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З наближенням Нового року кожна 
господиня заздалегідь починає 
планувати святкове меню. Хо-
четься, звичайно, щоб і стіл був 
святковим, і щоб гості голодними 
не залишилися. Дехто скрупульоз-
но вивчає астрологічні прогнози на 
наступний рік, а щоб прихилити до 
себе так званого «господаря» року, 
то й страви намагається підібрати 
відповідні. 

Покровителем 2011 року вва-
жається Кролик, тому, як кажуть 
астрологи, на новорічному столі не 
повинно бути їжі тваринного по-
ходження. Мовляв, засмучуватися 
не варто, адже замість страв із м’яса 
можна приготувати страви з риби та 
безліч різноманітних салатів із ово-
чів і зелені, цікавих закусок. Ідеальне 
святкування Нового року для при-
хильників вегетаріанства. Та навряд 
чи нам, українцям, відомим своєю 
гостинністю та любителям смачно 
попоїсти, вдасться відмовитися від 
запашного м’ясця та ще й у новоріч-
ну ніч. Хіба що — від кролятини. 

Скласти меню неважко, а от роз-
рахувати орієнтовну вартість про-
дуктів сьогодні складно. Не встигли 
й оком моргнути, як ціни в магази-
нах поповзли вгору. За даними Дер-
жавного комітету статистики, про-
тягом року найбільше піднялись у 
ціні алкогольні напої, сир, масло, 
фрукти та солодощі, м’ясо, вартість 
якого зросла на 11%. Загалом за рік 
усе подорожчало приблизно на де-
сять відсотків. А от заробітна плата 
середньостатистичного українця ли-
шилася приблизно на тому ж рівні. 

«Відомості» вирішили підраху-
вати, у скільки обійдеться святку-
вання Нового року, тож вирушили 
до найближчого супермаркету. За 
складеним меню наш новорічний 
стіл прикрашатимуть традиційний 
салат «Олів’є», смажена риба, осе-
ледець під шубою, запечена курка, 
картопля-пюре, м’ясне асорті, бу-
терброди з червоною ікрою, нарізані 
овочі та фрукти і щось солоденьке на 
десерт. 

Будь-яке свято, а Новий рік тим 
паче, неможливе без алкогольних 
напоїв. Отже, до свого кошика ми 
кладемо дві пляшки «Советского 
шампанского» та дві пляшки горіл-
ки. Вибрати є з чого, проте віддаємо 
перевагу недорогим, але відомим 
торговим маркам. Тому лише за одне 
спиртне доведеться викласти з га-
манця близько сотні гривень. 

Для традиційного новорічного 
салату «Олів’є» купуємо всі необхідні 
продукти, включаючи овочі — кар-
топлю та моркву. Тож невід’ємний 
атрибут Нового року обійдеться нам 

у трохи більш як 50 гривень. При-
близно десятку можна зекономити, 
маючи вдома овочевий запас. 

Кілограм мороженого рибно-
го філе в супермаркеті вартує теж 
майже півсотні гривень, тому з ме-
тою економії ми вирішили придба-
ти рибу тушками, заплативши 30 
гривень за кілограм молочного хека. 
Два оселедці для так званої «Шуби» 
обійшлися ще двадцяткою.

Гарним доповненням до свят-
кового столу є запечена курка. 

Важливо, аби вона була великою та 
м’ясистою. Тут ми грошей не по-
шкодували, бо ж апетит рідних і 
гостей — понад усе. За трикілогра-
мову курку-бройлера заплатили 54 
гривні. На ринках можна підшукати 
птицю, вирощену в домашніх умо-
вах, але її вартість, звичайно, буде 
вдвічі вищою.

До складу м’ясного асорті, за 
задумом, мали б входити ковбаси 
«Салямі», «Московська» та сир, на-
приклад, «Російський». Кіло «Са-
лямі» вартує 80 гривень, за палку 
викладаємо майже половину цієї 
суми, «Московська» ковбаса взагалі 
коштує 120 гривень за кілограм. Пів-
кілограма твердого сиру нам зава-
жив на чверть сотні гривень. Таким 

чином, м’ясне асорті за цінами мага-
зину коштує 125 гривень. Враховую-
чи, що багато продуктів (м’ясо, сир, 
ковбаса) на продуктових ринках де-
шевші, ніж у супермаркетах на 10-15 
гривень, є сенс закуповувати їх саме 
на базарах. Так можна заощадити 
близько 50 гривень.

