
Народне віче на Євромайдані 
у Києві ухвалило резолю-

цію про створення загальнона-
ціональної організації «Народне 
об’єднання «Майдан». 

Євромайдан планують пере-
творити у громадський рух із міль-
йонами членів, головна мета якого 
— реальне місцеве самоврядуван-
ня та децентралізація фінансів, не-
залежне правосуддя, реформована 
міліція і т. д. 

Окрім того, один із принципів, 
на яких має базуватися створення 
громадського руху, — висунення 
рухом єдиного кандидата у пре-
зиденти, який візьме зобов’язання 
підписати Угоду про асоціацію з 
ЄС і реалізувати конкретну про-
граму зміни системи. 

«Рух має бути орієнтований на 
довготривалу боротьбу за зміну 
системи з чіткими діями протягом 
2015 року: розгортанням боротьби 
проти системи у кожному селі, міс-
ті й області; захистом можливості 
вільного вибору в 2015 році; пра-
возахистом від репресій влади та 
самозахистом учасників руху», — 
йдеться у заяві представників Гро-
мадського сектора Євромайдану. 

Структура управління громад-
ським рухом «має відповідати на-
строям у суспільстві, зокрема тому, 

що громадськості довіряє більше 
людей, ніж політичним партіям». 

«Рух не може бути утворенням 
партійних структур, а правилами 
руху має бути повна доступність 
фінансової звітності й інші атри-
бути прозорого управління. На 
таких засадах Громадський сектор 
готовий приєднатися до такого ши-
рокого руху», — зазначив Ігор Лу-
ценко, один із активістів Майдану. 

До складу ради народного 
об’єднання «Майдан» увійшли 
Василь Гацько, Олексій Гарань, 
Андрій Іллєнко, Сергій Квіт, Ігор 
Коліушко, Віталій Кличко, Руслан 
Кошулинський, Руслана Лижичко, 
Ігор Луценко, Юрій Луценко, Ма-
рія Матіос, Сашко Положинський, 
Віталій Портников, Єгор Соболєв, 
Сергій Соболєв, Вікторія Сюмар, 
Олександр Турчинов, Олег Тягни-
бок, Зорян Шкіряк, Арсеній Яце-
нюк та інші. 

Список ради «Майдану» від-
критий і буде збільшуватись, уточ-
нив Турчинов, який зачитав резо-
люцію. 

«Наше завдання — до «Майда-
ну» має вступити більшість україн-
ців, і це реально. Тоді ми сформує-
мо нову Україну та нову українську 
владу», — додав Турчинов. 
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Скільки коштуватиме 
новорічний стіл 

Учасники Народного віча створили 
народне об’єднання «Майдан» 

На Волині зібрали 
понад 2 млрд грн податків 
Про це повідомили в ГУ Міндоходів у області. Цього 
року бюджети всіх рівнів отримають на 38,2 мільйо-
на гривень більше (прогнозований збір —2 мільяр-
ди 142 мільйони гривень). Приємно відзначити, 
що місцеві скарбниці області отримають на 5,8 
відсотка коштів більше. А це майже 65 мільйонів 
додаткових коштів. Загалом до місцевих бюджетів 
надійде 1 мільярд 192 мільйони гривень. 

Як працюватимуть на свята 
банки і пошта 
НБУ повідомив графік роботи фінустанов у святковий 
період. Банкомати працюватимуть безперебійно, а бан-
ки — у звичайному режимі. Згідно з розпорядженням 
Кабміну, більшість державних установ та організацій 
на новорічні свята з 1 по 7 січня включно відпочивати-
ме. Натомість «Укрпошта», Казначейство та Пенсійний 
фонд матимуть лише два вихідних — 1-го та 7-го січня. 
31 грудня для цих установ передбачений скорочений 
робочий день. Цілодобово в усі святкові дні працювати-
муть швидка допомога, травмпункти і пункти міліції. 

