
Закон України «Про внесен-
ня змін до статті 130 Кодек-

су України про адміністративні 
правопорушення щодо поси-
лення відповідальності за керу-
вання транспортними засобами 
у стані алкогольного, наркотич-
ного чи іншого сп’яніння» набув 
чинності з 14 грудня 2013 року.

Згідно зі змінами, з 14 грудня 
цього року за керування тран-
спортним засобом у нетверезо-
му стані для водіїв передбачений 
штраф від 3400 до 5950 гривень 
або позбавлення права керу-
вання авто на строк від одного 
до двох років, або адміністра-
тивний арешт на строк від 7 до 
10 діб. Повторне протягом року 
вчинення такого порушення тяг-
не за собою для водіїв позбавлен-
ня права керування транспорт-
ними засобами на строк від двох 
до трьох років із оплатним ви-
лученням транспортного засобу 
чи без такого або адмінарешт на 
строк від 10 до 15 діб із оплатним 
вилученням транспортного за-
собу чи без такого.

Вчинення зазначеного пра-
вопорушення особою, яка двічі 
протягом року піддавалась ад-
міністративному стягненню за 
керування транспортними засо-
бами у стані алкогольного, нар-
котичного чи іншого сп’яніння, 
тягне за собою позбавлення пра-
ва керування транспортними за-
собами на строк до десяти років 
із оплатним вилученням тран-
спортного засобу. 

З понеділка, 16 грудня, у Луцьку 
стартував проект «Чужих дітей 

не буває». В його рамках у великих 
супермаркетах міста, а це «Пакко», 
«Колібріс», «Фуршет», «Наш край», 
«Тигрес», пройшла акція з такою ж 
назвою. В цих торгових точках сто-
яли волонтери та закликали відвіду-
вачів зробити свій внесок — придба-
ти будь-який товар і пожертвувати 
його для дітей-сиріт, поклавши до 
спеціального кошика. 

Організатори акції ВОГО «Ми 
плюс» повідомляють, що за день 

було зібрано близько 50 кг солодо-
щів і солодких подарункових на-
борів, 30 кг фруктів, 120 кг круп, 70 
іграшок. 

«Ми висловлюємо подяку кож-
ному, хто не був байдужим. Хто 
пожертвував не тільки товар, але 
час, який виділив, щоб послухати 
про акцію. В Біблії написано, що 
останнім часом у людях холоне лю-
бов. Дивлячись на результати цього 
дня, я впевнено можу сказати, що у 
серцях живе любов», — поділилась 
Іванна Кіперчук, волонтер акції. 
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Майже чотириста волинян, котрим за 45, отримали ваучери 
на навчання 

Дитячий карнавальний костюм 
напрокат обійдеться у 50–70 гривень 
Не за горами новорічні ранки у 
школах і садочках, а це справжній 
головний біль для батьків. Адже пе-
ред ними нелегке завдання — зна-
йти таке вбрання, щоб і сценарію 
відповідало, і малечі подобалось, 
і з гаманця усі гроші не витрусило. 
«Відомості» дізнавалися, ким хочуть 
бути на Новий рік сучасні діти і які 
пропозиції на ринку карнавальних 
костюмів. 

Здавалося б, нині усе просто: 
пішов у пункт прокату й узяв якесь 
казкове вбрання для сина чи дочки 
— і без клопотів. Але де там: іноді 
забаганки малечі такі, що півміста 
потрібно оббігати, щоб знайти ба-
жаний костюм. 

Є ще один варіант, який іще зо 
двадцять років тому був ледь не єди-
ним, — виготовити власноруч. Але 
нинішнім матусям зазвичай не до 
цього. Щоправда, не всім. Лучанка 
Ірина Тимчук своїй донечці костю-
ми на всі свята майструє самостійно. 
При цьому кожен із них вражає ори-
гінальністю. 

— Я уже давно виготовляю до-
рослі новорічні костюми для себе та 
друзів, це моє хобі. Коли ж донечка 
Мрія підросла, то я і для неї поча-
ла шити казкове вбрання, бо якось 
дивно було б брати його напрокат, — 
розповідає Ірина. — Якось зробила 
костюм цукерки, який був декорова-
ний справжніми солодощами. Спід-
ничку прикрасила будиночками з 
печива, солодкими ялинками, жела-
тиновими ведмедиками, зефірними 
сніговиками. 

