
За кілька днів для одинадцяти-
класників продзвенить останній 
дзвінок. А після державної під-
сумкової атестації у школах будуть 
випускні. Як повідомив начальник 
обласного управління освіти Олек-
сандр Хомич, цьогоріч попроща-
ється зі школою майже вісім тисяч 
юних волинян. Поки випускникам 
— радість, батькам — додаткові 
витрати. «Відомості» вирішили під-
рахувати, скільки приблизно треба 
мати в гаманці, щоб зібрати дитину 
на випуск. Сума складається з двох 
частин — витрат на зовнішній ви-
гляд і проведення урочистості. 

Розпочнемо з підрахунків видат-
ків на саме свято. Батьки нинішніх 
випускників пам’ятають часи, коли 
вони у приміщенні рідної школи 
танцювали до ранку, а потім усі ра-
зом зустрічали сонце. Це не вимага-
ло великих фінансових затрат. Нині 
ж у стінах навчального закладу ніхто 
випускні не святкує. Кажуть, що не 
дозволяють. Чому? Це запитання ми 
адресували начальнику відділу осві-
ти. 

— Передусім змінилося саме ба-
чення молоді та їхніх батьків прове-
дення свята, — розповів Олександр 
Хомич. — Випускні у навчальних 
закладах можна проводити і зараз. 
Але лише у форматі урочистості та 
дискотеки. Так, до речі, роблять у ба-
гатьох сільських школах. Недопус-
тимим у школі є розпивання міцних 
напоїв. Тому багато хто неофіційну 
частину переносить в інші заклади. 

У Луцьку проведення в іншому 
закладі неофіційної частини влітає 
у копієчку. По-перше, кафе чи рес-
торан замовляють за рік до урочис-
тості. Якщо хтось цього не зробив, 
то за місяць знайти щось путнє — 
годі. Мінімальне замовлення з одні-
єї людини — від 350 гривень. Якщо 
на святкування випускник піде з 
двома батьками, то лише ресторан 
обійдеться в тисячу. До цього до-

дайте ще гроші на подарунки школі 
та вчителям, інші приємні атрибути 
свята: голубів, стрічки, феєрвер-
ки, віньєтку, відео- та фотозйомку 
тощо. Перелік можна продовжувати 
до безкінечності — на що вистачить 
фантазії та грошей. Усе це полегшить 
батьківські гаманці ще мінімум на 
тисячу гривень. Мама луцького оди-
надцятикласника Оксана розповіла, 
що в їхньому класі цю суму збирали 
впродовж року. Адже відразу ви-
класти з бюджету сім’ї такі гроші для 
багатьох просто нереально. 

Ще одна суттєва стаття витрат 
на випускний — це одяг. 

Ми пішли на ринок. Адже ба-
гато хто одягається саме там. Нео-
дмінний атрибут — випускна сукня. 
Ними зараз мало не всі контейнери 
забиті. Товар навезли з Туреччини, 
Італії, Польщі. Ціни різні — від 300 
гривень до півтори тисячі. Все за-
лежить від якості матерії. Хіт сезо-
ну — синій, бірюзовий, персиковий, 
бузковий, рожевий, фіолетовий ко-
льори. В середньому за пристойну 

вечірню сукню потрібно віддати 
близько 700 гривень. Продавці пере-
конують, що не варто боятися купу-
вати плаття на випускний вечір на 
базарі: до свята вони підготувались 
і намагалися привезти унікальні у 
лічених екземплярах. Так що ри-
зик стати «інкубатором» (побачити 
ідентичний одяг на ще комусь) — 
мінімальний. До речі, відзначили, 
що нинішні випускниці стали раціо-
нальнішими та віддають перевагу не 
пишним бальним сукням, які, крім 
випускного, нікуди потім не вдяг-
неш, а коротеньким коктейльним 
платтячкам або строгим притале-
ним силуетам. 

— Тренд серед випускниць 
Луцька цього року — мати на ви-
пускний не одну, а дві сукні, — роз-
повіла мама одинадцятикласниці. 
— Одна — довга, нарядна — на уро-
чисту частину, друга — в ресторан. 
Сьогодні навіть два плаття можна 
купити менше як за тисячу гривень. 
Звісно, якщо про все подбати зазда-
легідь. Через Інтернет для доньки за-

мовила одну шикарну сукню за 500 
гривень, другу — коктейльну — за 
триста. 