18
стільки мільярдів гривень перед-
бачено у Держбюджеті на 2014 
рік на фінансування Міністерства 
внутрішніх справ. Нагадаємо, 
цьогоріч українські платники 
податків витратили на міліцію 
16 мільярдів. 
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Росія озвучила гарантії непідписання 
Україною Угоди з ЄС 

 ПОГОДА

У західних областях 26 груд-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Температура вночі 0...+1 °C, вдень 
+2...+3 °C. 27 грудня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Тем-
пература повітря вночі 0...+1 °C, 
вдень +2…+4 °C. 28 грудня змін-
на хмарність, опадів не прогно-
зують. Температура повітря вночі 
0...+1 °C, вдень +4...+3 °C. 

У північних регіонах 26 груд-
ня хмарно з проясненнями, опа-
дів не очікується. Температура 
повітря вночі -1...0 °C, вдень 
+1...+2 °C. 27 грудня переважно 
ясно, без опадів. Уночі темпера-
тура становитиме -1...-2 °C, вдень 
0...+1 °C. 28 грудня змінна хмар-
ність, сухо. Температура повітря 
вночі -3...-4 °C, вдень 0...+1 °C. 

У Києві 26 грудня змінна 
хмарність, сухо. Вночі -1…0 °C, 
вдень +1...+2 °C. 27 грудня со-
нячно, опадів не очікується. Тем-

пература повітря вночі 0...+1 °C, 
вдень +1...+3 °C. 28 грудня хмарно 
з проясненнями, без опадів. Тем-
пература повітря вночі -2…0 °C, 
вдень 0...+2 °C. 

У східних регіонах 26 грудня 
ясно, без опадів. Уночі -2...-1 °C, 
вдень -1...0 °C. 27 грудня пере-
важно похмуро, опади не прогно-
зують. Уночі -2...-3 °C, вдень 
0...+1 °C. 28 грудня похмуро, 
сухо. Температура повітря вночі 
-1...0 °C, вдень 0...+1 °C. 

У південних областях 
26 грудня змінна хмарність, без 
опадів. Температура повітря вно-
чі становитиме +6...+7 °C, вдень 
+8...+9 °C. 27 грудня переважно 
ясно, опади не очікуються. Тем-
пература повітря вночі +6...+7 °C, 
вдень +8...+9 °C. 28 грудня очі-
кується ясна погода, сухо. Ніч-
на температура +6...+7 °C, денна 
+8...+9 °C. 

Соціум

Новий рік — свято сімейне. Тож 
більшість людей зустрічає його 
вдома, у родинному колі. Що ж 
планують поставити на святковий 
стіл волинські господині й у скільки 
він обійдеться? 

Заклопотані підготовкою до свят 
люди останнього тижня заполонили 
ринки та супермаркети Луцька. «Ві-
домості» провели невелике опиту-
вання: що збираються готувати до 
Нового року? Лучани у своїх «ново-
річних традиціях» не надто вибагли-
ві. 

— Візьмемо кілька пляшок шам-
панського, мандарини та підемо 
святкувати з друзями на майдан до 
ялинки, — поділилася студентка 
Східноєвропейського університету 
Ірина. 

— Пляшка шампанського, салат 
«Олів’є», трохи бутербродів і ново-
річний концерт — так ми з чоло-
віком от уже 40 років відзначаємо 
Новий рік. Так буде і цього разу. Ра-
ніше друзі приходили. Зараз — самі, 
— розповіла пенсіонерка Олена Іва-
нівна. 

— Традиційно Новий рік свят-
куємо вдома. Приходять друзі. Стіл 
готуємо спільно. Нічого особливого: 
салати «Олів’є» і «Шуба», запечена 
птиця, риба, бутерброди з червоною 
ікрою, овочі, фрукти, торт. Зі спирт-
ного — шампанське та горілка. Голо-
вне, щоб настрій був у всіх гарний, 
— зазначила підприємець Оксана. 

ЦІНИ КУСАЮТЬСЯ 

Тепер порахуємо, у скільки в 
середньому обійдеться новорічний 
стіл. 

Варіант-мінімум. Пляшку ві-
тчизняного ігристого можна купи-
ти сьогодні за 28 гривень. Кілограм 
мандаринів обійдеться у 13–15 гри-
вень. Додамо сюди ще цукерки. Ви-
йде гривень 60–70. Це вже дуже по-
скромному. 