Не менш неординарні й інші 
костюми від пані Ірини. Коли на 
одне зі свят її доні дісталася роль 
лисички, то майстриня створила 
костюм рудої в ретро-стилі. Вийшла 
доволі панська лисиця — зі справ-
жнім хутряним хвостом і коміром, в 
елегантній сукні з рукавичками, ще 
й зі страусиною пір’їною в голові. В 
арсеналі образів — і ворона в стилі 
хіп-хоп, і леді з вікторіанської доби, і 
весняна ельфійка. 

— Цьогоріч на Новий рік готую 
Мрії костюм ялинки. Він буде ви-
готовлений зі штучної хвої, при-
крашений справжніми новорічними 
іграшками та гірляндами, — поділи-
лася співбесідниця. 

На замовлення костюми Ірина 
майже не шиє, бо їх собівартість 
досить висока. В середньому виго-
товлення ексклюзивного вбрання 

коштуватиме 400 гривень, тож мало 
батьків захоче віддавати таку суму 
за вдяганку на один раз. Ті костюми, 
що є, хоч їх і не так багато, дає на 
прокат — за 80 гривень на добу. 

На ринку прокату середня ціна 
дитячих новорічних костюмчиків 
— 50–70 гривень. Щоправда, можна 
знайти і дешевші — за 40 гривень, 
але це переважно плюшеві звірятка, 
які уже далеко не перший рік здають 
в оренду. 

Лучанка пані Наталя вже кілька 
років заробляє прокатом карнаваль-
них костюмів. Має і фабричний одяг, 
але самостійно виготовляє вбрання 

казкових героїв і принцес. 
— У мене понад 100 різноманіт-

них костюмів, щороку колекція по-
повнюється новинками, залежно від 
забаганок малюків. Є чималий вибір 
різних звірят, костюмчики фруктів 
та овочів, метеликів, жучків, муль-
тяшних героїв. Так, торік матусі ноги 
збивали у пошуках костюмів ляльок 
«Вінкс», та це мало бути не просто 
плаття, а й усі належні аксесуари — 
сумочки, пояси й інше, — повідала 
співрозмовниця. 

У пані Наталі хутряні костюмчи-
ки коштують від 60 гривень, а якщо 
дуже пухнасті, то й більше. Всі інші 

вартуватимуть 50, а бальні сукні для 
дівчаток можуть коштувати і 70 гри-
вень на добу. 

Чи не найбільший вибір костю-
мів у Луцьку — в крамничці непо-
далік залізничного вокзалу. Як роз-
повіла власниця магазину пані Алла, 
у них в асортименті більше тисячі 
костюмів для дітей і дорослих. Каже, 
є традиційне вбрання різноманітних 
звіряток, казкових та історичних 
героїв, а також можна підібрати і 
ретро-стрій або навіть щось гламур-
не. 

— У нас чималий вибір костюмів 
персонажів діснеївських мульти-
ків. Є Міккі Маус і Мінні Маус, ге-
рої з «Історії іграшок», «Тачок», феї 
«Вінкс», Вінні-Пух, Тигрик, ослик Іа 
й інші, — розповідає пані Алла. 

Крім цього, тут чимало різних 
аксесуарів, і їх теж можна брати в 
оренду. Скажімо, взявши просто 
ковпак, накидку й окуляри, ви вже 
отримуєте костюм Гаррі Поттера. 

— Для діток трьох–п’яти років 
найчастіше просять костюми зві-
рят, бо цього зазвичай вимагає сце-
нарій новорічного ранку. В мене є 
внук, то якось ми хотіли підібрати 
йому на Новий рік якесь оригіналь-
не вбрання, але не змогли, бо мав 
роль тваринки. Але малечі подо-
бається бути чи то зайчиками, чи 
то ведмедиками. А от уже старші 
діти, яким по 8–10 років, мають не-
абиякі забаганки. В основному вони 
формуються на основі популярних 
зараз мультфільмів. Так, хлопці, як 
правило, хочуть бути супергероями: 
бетменами, суперменами, спайдер-
менами. Останнім часом усе менше 
заглядаються на рицарів і піратів, 
але в той же час багато хто обирає 
професійні костюми — міліціонера 
чи пожежника, — розказує власниця 
магазину. — Серед дівчат на піку по-
пулярності наряди ляльок «Монстер 
Хай»: Френкі Штейн — дочки Фран-
кенштейна, Дракулаури, тато якої — 
Дракула, Лагуни Блю — доньки мор-
ського монстра. Крім цього, вони 
хочуть бути різними відьмочками і 
чортенятами. А для дещо молодших 
не втрачають актуальності сукенки 
принцес і фей. 