Йдемо далі. Бутерброди з чер-
воною ікрою. Пачка масла — від 
12 гривень. У супермаркеті якраз 
триває акція, тому радіємо, бо ікру 
лосося нам вдалося придбати за 36 
гривень (сподіваємося на совість 
працівників супермаркету). А вза-
галі, якщо не гнатися за якістю, то на 
ікрі можна зберегти до двох десятків 
гривень і без акції.

Ціни на овочі, наприклад, огір-
ки, помідори та перець, ще більше 
зменшили розмір нашого гаманця. 
За кілограм помідорів заплатили 41 
гривню, огірків — 27 гривень, а за 
перець — 56 гривень. Непогано, як 
на три невеличких пакетики.

Майже повну корзину продуктів 
доповнюємо фруктами. Традиційно 
беремо мандарини, банани, ківі та 
лимони. Це «джерело вітамінів» нам 
обійшлося ще у півсотні гривень. На 
десерт купуємо торт «Київський», 
його вартість — майже 70 гривень.

Нескладні математичні підра-
хунки підводять підсумок наших по-
купок — 650 гривень. Тішить одне: 
як Новий рік зустрінеш, так його і 
проведеш. Отже, голодними не зали-
шимося, щоправда, в гаманці купюр 
значно поменшало.

До слова, в минулому році «Відо-
мості» проводили подібну експери-
ментальну новорічну закупку. Тоді 
накрити святковий стіл коштувало 
півтисячі гривень.
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Події

ДО УВАГИ ВОДІЇВ 

ДАІ почала використовувати 
новий радарний комплекс 

«Арена», на якому висвічується 
номер авто, час руху, швидкість, і 
все це передається на монітор. Але 
тепер прилад фіксує порушення не 
на самому посту ДАІ, а за кілька 
кілометрів до нього. Таким чином, 
після одержання інформації на 
екран, тут уже тільки штрафують. 

Відеокамери радара «Арена» 
«стріляють» лазером у «спину» 
порушника-автомобіля. Фотофік-
сація спрацьовує автоматично при 
перевищенні швидкості. Інфор-
мація про порушника передаєть-
ся радіоканалом на контрольно-
пропускний пункт. Потрапивши в 
об’єктив реєстратора, система роз-
пізнає номерний знак і через мить 

знаходить кримінальну біографію 
авто та водія: викрадення, по-
збавлення прав, адміністративний 
арешт. У міліцейських базах даних 
порушника знаходять за кілька се-
кунд. Уночі прилад діє за допомо-
гою інфрачервоного випроміню-
вання. Одночасно може фіксувати 
порушення на трьох смугах. 

Водії ж, у свою чергу, корис-
туються радарами-детекторами. 
Прилад попереджає водія, що його 
авто «обстрілюють» міліцейські 
радари. Тож можна встигнути ски-
нути швидкість й уникнути штра-
фу. 

Крім «Арени», ДАІ також ви-
користовує послідовника «Візи-
ра» — замість радіолокаційного 
методу швидкість вимірюють 
лазером. Тому він може вихоплю-
вати будь-яку машину з щільного 
автомобільного потоку. Таких фік-
саторів швидкості в Україні — 26, 
а невдовзі з’явиться ще сотня. На 
озброєнні в інспекторів ДАІ ще й 
нові алкотестери. Прилади на міс-
ці визначають рівень алкоголю та 
роздруковують результат. 

Як відомо, 23 грудня Конститу-
ційний Суд роз’яснив, що інспек-
торам ДАІ заборонено штрафува-
ти порушників правил дорожнього 
руху за перевищення швидкості 
без складання протоколу про ад-
міністративні правопорушення 
і на підставі даних автоматичної 
фіксації швидкості транспортного 
засобу.

ЛЮБИТЕЛЯМ ЖАРТІВ 

В лізі КВН «Волинь» перемагає мінімалізм 

22 грудня луцькі прихильники 
КВНу дізналися про всіх півфі-

налістів сезону Ліги КВН «Волинь»: 
було зіграно заключну чвертьфі-
нальну гру. В ній взяло участь шість 
команд. Рекордною за всі ігри сезону 
була кількість луцьких колективів: 
«ВДУш», «Емансіпе», «В дрова». Крім 
них, лучани приймали ще й гостей із 
Хмельницького — команду «Острів 
Свободи», львів’ян — «Наслідки по-
літехніки» та команду «Вікторія Бек-
хем» із Рівного.

Переможцями гри стала луцька 
команда «Емансіпе», яка продовжує 
дивувати глядачів жіночими жарта-
ми. Сезон змін торкнувся й дівчат: 
вони не лише змінили форму, але й 
долучили до своїх виступів хлопця.  