Щодо хлопців, то тут усе про-
стіше і прозаїчніше. Є два варіанти: 
костюм або штани і сорочка. Міні-
мальна вартість костюма — 700 гри-
вень. Можна купити і за півтори ти-
сячі, і за дві. Якщо купувати окремо, 
то штани обійдуться у 300 гривень, а 
сорочка — у 150. Пояс — понад 100 
гривень, стільки ж «потягне» і кра-
ватка. 

Переходимо до взуття. Дівчаче 
(на каблуці-шпильці чи танкетці, з 
блискітками, камінчиками тощо): 
шкірзамінник — від 250 гривень, 
якісніше — дешевше 350 не купиш. 
Туфельки з натуральної шкіри вар-
туватимуть понад півтисячі. Для 
хлопців пристойне взуття можна ку-
пити від 400 гривень. 

Для доповнення випускного гар-
деробу справжній юній леді необ-
хідна маленька сумочка — від 150 
гривень. Біжутерія — від 100 і вище.

Для остаточних результатів по-
бували й у перукарні. До наведених 
вище приблизних сум додайте ще 
40 гривень на стрижку для хлопців і 
від 50 до 100 — на зачіску для випус-
книць. Якщо порахувати ще різні ак-
сесуари (накладні локони, шпильки, 
квіти і т. д.), то зачіска для дівчини 
«влетить» у гривень 300. Плюс мані-
кюр і педикюр. Підіб’ємо підсумки. 
Зовнішній вигляд випускника стане 
мамам і татам до двох тисяч гривень, 
випускниці — до двох із половиною. 

А ще обновки на випускний тре-
ба придбати і батькам. Тому, як не 
крути, а сімейному бюджету, якщо 
порахувати всі витрати, випускний 
обійдеться щонайменше у п’ять ти-
сяч гривень. 

Тому не дивно, що останніми 
роками все більше чути серед бать-
ків луцьких випускників фразу: ми 
йдемо лише на урочисту частину. В 
ресторан — ні. 

Наталка СЛЮСАР 
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Події

Потерпілим від пожежі 
в луцькій 16-поверхівці 
депутати пошкодували грошей 
Депутати Луцькради висловилися проти того, щоб 
виділяти гроші з бюджету міста людям, помешкання 
яких постраждали внаслідок пожеж чи підтоплень. 
Про це пишуть «ВН». Так, обранці негативно 
висловилися про виділення 15-ти тисяч гривень сім’ям 
16-поверхівки, чиї квартири постраждали внаслідок 
пожежі 2 травня. Нагадаємо, раніше міська влада 
обіцяла допомогти мешканцям «висотки». 

У Ковелі збудують аквапарк 
У Ковельській мерії знову заговорили 
про облаштування поряд із автотрасою 
Київ — Варшава рекреаційної зони на березі 
водосховища загальною площею 12 гектарів, 
пише «ПроКовель». В інвестиційному проекті 
пропонується на земельній ділянці площею 4 га 
звести туристично-розважальний комплекс, 
а на решті території облаштувати парк і пляж, 
де всі охочі зможуть відпочивати безплатно. 
Всі витрати на будівництво відпочинкового 
комплексу ляжуть на плечі інвестора. 
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Ковельчани 
спільно з міською 
владою зробили 
каналізацію 

У Ковелі введено в експлуата-
цію каналізаційно-насосну 

станцію на вул. Князя Романа. 
Робочий проект «Будівництво 
господарсько-фекальної кана-
лізації (влаштування водовід-
ведення житлових будинків)» 
розробив проектний інститут 
«Ковелькомунпроект» у 2008 р. 
за кошти жителів вулиці. Кошто-
рисна вартість об’єкта становить 
409,807 тис. грн. 

У проект входило будівни-
цтво зливового колектора про-
тяжністю 516 погонних метрів із 
труб діаметром 200 мм, напірно-
го колектора (діаметр — 110 мм) 
протяжністю 536 пог. м і каналі-
заційної насосної станції кошто-
рисною вартістю 205 тис. грн. 

Будівництво каналізаційної 
системи здійснювалося за ко-
шти як жителів вулиці (проект, 
закупівля матеріалів), так і місь-
кого бюджету (придбання КНС і 
оплата за виконані роботи). 

