
Господарство «Обрій LTD» 
розраховується з пайовиками 
пізніми зерновими
Нещодавно закінчилася видача орендної 
плати за землю пайовикам господарства «Об-
рій LTD» у натуральній формі, а саме — зер-
ном кукурудзи. Загалом процес тривав 15 ро-
бочих днів - з 25 листопада до 10 грудня.

Цього року на підприємстві поставили пе-
ред собою завдання видавати пізні зернові 
в оперативні терміни, за сприятливих погод-
них умов. Це була досить таки амбітна мета, 
оскільки мова іде про 7 сіл, які розташовані у 
трьох районах Чернігівської області.

Проте, завдяки спільним зусиллям інспекто-
рів з паїв, пайовиків та бухгалтерії господар-
ства це стало можливим. Отож, за вказаний 
період автотранспортом було доставлено 
майже 500 тонн кукурудзи. Більше 1000 пай-
овиків господарства змогли своєчасно, до 
погіршення погодних умов, і снігопадів отри-
мати якісну орендну плату. Загалом орендна 
плата на підприємстві «Обрій LTD» здійсню-
ється як в грошовій, так і в натуральній формі.

Процес видачі зерна був підготовлений до 
останніх дрібниць. Адже орендодавці мали 
змогу перевірити якість та кількість зерна, ко-
тре отримували. Співробітники господарства 
завчасно повідомляють жителів населених 
пунктів про порядок та графік видачі зерна і 
організовують цей процес якомога оператив-
ніше. Адже пізня осінь – це та пора, коли кож-
на хвилина погожого дня є дорогою для всіх, 
хто живе у селі та працює на землі.

СВК «Надія» завершує  
збір кукурудзи
Господарство «Надія», яке розташоване у 
Калинівському районі Вінницької області, 
завершує збір кукурудзи. Незважаючи на 
несприятливі погодні умови, які були впро-
довж жовтня-листопада підприємство чітко 
дотримується запланованих графіків жнив. 
Загалом зібрано «цариці полів» на площі 
550 га, з середньою урожайністю 9,7 т/га. До 
збору залишилося ще майже 200 га куку-
рудзи. Якщо найближчим часом не буде до-
щів, а ґрунт  підмерзне, то збір завершиться 
до Нового року.

У господарстві переконані, що все заплано-
ване по врожайності, зберуть.  «При наших 
низьких затратах, це прекрасний показник. 
У цілому можу відмітити те, що регіон, в яко-
му ми працюємо, прекрасний абсолютно для 
всіх культур, треба лише вміти використову-
вати його переваги», – наголосив директор 
господарства Михайло Луценко.

Але, звісно, не обійшлось без відповідально-
го і професійного підхідоду співробітників 
господарства до збирання пізніх культур: 
усі жнива пройшли злагоджено та організо-
вано, навіть техніка не підвела.
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Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/

Результати роботи компанії ТАС АГРО у 2017 році

100
млн. грн.

10
млн. грн.

250
млн. грн.

Виплачено більше 100 мільйонів гривень 
податків і зборів до бюджетів усіх рівнів;

Сплачено майже 250 мільйонів гривень 
орендної плати за земельні паї;

Інвестовано майже 10 мільйонів гривень 
у соціальну інфраструктуру місцевих громад.



Коментар: Микола Васильович Став-
ничий, директор господарства «Руте-
нія-М» (Миколаївська область) компа-
нії ТАС Агро: 
– Почну з того, що 2017 рік ми завершує-
мо з досить добрими показниками, зважа-
ючи на непрості цьогорічні кліматичні та 
агротехнологічні умови. Тому за підсум-
ками збору зернових ми суттєво переви-
конали всі заплановані показники. Так, 
пшениця дала врожайність 4 т/га з намо-
лотом 3500 т, ячмінь – 4,6 т/га з намоло-
том 1500 т, соя – 2 т/га з намолотом 700 т, 
соняшник – 3  т/га з намолотом 3000  т. 
Відповідно до планів завершили збір 
кукурудзи. Урожайність «цариці полів» 
складає 8,5  т/га. На 100% площ озимих 
культур, якими засіяно 1255 га, отримано 
сходи. Проте про їхній стан можна буде 
вести мову після  перезимівлі. З пайови-
ками господарство повністю розраху-
валося за оренду паїв. Хочу подякувати 
всім колегам за роботу та ще раз наголо-
сити на тому, що лише щоденна праця, 
дотримання всіх агротехнічних вимог 
та виконання процедур забезпечить нам 
подальше стрімке зростання й розвиток 
виробництва.

Коментар:   Дмитро Олександрович Тю-
хін, директор господарства «Агро-Бо-
гуславщина-Еко» (Київська область) 
– Відразу зазначу, що нині посіви 
озимої пшениці на площі 2500 га пе-
ребувають у відмінному стані, у фазі 

кущення. Сьогодні закладено основи в 
технологічних аспектах для одержан-
ня більш високих планових показни-
ків врожаю у 2018-му, ніж у поточно-
му році (система удобрення, сортовий 
склад та ін.). Що стосується жнив піз-
ніх зернових, то здебільшого на їхній 
результат вплинули як кліматичні умо-
ви, так і суб’єктивні фактори, та попри 
це наше агропідприємство отримало 
значно вищі показники урожайності, 
ніж інші аграрії регіону. Кукурудза на 
площі 3500  га показала врожайність 
6  т/га, соняшник на 2500  га  – 2  т/га, 
озима пшениця на 2000  га  – 4,3  т/га. 
Переконаний, що в наступному році 
ми спрацюємо більш результативно 
й доведемо, що київська земля при 
дбайливому господарюванні годить 
щедрими врожаями.