Салат «Олів’є», без якого не об-
ходиться жоден новорічний стіл, у 
середньому потягне гривень 40–50. 
«Шуба» дешевше: її можна зробити 

за 20 гривень. 
Банка червоної ікри «стартує» 

від 80 гривень. Червона риба — від 
130 гривень за кілограм. За тиждень 
до Нового року подорожчали м’ясні 
вироби та ковбаси, сири, яйця. Так, 
за кіло телячої вирізки на луць-
ких ринках просять від 55 гривень. 
Свинячу можна придбати на кілька 
гривень дешевше. Традиційно на но-
ворічний стіл ставлять нарізку. Так, 
кілограм ковбаси «Московської» 
вартує від 80 гривень на ринку до 
понад 100 у супермаркетах. 

Якщо запікати птицю, то при-
стойну тушку індокачки чи індика 
можна купити на базарі за 140–
150 гривень. За качку меншого роз-
міру правлять 60–70 гривень. 

Парникові огірки коштують 
30 гривень за кілограм, помідори — 
21–22 гривні, перець — 30-33, пече-
риці — 23–26. 

Помірні ціни на цитрусові. Зо-
крема, апельсини вартують від 
10 гривень, мандарини — від 12, ба-
нани — 11–13, лимони — від 14 гри-
вень за кілограм. Ананас можна ку-

пити за 23–32 гривні за штуку. 
Літровий пакет соку можна при-

дбати за 7–13 гривень, а дволітрову 
пляшку солодкого газованого напою 
— за 6. Можна зекономити і зварити 
компот. 

Торт до новорічного столу обі-
йдеться щонайменше у 50 гривень. 

Щодо алкоголю, то тут усе зале-
жить від «планів на свято» і спрог-
нозувати витрати важко. Лише за-
значимо, що за останній рік спиртне 
значно подорожчало. 

Отже, святковий стіл може обі-
йтися волинській родині від 100 до 
800 гривень. Залежно від можливос-
тей і бажання повеселитися. 

Варто лише додати, що при-
йдешній 2014 рік за китайським ка-
лендарем — рік Коня. Цій тварині 
сподобається, якщо на столі будуть 
страви з овочів. Вони цьогоріч хоч 
і подорожчали, та все ж картопля, 
морква, капуста значно дешевші за 
м’ясо. Тож, якщо підійти креативно, 
можна і заощадити. Гарних вам свят! 

Наталка СЛЮСАР 

Перший віце-прем’єр РФ Ігор 
Шувалов заявив, що фінансова 
позика Україні в $15 мільярдів 
оформлена «за жорсткою про-
цедурою». Росія завжди зможе 
зажадати від уряду України її по-
вернення. 

«Цю позику надано так, що у нас 
завжди будуть можливості вима-
гати від українського уряду її пога-
шення, і (вона оформлена) за дуже 
жорсткими юридичними процеду-
рами. Це не просто домовленість 
між двома Мінфінами, коли хтось 
щось комусь дав. Це оформлено за 
умов дуже жорсткої процедури, і 
Росія свої права в юридичному пла-
ні забезпечила», — сказав Шувалов, 
відповідаючи на запитання про 
гарантії того, що після отримання 

$15 млрд Україна через три місяці 
не підпише Угоду про асоціацію з 
Євросоюзом. 

Нагадаємо, 17 грудня в Москві 
під керівництвом президентів Во-
лодимира Путіна та Віктора Яну-
ковича відбулося засідання росій-
сько-української міждержавної 
комісії. У результаті був підписаний 
пакет із 14 документів. Зокрема, 
російський «Газпром» і «Нафтогаз 
України» підписали доповнення до 
газового контракту 2009 року, згід-
но з яким вартість газу для України 
знизиться з $410 до 268,5 за тисячу 
кубометрів. Також російський уряд 
розмістить частину свого Фонду 
національного добробуту в розмірі 
$15 млрд у цінних паперах україн-
ського уряду. 