Міський голова Олег Кіндер 
подякував мешканцям за співп-
рацю та повідомив, що наступ-
ного року на вулиці Князя Рома-
на планують зробити асфальтне 
покриття, адже воно досі є ґрун-
товим. Але до цього всі мешкан-
ці мають провести відповідні 
інженерні мережі до своїх по-
мешкань, щоби не руйнувати до-
рогу в майбутньому.  

Телегід

05:00 Х/ф «Хороший рік»
07:00, 19:30, 23:35, 03:55 ТСН: 

«Телевізійна служба новин»
07:50 Х/ф «Старий Новий рік» 
10:10, 11:05 «Секретні матеріали 

шоу-бізнесу»
12:00, 12:55 «Ілюзія безпеки»
13:50 «Зніміть це негайно»
14:55 «Красуня за дванадцять 

годин»
15:45, 04:10 «Сімейні мелодрами 

- 3»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:25, 04:55 Х/ф «Моя старша 

сестра»
20:15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
22:30 «Гроші»
23:50 Х/ф «День Незалежнос-

ті» 

05:00 Профілактика
14:00 «Судові справи»
14:45 «Сімейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10, 03:40 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Колишня дружина»
23:45 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів12»
01:45 Х/ф «Кров за кров» 

05:00 Профілактика
14:00 «Один за всіх»
15:55 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:20 «Неймовірна правда про 

зірок»
19:55 «Слідство ведуть екстра-

сенси!»
21:00 Т/с «Маша Пірогова - на-

родний юрист» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:25 «Битва екстрасенсів»
00:25 Т/с «Доктор Хаус» 
01:20 Х/ф «Відпустка за власний 

рахунок» 
02:20 Нічний ефір

05:20 Служба розшуку дітей
05:30 Світанок
06:30, 07:40 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20, 00:50 Надзвичайні 

новини
10:10 Х/ф «Астерікс і Обелікс 

проти Цезаря»
12:30, 13:00 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів»
14:05 Х/ф «Астерікс і Обелікс на 

Олімпійських іграх»
16:30 Х/ф «Астерікс і Обелікс в 

Британії»
20:05 Т/с «Чужий район»
21:50 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:00, 03:25 Свобода слова
01:45 Про-Zікаве.ua

04:00 Профілактика!!!
08:00, 14:00, 17:20, 21:50 Т/с 

«Слід» 
10:15 Т/с «Анжеліка» 
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00, 19:00, 03:40 Події
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20, 04:45 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Людина нізвідки» 
23:20 Х/ф «Потрійний форсаж: 

Токійський дрифт» 
01:20 Х/ф «Обговоренню не під-

лягає» 
02:50, 04:00 Т/с «Камелот» 
05:20 Т/с «Дорожній патруль 

- 9» 

07:00 Мультфільми 
08:20 Х/ф «Уяви собі» 
10:20 Х/ф «Зіпсовані дівчиська» 


12:15 «Орел і Решка»
13:10, 18:00 «Звана вечеря»
14:10 «Пороблено в Україні»
15:35 «КВК»
19:00 «Таємний кухар»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 М/ф «Мадагаскар» 
23:40 Х/ф «Побачення наосліп» 


01:15 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
08:10, 10:55 «Шалене відео по-

українськи»
09:00, 21:00 Новини 2+2
09:25 Т/с «Мисливці за старо-

виною» 
13:05 «Облом.UA»
13:55 «Убойне відео»
15:00 Х/ф «Рембо» 
17:00, 23:25 Т/с «Псевдонім 

«Албанець»-4» 
19:00 Т/с «Група ЗЕТА-2» 
21:25 Т/с «Секретні матеріа-

ли» 
01:25 Х/ф «Уолл стріт» 
03:30 Х/ф «Кур’єр на Схід» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15, 04:05 «Модний вирок»
12:10, 03:10 Т/с «Торговельний 

центр»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:20 «Доброго здоров’ячка!»
15:20 «Поки є час»
16:05, 01:55 «Я подаю на роз-

лучення»
17:00 Вечірні новини
18:10, 01:05 «Давай одружимося!»
19:00, 00:10 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Колишня дружина»
22:25, 02:40 «Вечірній Ургант»
23:00 «Познер»
00:00 Нічні новини

05:00 Профілактика
14:00 М/с «Качині історії»
14:25 Kids Time
15:00 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Кадетство»
17:00 Т/с «Щасливі разом»
18:00, 19:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 23:55 Репортер
19:15 Піраньї
21:00 Ревізор-2
22:50 Т/с «Світлофор»
00:15 Т/с «Милі ошуканки» 
01:10 Т/с «Іствік» 
01:55 Т/с «Вероніка Марс 3»
02:40 Служба розшуку дітей
02:45, 03:45 Зона ночі
02:50 Розквіт українського кіно
03:50 Чорний колір порятунку
04:20, 05:05 Зона ночі Культура
04:20 Мовчазне божество
04:35 Дві Долі