Срібним призером гри стала 
команда «Острів свободи» з Хмель-
ницького. На грі були присутні лише 
кілька членів команди, але основні 
ролі грали лише двоє — це ще раз 
доводить, що головною є не кіль-

кість, а якість.
Команда «Вікторія Бекхем» — 

бронзові призери гри. Їх також по-
любила луцька публіка. Четверте 
місце посіли «Наслідки політехніки» 
зі Львова, забезпечивши собі дорогу 
у півфінал. Команда КВН «ВДУш» 
зайняла п’яте місце, тому не про-
йшла у півфінал. Останнє місце по-

сіла молода луцька команда «В дро-
ва». Офіційні результати гри такі: 
«Емансіпе» (Луцьк), «Острів свобо-
ди» (Хмельницький), «Вікторія Бек-
хем» (Рівне), «Наслідки політехніки» 
(Львів), «ВДУш» (Луцьк), «В дрова» 
(Луцьк).

Отже, за результатами попере-
дніх ігор до півфіналу потрапляють: 
«Гостиница Киев» (Київ — Кривий 
Ріг), «Оптом дешевше» (Тернопіль), 
«Коліжанки» (Львів), «Лінія від-
риву» (Ковель), «Т.Б.П.Ч.» (Рівне), 
«Что хотим, то творим» (Молдова), 
«Торгаши-Ж» (Київ), «Кабмін» (Тер-
нопіль), «Супер клас» (Київ), «Еман-
сіпе» (Луцьк), «Острів Свободи» 
(Київ), «Вікторія Бекхем» (Луцьк) та 
«Наслідки політехніки» (Львів).

І окремим рішенням оргкомітету 
Ліги КВН «Волинь» до стадії півфі-
налу потрапляє команда, яка зайня-
ла п’яте місце в першій ¼ фіналу — 
«Тра-та-та 36.км» (Новояворівськ, 
чемпіони минулого сезону).

 ПРОБЛЕМА 

Близько сотні волинських сіл 
не мають магазинів

В той час як в місті торгові точ-
ки мало не на кожному кроці, 

в багатьох волинських селах не 
мають де придбати хоча б хліба чи 
сірників. Про це під час селектор-
ної наради повідомив заступник 
голови облдержадміністрації Ві-
талій Карпюк. 

Найгірша ситуація у Ратнів-
ському районі. Без стаціонарних 
торгових точок там ще й досі 19 
населених пунктів. Таким чином, 
придбання найнеобхіднішого — 
проблема для  півтори тисячі осіб.

Не набагато краща ситуація на 
Любомльщині, де без магазинів 
потерпають 16 сіл. У Володимир-
Волинському та Турійському ра-
йонах 14 сіл не мають стаціонарної 
торгівлі. У Ковельському та Лока-
чинському районах у 13 населених 
пунктах відсутні магазини.

Взагалі, такі проблеми є в кож-
ному районі. В підприємців пояс-

нення на це єдине — не вигідно! 
Проте пан Карпюк зазначив: 

«Ми в кожному селі повинні мати 
стаціонарні торгові точки, потріб-
но робити на цьому бізнес».

Білоруси перекачають 4 млн. 
тонн нафти через Україну
Білорусь гарантує транзит 4 млн. тонн нафти через 
Україну за системою Одеса-Броди в 2011 році. Про 
це повідомив перший заступник прем’єр-міністра 
Республіки Білорусь Володимир Семашко. «Ми не 
відмовимося від постачань нафти з Венесуели — 
сьогодні нам вигідно купувати там нафту. Тому у нас 
серйозні наміри використати нафтопровід Одеса-
Броди. І наступного року ми можемо гарантувати, 
що прокачаємо через нього 4 млн. тонн нафти», — 
сказав Семашко.

В листопаді зарплата 
українців виросла на 30 грн. 
У листопаді середня зарплата підвищилася порівняно 
з жовтнем на 1,3%, або на 31 гривню — до 2353 
гривень на місяць. За даними Державного комітету 
статистики, найвищий рівень зарплат зареєстровано 
у Києві, де середня зарплата становила 3617 гривень.
Найнижчий рівень зафіксовано у Тернопільській 
області, де середня зарплатня становила 1762 грн. на 
місяць.

На новорічний стіл доведеться 
витратити 650 гривень

У ДАІ з’явився новий радар, що 
«стріляє» автомобілю в «спину» 

Тішить одне: як Новий рік 
зустрінеш, так його і прове-
деш. Отже, голодними не 
залишимося, щоправда, 
в гаманці купюр значно по-
меншало.

ЧОМУ СНІГ ПРИБИРАТИ ВАЖКО? 


