
Передусім астрологи застерігають, 
що Змія, господарка прийдешнього 
року, не любить галасу та метушні. 
Тому рекомендують зустрічати Но-
вий 2013-й рік у тісному колі своєї 
родини або в невеликій компанії. У 
це світле та добре свято треба по-
вністю розслабитись і відкинути всі 
турботи й похмурі думки. Змія — 
любителька розкоші та делікатесів, 
тому зустрічати її треба якимись не-
звичайними стравами. Що має бути 
на святковому столі та скільки нам 
коштуватиме новорічна вечеря, 
з’ясовували «Відомості». 

Вирішуючи, що готувати на Но-
вий рік, пам’ятайте, що Змія хар-
чується м’ясом, рибою та яйцями. 
Тому буде чудово, якщо на святко-
вому столі опиниться декілька ви-
дів м’яса: дрібних і великих тварин, 
птиці. Передусім це заєць і кролик, 
запечені в духовці або тушковані. 

Вирушаємо на Центральний ри-
нок міста Луцька, де зазвичай ску-
повуються городяни. Дехто, звісно, 
віддає перевагу супермаркетам. Од-
наче Змія, якщо все-таки дотриму-
ватися традиції задобрювати таліс-
ман року, готуючи те, що припаде 
йому до смаку, їсть тільки свіже й 
натуральне. А на базарі, як відомо, 
завжди багато домашніх продуктів, 
можна усе спробувати і поторгува-
тися. 

Пропозицій м’яса птиці достат-
ньо. Наприклад, домашню курку 
продають за 45-50 гривень, за гуску 
просять біля 100, курятину ж про-
мислового виробництва можна при-
дбати за 23-25 гривень за кілограм. 
Щодо кролятини, то тушка коштує 
від 80 до 120 гривень. 

Ціни на свинину й яловичину 
також різні. До того ж продавці за-
певняють, що перед новорічними 
святами вони поповзуть угору. Зараз 
бочок можна купити в середньому 
за 35 гривень, рубанку — за 38, ло-
патку — від 48, шинку яловичу — від 
50 гривень, а от теляча печінка доро-
га — аж 70 гривень за кілограм. 

Не обійтись у приготуванні ве-
чері без сметани. Літр домашньої 
вартує 36 гривень. За десяток яєць 
треба віддати 20 гривень. 

Змія 2013 року — водяна, тож 
дуже любить морепродукти та рибу. 
Тому цілком доречно виглядатимуть 
на святковому столі страви з цими 
складниками. Пофантазуйте і за-
пропонуйте гостям побільше салатів 

із дарами моря. 
На ринку великий вибір рибки 

на будь-який смак і гаманець. У риб-
ному відділі торговець пояснила, що 
найдешевша — морожені бички — 
коштує 10-14 гривень.

— Та хто ж їх готуватиме на Но-
вий рік? — заперечує її колега.

— Хто грошей не має, той і з та-
кої риби вигадає страву, — ведуть 
полеміку, спричинену нашим запи-
танням про ціни, продавці. 

— Найдорожче в нас філе лосося 
— 99 гривень за кілограм, — продо-
вжує жіночка, перелічуючи найпо-
пулярніший серед покупців товар, 
— оселедець — 26, хек морожений 
— 32 гривні. Перед самими святами, 
сподіваємося, ціни не виростуть, 
принаймні минулого року риба не 
дорожчала.

А от продавці овочів, навпаки, 
запевнили, що на 2-5 гривень ціни у 
них підскочать. Скажімо, на огірки 
(зараз — 22 гривні), помідори (нара-
зі — 14-17 гривень). 

— А от перець, який сьогодні ко-
штує 35 гривень, — каже торговець, 
— перед Новим роком буде 50. Зате 
цьогоріч дешеві шампіньйони — 16-
18 гривень. Це зовсім не дорого. 

Щодо фруктів, то, кажуть, на них 
ціна не піднімається. 