06:00 Бойові сили
06:30, 12:20 За мить до катастрофи
07:20 Таємниці Америки
08:10, 14:00 Загадки планети
09:00 Таємні знаки
09:50, 19:20 У пошуках пригод
10:40, 22:50 Пустелі: життя на межі
11:30 Крижана людина
13:10 Військові замки
14:50, 23:40 Земля: еволюція 

планети
15:40 Слідчі та екстрасенси
16:40, 20:10 Фантастичні історії
17:40, 21:10 Гучна справа
18:30 Д/ф «Таємниця Ноєвого 

ковчега»
22:00 Д/ф «Всесвітній потоп як 

передчуття»
00:30 Покер
01:20 Жива історія
02:10 Д/ф «Аркадій Гайдар. Остан-

ня таємниця»
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «4исла»
05:10 Містична Україна

05:55, 02:20 «Легенди карного 
розшуку»

06:25 Х/ф «Швидкий поїзд» 
08:05 «Агенти впливу»
09:00 Х/ф «Акція» 
10:50 Х/ф «Перед світанком» 
12:35 Х/ф «Вантаж без марку-

вання» 
14:25 Т/с «Літєйний» 
18:30 Д/с «Реальні злочинці»
19:00, 23:30, 01:50, 04:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
21:30 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
00:00 Х/ф «Помститися за Ан-

джело» 
03:50 «Речовий доказ»
04:50 «Уроки тітоньки Сови»
05:20 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:50 Х/ф «Веселі історії»
11:25 Т/с «Я лечу»
13:15, 20:00 Т/с «Загибель 

імперії»
15:15 Х/ф «Зелені ланцюжки»
17:10 Х/ф «Жорстокий романс»
22:10 Х/ф «Партизанська іскра»
00:10 Х/ф «Блакитна стріла»
01:40 Х/ф «Розвідники»
02:55 Х/ф «Важко бути Богом»
05:00 Саундтреки

06:00 Профілактика
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами»
12:00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління»
13:00, 19:10 Богиня шопінгу
15:15 Т/с «Студенти»
16:20 Т/с «Руда»
17:20, 01:25 Досвідос
18:10 Т/с «Всі жінки - відьми»
19:50 Дайош молодьож!
20:50 Віталька
22:00 ТЕТ-Інтернет
22:25 Шпілівілі
23:00 Дурнєв+1
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с «Притулок» 
01:00 Твою маму!
02:15 Теорія зради
03:05 До світанку

05:10 Жіночий погляд
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:30, 13:25 Мультфільми 
09:00 Сім’я від А до Я
10:25 Бебі-бум
11:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:40, 14:20 Т/с «Дорога Маша 

Березіна» 
12:25, 17:15 Жіноча форма
15:15 Тиждень їжі
16:15, 22:35 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
19:00, 23:40 Міста світу
20:00 Запитайте у кухаря
20:50, 00:30 Глянець
01:10 Дім та домівка
02:00 Колір Ночі

06:00 Профілактика ПЕРШИЙ НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:10 Аудієнція. Країни від А до Я
10:30 Другий півфінал Міжнарод-

ного пісенного конкурсу 
Євробачення 2013 г.

12:30 Офіційна хроніка
12:40 Діловий світ
13:00 «Про життя» з 

А.Пальчевським
14:00 Темний силует
14:10 Енергоблок (Світ атома)
14:20 Право на захист
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20, 01:20, 02:05 Новини
15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
15:55 Т/с «Клеймо»
18:40 Діловий світ
18:55 Агро-News
19:05 Сільрада
19:25 Останнє попередження

19:45 «Про життя» з 
А.Пальчевським

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Слов’янський базар у 

Вітебську
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Худ. фільм «Генеральська 

онука». 5 с.
00:20 Від першої особи
01:40 Про головне
02:20 ТелеАкадемія
03:20 Ближче до народу
03:50 Околиця
04:15 Світ навколо нас
04:35 Натхнення
05:00 Точка зору
05:25 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 27 травня

Випускний полегшить гаманець родини на 
п’ять тисяч гривень 


