На станції Маневичі під потяг
потрапила жінка

В ДТП травмувалося п’ятеро
осіб

У Волинській області на станції Маневичі під
час прибуття на перон пасажирського потяга
сполученням Київ — Львів через власну
необережність під поїзд потрапила мешканка
Івано-Франківської області. Як повідомили
в управлінні МВС на Львівській залізниці,
постраждала каретою швидкої допомоги була
доставлена в Маневицьку районну лікарню, де,
попри докладені лікарями зусилля, померла від
отриманих травм.

На автодорозі Луцьк — Маневичі — Любешів — КПП
«Дольськ», поблизу села Карасин, сталась аварія.
27-річний ковельчанин, водій «Опель Астра», не
впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В
результаті відбулося лобове зіткнення з автомобілем
«Деу Ланос», за кермом якого перебував 54-річний
киянин. Унаслідок ДТП водій і двоє пасажирів «Опеля», а також двоє пасажирів «Деу» отримали тілесні
ушкодження та були доставлені в лікарню.

Що одягнути на святкування
Нового року

«Яке вбрання обрати для новорічної ночі?» — питання актуальне
мало не для кожного. Адже хочеться виглядати по-особливому яскраво і в той же час не бути схожим на
новорічну ялинку. Зважаючи на те,
що 2013-й за східним гороскопом
— рік Змії, то й новорічна мода
має бути у такому собі «зміїному»
стилі. «Відомості» з’ясовували, в що
краще вбратись у новорічну ніч та
якими будуть модні тенденції наступних сезонів.
Луцька
дизайнерка
Іванна
Юхимчук, щоби догодити Змії та
бути в тренді, радить жінкам зустріти Новий рік у приталеній сукні або
спідниці, які чудово підкреслять фігуру.
— Зверніть увагу на колір, — зазначає Іванна. — Надто яскраві відтінки вже потрохи втрачають свою
популярність, тому віддайте перевагу спокійній гамі. Доречним буде
одяг чорного, глибокого синього,
темно-сірого, фіолетового кольорів.
Оскільки довжина міні ще до нас
не повернулася, то на святкування
краще одягти максимально довгу
сукню чи спідницю. Зауважте, не
йдеться про широченні однотипні
яскраві спідниці, котрими дівчата
не гребували протягом цілого літа.
Також можна обрати варіант трохи
довший за коліна, та потрібно бути

обережним, оскільки така довжина
підходить далеко не всім. Крій одягу
має бути простим, навіть дещо строгим, без зайвих елементів. Скажімо,
до спідниці «в підлогу» варто обрати простий верх, а доповнити цей
комплект можна важким металевим
поясом або ж оригінальною біжутерією. Так як нині в моді масивні аксесуари, то спокійно можете їх одягати. Особисто я, обравши вбрання
холодних кольорів, доповнила б
його золотими аксесуарами. Таке
контрастне поєднання не лишиться
без уваги, адже золотисті речі завжди притягують погляд.
Зауважте, астрологи радять не
вдягатися на святкування 2013 року
в тканини, що імітують зміїну шкіру. За їхніми словами, такий крок
модниць може розгнівати володарку
року. А от проти блискучих тканин
ніхто нічого не має, та й до того ж
вони нині на коні.
Попри модні тенденції, Іванна
каже, що найбільше варто зважати
на власні відчуття та настрій, щоби
на святкуванні почуватися королевою.
— Завжди лишайтеся собою.
Якщо ви хочете одягти червону сукню, то нехай так і буде, — каже вона.
Для чоловіків у дизайнера рецепт значно простіший. Сильній половині людства вона радить подбати
про хороший костюм. Іванна заува-