Астрологи радять особли-
вого значення надати напоям. 
Обов’язково поставте на стіл воду, 

краще колодязну. Адже у звичайній 
природній — міць стихії води. А ще 
треба пам’ятати, що Змія — дама ви-
шукана і примхлива. Самогон і пиво 
їй подавати не варто. Нехай буде 
менше, та краще. Поставте на стіл 
гарне вино, коньяк і, звичайно ж, не-
змінне ігристе. Й усе обов’язково хо-
рошої якості! А ціна таких хмільних 
напоїв, до слова, стартує від 50 гри-
вень. Соки повинні бути яскравими, 
а келихи та фужери можна прикра-
сити фольгою. 

За усталеною традицією стіл по-
винен вгинатися від наїдків і питва, 
адже наш нинішній талісман теж 
любить попоїсти як слід. 

Щоби було смачніше, новоріч-
ний стіл варто прикрасити компози-
ціями з живих квітів і предметів, що 
асоціюються з водою: мушель, мор-
ських зірок, акваріумів, фонтанчи-
ків. Наповнена водою прозора ваза 
у «морському» декорі, в якій плава-
ють свічки, стане окрасою зимового 
свята. Така композиція відразу при-
верне увагу гостей, а головне — по-
тішить господиню цього року. 

І що б ви не поставили на свій 
новорічний стіл, як би його не при-
красили, головне — це затишок і те-
пло домашнього вогнища, щасливі 
обличчя рідних і друзів, любов і тур-
бота один про одного. 

Людмила ШИШКО
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Подарунки юним футболістам 

У Переспі 
розширили 
дитячий садочок 

Благодійники та байкери влаштували 
новорічну казку в «Сонечку» 

Майбутні мами показали свою творчість 

Волинська обласна громадська 
організація «Твори добро» 

спільно з позаклубними байке-
рами Луцька вкотре подарували 
радість свята вихованцям дитя-
чого будинку «Сонечко», що у Кі-
верцях. Святкування розпочалося 
з лялькової вистави. Після цього 
до малечі завітали казкові герої, 
Зайчик і Лисичка, які весь вечір 
розважали їх. А Дід Мороз із Сні-
гуронькою принесли дітворі пода-
рунки. 

«Ми їздимо у дитячий будинок 
«Сонечко» два рази на рік, щоби 
порадувати малечу та допомогти 
чим можемо, — розповідає один 

із організаторів акції, луцький 
байкер Юрій Сілюк. — Дивлячись 
на діток, розумію, що їм не по-
трібні подарунки, а лише увага, 
якої бракує. Ми вирішили зроби-
ти маленьку виставу для дітлахів, 
і я з радістю згодився бути Дідом 
Морозом». 

Голова ВОГО «Твори добро» 
Володимир Бут-Гусаїм розповів, 
що, організовуючи акцію, най-
більше хотілося створити для ді-
ток свято. Також, як повідав Воло-
димир, 27 грудня отримати свою 
порцію свята і тепла готуються й 
школярі з навчально-реабілітацій-
ного центру. 

Нещодавно в Центрі відпові-
дального батьківства «Арт-

студія» відбулася презентація 
робіт вагітних жінок на тему «Ма-
мина колиска». Майбутні мами 
презентували різні варіанти дитя-

чих колисочок, створених із під-
ручних матеріалів.

Мета виставки — вкотре звер-
нути увагу на народження дитин-
ки в сім’ї, сформувати позитивне 
материнство та батьківство, про-
вести корекцію тривожних станів 
і простимулювати творчий потен-
ціал мами та малюка. 

70% українців зустрічатимуть 
Новий рік удома 
Новий рік збираються святкувати 85% українців, 
причому 70% — вдома, у колі сім’ї. Про це свідчать 
дані опитування, проведеного компанією R&B Group. 
Згідно з опитуванням, у гостях і з друзями планують 
зустріти рік Змії 11% респондентів, ще 2% мають намір 
розпочати святкування вдома, а потім продовжити 
його в розважальних закладах (ресторан, клуб, кафе). 
На новорічний стіл-2013 чверть жителів України (25%) 
планує витратити до 500 гривень, 21% — до 250, 13% 
— до 750, а кожен десятий (9%) — до 1000 гривень. 

У селі Переспа Рожищенського 
району відкрито третю групу 

дитсадка. 
«Важкі 90-ті роки, коли дово-

дилося закривати садочки, ми-
нули, сьогодні дошкільна освіта 
відновлюється не лише в області, 
а й в усій країні. Ми ще стільки 
не будували і не реконструюва-
ли, скільки вдається сьогодні. Є 
хороша робота обох гілок влади 
області та взаємодія з централь-
ними органами влади. Низку 
доручень, спрямованих на під-
тримку Волині, дав Президент 
Віктор Янукович», — наголосив 
голова облради Володимир Вой-
тович. 

