій області є зрушення у 
підвищенні якості перевезень пасажирів. Про це 
розповів перший заступник голови облдержад-
міністрації Олександр Башкаленко. Він доручив 
нарешті об’єднати всі автостанції області у єдину 
комп’ютерну мережу, яка дозволяла б волинянам 
та пасажирам із інших областей замовляти квитки 
через Інтернет.

Костюм із салону Ledy-L

Рейковий автобус Львів — Луцьк 
курсуватиме до Ківерців

Анна Уріна демонструє костюм Княгині Ольги

Костюм розробила Людмила Гаспарова

Джаз-фестиваль привезе до Луцька 
музикантів світового рівня 
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З 7 по 17 грудня відбудеться ХІІ 
Міжнародний джазовий фести-

валь Jazz Bez. Цього року джаз по-
єднає 15 міст України та Польщі. 
Луцька частина фесту триватиме 
з 7 по 9 грудня у Палаці культури.

Вже дванадцять років поспіль, 
незважаючи на жодні територі-
альні розмежування та умовності, 
Jazz Bez дарує радість меломанам, 
об’єднує організаторів із різних 
міст, провокує публіку до роз-
думів, а музикантів — до пошуку 
нових відтінків джазу й експери-
ментів. Родзинкою фестивалю Jazz 
Bez є поєднання максимальної 
кількості джазових стилів: swing, 
fusion, bebop, jazz rock, funk, cool, 

free jazz. 
Упродовж фестивалю «джа-

зуватиме» більше 100 музикантів 
зі США, Канади, Ізраїлю, Німеч-
чини, Швейцарії, Великобританії, 
Португалії, Росії, Литви, Польщі 
та України.

Jazz Bez є наймасштабнішим 
і найтривалішим джазовим фес-
тивалем України. Від початку 
фестивалю у 2001 році у Львові 
та Перемишлі джазова федерація 
розрослася вже на п’ятнадцять 
міст, відбулися сотні концертів, 
на фестивалі утворилися десятки 
міжнародних проектів, а кількість 
музикантів, що грали на «Джаз 
Безі» перейшла за тисячу. 

«Цього року на триденному 
Jazz Bez гратимуть близько 50-ти 
музикантів із семи країн світу: 
України, Польщі, Росії, Португалії, 
США та Великобританії», — поді-
лився президент Луцького джазо-
вого клубу Олег Баковський.

До слова, квитки на Jazz Bez ко-
штуватимуть від 25 до 50 гривень. 

На Камінь-Каширщині 
встановили меморіальну 
дошку Лесі Українці
У селі Запруддя, яке пов’язане з історією родини 
Косачів, що на Камінь-Каширщині, встановили мемо-
ріальну дошку на честь Лесі Українки. Її прикріплено 
до природного каменя, що встановлений біля в’їзного 
знака в Камінь-Каширський район. Знак містить 
елемент у вигляді розгорнутої книжки, де цитуються 
слова поетеси: «Ой чи так красно в якій країні, як тут, 
на нашій Волині». 

Діти диктують дизайнерам новорічну моду 
Цього сезону популярні принцеса Рапунцель, Бетмен, Людина-павук 