жує, що в чоловічій моді популярний унісекс, тож вбрання має бути
якомога більш обтислим. Попри
це, вона наголошує: чоловіки перш
за все мають бути енергетично потужними, а тоді вже вдягненими за
останнім писком моди.
Користаючись нагодою, «Відомості» вирішили розпитати в дизайнера, що буде модно носити наступного року, які тенденції вийдуть на
перший план, а що почне втрачати
актуальність.
— Тут усе логічно та закономірно: якщо цьогоріч популярними були
довжина максі, яскраві кольори та
пістряві принти, то в 2013-му це все
нівелюється, давши дорогу простоті й лаконічності кольору та форми,
— каже Іванна. — Модними будуть
витончені силуети і строгий крій.
Ми потрохи повертатимемося до міні-спідниць, але галантних і вишуканих, у комплекті з жакетом. Останні,
до речі, будуть на піку популярності.
Але не безформні та зшиті на чоловічий манер, а приталені, з підкресленою талією. Жінка має виглядати
сучасною бізнесвумен, але в той же
час бути жіночною та красивою. Популярності набиратимуть жакети з
акцентом на плечах і гострими комірами. В моду повертаються спідниця-олівець і сумочки квадратної
форми, схожі на вчительські.
Іванна Юхимчук зазначає, що
такий пріоритет приталених силуетів пов’язаний із тим, що рік Змії є
часом становлення жінки. Тож вона
має водночас підкреслювати свої
принади і демонструвати діловий
статус. Популярні кілька сезонів
підряд квіткові принти відходять у
минуле, на зміну їм приходять геометричні фігури.
Уявити ділову жінку в балетках,
звісно, важко, тому без взуття на
підборах у 2013 році не обійтися.
Варто пам’ятати просте правило: що
коротша спідниця, то вищий каблук.
Одягатися відповідно до свого
статусу завжди вважалося правилом хорошого тону, тож і наступного року не варто про це забувати.
Дизайнер також звертає увагу й на
те, що вбрання потрібно підбирати,
орієнтуючись на особливості своєї
фігури. Скажімо, повненьким жінкам краще підкреслити талію, зробивши акцент на стегнах або грудях,
але в жодному разі не одягати широкий пояс.
Ольга УРИНА
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Події

На Горохівщині молодики пограбували
та довели до смерті пенсіонера

Д

вом чоловікам, які після спільного застілля побили, а потім
пограбували пенсіонера, доведеться відповісти перед законом.
72-річний мешканець Горохівського району, що на Волині,
полюбляв заглядати в чарку. Частенько у нього вдома збирались
«однодумці» з доволі сумнівною
репутацією.
Одним із них був 32-річний
мешканець сусіднього села, який у
минулому притягувався до кримінальної відповідальності, а зараз є
умовно засудженим. Молодик періодично приходив до пенсіонера,
щоби перехилити чарку-другу. Часом навіть залишався на ночівлю.
Чергова зустріч переросла у
пиятику. Коли спиртне закінчилося, господар дав гостеві грошей,
щоб той пішов і купив іще. У магазині чоловік зустрів свого родича
— 28-річного мешканця Горохівщини. Тож повернулися вони разом. Застілля продовжили втрьох.
Через деякий час господар
звинуватив новоприбулого гостя

у крадіжці столових приборів, а
відтак попросив показати вміст
кишень. Такий перебіг подій парубкові не сподобався, тож у хід
пішли кулаки. Йому «на допомогу» нагодився родич, і молодики
добряче побили чоловіка поважного віку. Згодом вирішили ще й
пограбувати його. Пенсіонер не зізнавався, де гроші, однак спритники з застосуванням фізичної сили
таки змусили дідуся розповісти,
де він зберігає свої заощадження.
Забравши майже чотири тисячі
гривень, зловмисники полягали
спати.
Вранці, коли гості прокинулися, господаря у помешканні не
було. Молодики поспіхом зібралися і поїхали до обласного центру,
щоби розважитися.
Тим часом 72-річний пенсіонер
із тілесними ушкодженнями звернувся до лікарів. Після медичного
огляду потерпілий повернувся додому, а через деякий час його труп
на подвір’ї виявили сусіди. Зловмисники затримані.

Луцький політех закривають на два місяці

У

Луцькому національному технічному університеті на два
місяці припиняють навчання: у
закладу немає коштів на опалення.
Про це пише «ВолиньРost».
Як розповів студент 5 курсу
факультету будівництва та дизайну Роман Котис, корпуси погано
опалюються. Заліково-екзаменаційну сесію скоротять — зроблять
щільнішою і розпочнуть раніше.
А другий семестр навчального
року розпочнеться пізніше, ніж