Загалом із обласного бюдже-
ту на облаштування нової групи 
ДНЗ виділено 1,2 мільйона гри-
вень. Тут виховується понад 40 
дітей, із відкриттям нової групи 
вихованців побільшає до 60. Це 
малеча з шести довколишніх сіл, 
що належать до Переспівської 
сільради. Їх у дитсадок довозять 
шкільним автобусом.

Юні футболісти з подарунками від благодійного фонду Ігоря Палиці

Лучан навчатимуть власноруч виготовляти 
новорічно-різдвяні прикраси 
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З 19 грудня в арт-галереї «Луцьк» 
розпочала роботу виставка «Но-

ворічно-різдвяна атрибутика у ви-
конанні волинських майстрів». У 
перший день свої роботи предста-
вили троє митців. Зокрема, Юлія 
Богданова презентувала ляльки-мо-
танки, виготовлені з натуральних 
матеріалів. Вважається, що у дав-
нину мотанки виконували функцію 
сакральних оберегів. Їх виготовляли 
для різних подій — коли народжу-

валася дитина, люди брали шлюб 
тощо. Мотанки не мають рук, ніг 
і тулуба. Виразною є лише голова. 
Обличчя «пусте» або з хрестом, ви-
шитим різнокольоровими нитками 
так, щоб посередині утворювався 
квадрат.

Також на виставці представлені 
скульптурні композиції різдвяних 
янголів Катерини Новак і роботи 
майстра з виготовлення новорічно-
різдвяних іграшок і розпису керамі-
ки та виробів із дерева Дениса Бог-
данова. 

Виставка цікава тим, що тут не 
тільки можна побачити різні виро-
би, а й самому навчитися їх виготов-
ляти.

— Аж до Водохреща лучани та 
гості можуть відвідати галерею і ра-
зом із майстрами виготовити якусь 
іграшку чи атрибут, — зауважує на-
чальник управління культури Луць-
кої міськради Тетяна Гнатів. — Лише 
потрібно стежити за графіком, коли і 
який митець проводитиме майстер-
клас. А теми будуть різними: вироби 
з соломки, дерева, кераміка, розпис 
та інше. 

Людмила ШИШКО 

Солодкі новорічні подарунки 
від благодійного фонду Ігоря 

Палиці «Новий Луцьк» отримали 
вихованці відділення футболу ди-
тячо-юнацької спортивної школи 
№2. У спортивному залі «Підшип-
ник» регулярно тренується понад 
тридцять хлопчиків 2004-2005 ро-
ків народження. 

Для нас стало приємним сюрп-
ризом, коли на тренування до 
маленьких футболістів завітали 
представники благодійного фонду 
«Новий Луцьк», передали вітання 
зі святами та вручили гостинці від 
народного депутата України Ігоря 
Палиці. 

Ми знаємо, що одним із голо-
вних напрямків його діяльності 
є пропаганда здорового способу 
життя і підтримка дитячого спор-
ту. За кошти Ігоря Палиці в усіх 
школах міста цього року встанов-
лено тренажери й обладнано спор-
тивні майданчики. 

Знаю, що тренажерні майдан-
чики будуть облаштовані в усіх 
дитячих садочках. Тепер луцькі 
діти зможуть змалечку робити фі-
зичні вправи та зміцнювати своє 
здоров’я.

Михайло МЕЛЬНИК, 
тренер ДЮСШ №2

У новорічну ніч Луцьком 
курсуватиме громадський 
транспорт 
Для зручності лучан і гостей міста у новорічну ніч 
буде забезпечено рух громадського транспорту. 
Відповідне розпорядження підписав Луцький 
міський голова Микола Романюк. Управлінню 
транспорту та зв’язку міської ради було доручено 
організувати перевезення пасажирів маршрутка-
ми в святкову ніч. Так, облцентром курсуватиме 
30% від загальної кількості автобусів. 

На новорічному столі обов’язково 
мають бути м’ясо, риба та вода 