Ціни тут доволі лояльні: за дитя-
чий костюм просять 40–50 гривень, 
за дорослий — 80. Іноді вартість 
може бути на 10–20 гривень вищою, 
якщо образ потребує великої кіль-
кості додаткових аксесуарів. 

Ольга УРИНА 

У Рівному щодня лунатимуть 
«Дзвони миру» 
Акція ініційована місцевими євромайданівцями. Тож із 
17 грудня щодня опівдні протягом хвилини у рівненських 
храмах роздаватиметься передзвін як заклик до взаємо-
розуміння, миру та злагоди серед українців. Мета акції 
«Дзвони миру» — об’єднання людей, що спростує будь-які 
розмови про можливість розколу в Україні. Акція тривати-
ме до 22 грудня та завершиться «дзвінким» флешмобом на 
рівненському майдані Незалежності. 

В Україні на трьох працівників припадає 
один комп’ютер 

13

Водночас 17% працівників ре-
гулярно використовують 

комп’ютер, підключений до Інтер-
нету, а лише третина підприємств 
має веб-сайт або домашню сторін-
ку в Мережі. 

Загалом близько 65% насе-
лення України позбавлене регу-

лярного доступу до інформації в 
Інтернеті. Більшість із них — це 
мешканці невеликих населених 
пунктів, які не мають не лише не-
обхідної техніки, але й базових на-
вичок комп’ютерної грамотності. 

Для подолання цифрової не-
рівності в державі у ВР пропо-
нують забезпечити розвиток 
ІТ-інфраструктури у публічних 
бібліотеках. «Сучасні публічні бі-
бліотеки — це платформа для сус-
пільно-економічного розвитку, — 
йдеться у пояснювальній записці 
до законопроекту №3710 «Щодо 
підтримки інформатизації публіч-
них бібліотек». — Бібліотеки, що 
надають доступ до Інтернету, вже 
показують результати роботи з 
просування ІКТ (інформаційно-
комунікаційні технології). Лише 
протягом вересня 2010 року — ве-
ресня 2013-го більше 7,4 мільйона 
осіб скористалися комп’ютерами й 
Інтернетом у модернізованих пу-
блічних бібліотеках». 

Наразі за посередництвом пу-
блічних бібліотек понад 16% насе-
лення отримало доступ до ІКТ. 

Як відомо, цього року, відповід-
но до Закону «Про зайнятість 

населення», передбачено право гро-
мадян віком від 45 років, які мають 
страховий стаж не менше 15 років, 
на одноразове отримання ваучера 
для оплати навчання за новим фа-
хом. Це дає змогу цим людям у по-

дальшому конкурувати на ринку 
праці. 

Як повідомила директор Волин-
ського обласного центру зайнятос-
ті Раїса Кучмук, цією можливістю 
скористалися 384 волинянина. По-
пулярними професіями та спеці-
альностями при отриманні ваучерів 

були: тракторист-машиніст (102), 
електрогазозварник (75), плодо-
овочівник (59), бджоляр (18), міське, 
промислове та цивільне будівни-
цтво (38), обслуговування та ремонт 
автомобільних двигунів (13), роз-
робка програмного забезпечення 
(12) та землевпорядкування (10).

Львівщина відмовилась 
заробляти на ялинках
Львівська облрада не прийняла рішення про 
ліміти використання ресурсів при заготівлі 
другорядних лісових матеріалів. Свої голоси «за» 
віддало лише 35 обранців. У проекті було перед-
бачено заготівлю новорічних ялинок лісогоспо-
дарськими підприємствами обласного управ-
ління лісового та мисливського господарства. 
«Цього року «йолка» — з кров’ю, тому пропоную 
ставити дідухів, а ялинки нехай ростуть», - під-
сумував депутат Йосиф Ситник. 

У супермаркетах Луцька відбулася благодійна акція «Чужих дітей 
не буває» 

Підвищено 
відповідальність 
за керування 
транспортним 
засобом у 
нетверезому стані 

Костюм цукерочки від Ірини Тимчук