зазвичай. Загалом виходить, що
канікули триватимуть приблизно
два місяці — січень і лютий. Пари
викладачі мають намір проводити
до 25 грудня, а зимову сесію хочуть
закінчити 5 січня.
За словами студентів, опалення включають рідко. За весь листопад батареї були теплими тільки
три-чотири дні. Сидять в аудиторіях у куртках. «Заочникам сесію
перенесли на березень. А в нас заліків узагалі не буде. Викладачі виставлятимуть бали в заліковку за
модулями. Розклад екзаменів змістили. Між іспитами маємо один
день. За цей час нереально підготуватися. Від одного екзамену не
встигнеш відійти, а вже другий
здавати треба. На січень–лютий
багатьом перенесли літню виробничу практику, щоб студенти вдома без діла не сиділи. Найбільше
обурюються ті, хто платить за навчання. Хто їм гроші за ці місяці
поверне? Щоб студенти не бунтували, пообіцяли, що стипендію за
ці місяці всім виплатять і з гуртожитку нікого виганяти не будуть.
Слава Богу, там поки що тепло», —
каже п’ятикурсниця Юлія.
В інституті відмовляються коментувати двомісячні канікули.

Кваліфікацію робітників Волині треба покращувати

П

ід час чергового засідання
обласного
координаційного комітету сприяння зайнятості
населення йшлося про потребу навчально-практичних центрів на базі
професійно-технічних навчальних
закладів. Також обговорювалося
питання умов для реалізації права
на працю особами з інвалідністю.
Оскільки засідання відбувалось у
стінах заводу ТзОВ «Кромберг енд
Шуберт Україна», то присутніх ознайомили з соціальним захистом працівників цього підприємства.
Найбільшу полеміку викликало перше питання. Заступник начальника управління освіти й науки
ОДА Георгій Грушка навів приклад
двох чинних навчально-практичних
центрів на базі Луцького вищого
професійного училища будівництва
та архітектури — «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф».
Минулого року «Відомості» відвідували ці центри та переконалися
у професіоналізмі викладачів, високому рівні підготовки учнів, які
після навчання є затребуваними у
будівельній галузі. За шість років існування «Хенкель Баутехнік (Україна)» фахово підготовлено понад 2,3
тис. осіб, із них майже 700 безробіт-

них за направленням служби зайнятості.
За інформацією Георгія Грушки, до 2015 року в області планують
створити ще сім схожих центрів
підготовки робітничих кадрів для
промисловості, сфери послуг та
аграрного сектора, на що загалом
передбачено 78 мільйонів гривень.
Та чи віднайдуть такі кошти у місцевих і державному бюджетах і чи захочуть роботодавці вкладати гроші
у такі центри — питання відкрите.
Поки центрів немає, робітничі
кадри для сучасного виробництва
потрібно десь готувати. Як вихід із
ситуації директор обласного центру
зайнятості Раїса Кучмук запропонувала підвищувати кваліфікацію
робітників за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок
безробіття.
— Ми спробували переконати
роботодавця, що на період вимушеного простою (наприклад, узимку будівельники зовнішніх робіт не
виконують) як страхового випадку
люди можуть скористатися коштами
фонду для навчання, — каже Раїса
Євгенівна. — Протягом трьох місяців реально підвищити кваліфікацію

робітників. Але не вистачає культури трудових відносин, тобто працедавець не може сьогодні звільнити
робітників, бо має велику заборгованість із невиплачених відпусток. І

як факт ми бачимо, що працівник не
може набути статусу безробітного, а
отже, скористатися коштами фонду.
Тому Раїса Кучмук запропонувала
профспілкам спільно з управлінням

економіки проаналізувати стан кваліфікації працівників.
Директор обласного центру зайнятості зауважила, що за гроші
фонду на випадок безробіття можуть навчатися навіть незастраховані особи.
— Пропоную, — продовжує
Раїса Євгенівна, — наступного засідання комітету озвучити, скільки
молодих осіб, із яких сімей, на яких
умовах здобувають професійно-технічну освіту за кордоном та чому. Це
реальна загроза для нашого ринку
праці. Необхідно довести кожному
роботодавцю можливості наших закладів професійно-технічної освіти.
Пропозицію пані Кучмук підтримав генеральний директор ПАТ «Волинь-Авто» Юрій Корольчук.
Члени комітету дійшли згоди у
тому, що наповнити ПТУ сучасною
матеріальною базою неможливо,
адже науково-технічний прогрес
розвивається швидкими темпами.
Тому має бути поєднання теорії професійно-технічної освіти і практики
роботодавця. До речі, четверта частина безробітних (а це півтори тисячі осіб) проходить навчання саме у
працедавців.
Людмила ШИШКО