Коментар:  Сергій Олександрович Тир-
са, директор господарства «Зоря» (Він-
ницька область) 
– У Тростянецькому районі, що на Ві-
нничині, наше господарство орендує 
у власників земельних паїв майже 
2  тис. га землі. 2017 рік приніс нам 
вдалі врожаї. На це вплинули як спри-
ятливі кліматичні умови, так і відпо-
відальна та професійна робота наших 
співробітників. На рівні районів об-
ласті наше агропідприємство залиша-
ється у лідерах і є конкуренто спро-
можним серед аграріїв. Зернові дали 
досить стабільні результати порівня-
но з показниками інших агропідпри-
ємств регіону. Озима пшениця зібра-
на на площі 650  га з урожайністю 
4,8  т/га, соняшник показав урожай-
ність 3,2 т/га, на площі майже 1000 га. 
Вперше цьогоріч у нашому господар-
стві було посіяно бобову культуру  – 
горох, на площі 50  га, який показав 
урожайність 3,5  т/га. Що стосується 
озимини, то сходи, отримані на 100% 
площі, упевнено ввійшли в зиму у 
процесі початку кущення. Сьогодні 
озимина через відсутність снігу пе-
ребуває неприкритою, тому ситуацію 
складно спрогнозувати. Хочу подяку-
вати працівникам нашого господар-
ства за спільну та злагоджену працю 
й висловити сподівання, що в наступ-
ному році ми спрацюємо ще продук-
тивніше.

I що прикметно, діяльність госпо-
дарств компанії спрямована не 
тільки на отримання стабільно ви-

соких врожаїв, а й на відновлення ро-
дючості ґрунтів. Нагадаємо, що в шести 
областях України компанія ТАС Агро 
обробляє понад 90 тис. га землі. Аграрії 
вирощують  пшеницю, ячмінь, кукуру-
дзу, соняшник, сою та кормові культури. 
У розрізі культур карта посівів у 2017 
році мала такий вигляд: озима пшени-
ця - 17 тис. га, кукурудза – 18,5 тис. га, со-
няшник – 17,5 тис. га, соя – 16 тис. га, ози-
мий ячмінь – 1,5 тис. га, горох 1 тис. га. 
Щодо врожайності зернових культур, то 
можна сміливо говорити про те, що цей 
сільськогосподарський рік агропідпри-
ємства компанії ТАС АГРО завершили з 
доволі непоганими результатами. 

«Незважаючи на рік випробувань 
для аграріїв, сьогодні компанія ТАС Агро, 
як і уся сільськогосподарська галузь, 
демонструє стабільне зростання. Саме 
аграрії є надією української економіки, 
виступають її рушійною силою. Агропід-
приємства компанії ТАС Агро, будучи 
лідерами сільгоспвиробництва, відігра-
ють у цьому процесі вагому роль. Вони 
турбуються про те, щоб на столі в укра-
їнців був хліб і до хліба, та й не лише в 
українців. Тому під завісу чергового сіль-
ськогосподарського року, коли з полів 
збираємо останні зернини, хочеться під-
вести підсумки результатів роботи агра-
ріїв ТАС Агро. Щодо якості продукції, 
то динаміка останніх років свідчить про 

стійку тенденцію покращення основних 
показників. Передусім, це пов’язано з 
особливою увагою виробничого відділу 
та господарств компанії до усього циклу 
агротехнічних заходів. У підприємствах 
активно і професійно проводиться захист 
посівів від бур’янів, хвороб, шкідників. У 
результаті – більшість зерна належить до 
І-ІІ класу», – розповів Віктор Зидорович 
Белкот, директор з виробництва компанії 
ТАС Агро.

«Паралельно сьогодні виробничі 
підрозділи компанії завершують збір піз-
ніх зернових, розпочалась підготовка до 
придбання посівного матеріалу зернових 
культур під врожай 2018 року. Підготов-
лено близько 90% площ до посіву ярих 
культур. Наразі створена структура по-
сівних площ на наступний рік, здійсню-
ємо закупівельні роботи. Фахівцями ком-
панії розпочато проведення тендерів на 
мінеральні добрива, посівний матеріал 
та техніку для весняної посівної кампанії. 
Принцип нашої компанії – модернізація 
і наслідування основних тенденцій світо-
вого ринку, системність і послідовність 
ведення сільського господарства. Тому, 
незважаючи навіть на примхи погоди, 
ми впевнені у якісному врожаї 2018 року. 
Хочу подякувати усім працівникам ком-
панії ТАС Агро за якісну і професійну 
роботу у 2017 році, сподіваюся у новому 
році – ефективність нашої роботи буде 
зростати, а фаховий рівень підвищувати-
меться відповідно до сучасних вимог», – 
підсумував Віктор Зидорович.

ВІСТІ З ПОЛІВ

Жнива у компанії ТАС Агро на фінішній прямій
ШВИДКІСТЬ, ОРГАНІЗОВАНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ – ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЦЬОГОРІЧНИХ ЖНИВ КОМПАНІЇ ТАС АГРО. 
У 2017 РОЦІ ХЛІБОРОБИ КОМПАНІЇ НА СЛАВУ ПОПРАЦЮВАЛИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ДОСЯГТИ, А ПОДЕКУДИ Й ПЕРЕВИЩИТИ ЗАГАЛЬНІ ПО-
КАЗНИКИ, ОТРИМАНІ У ПОПЕРЕДНІ РОКИ НА РІВНІ РАЙОНІВ ТА ОБЛАСТЕЙ. У ДОСЯГНЕННІ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕ ОСТАННЮ РОЛЬ 
ВІДІГРАЛИ АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ (ОПТИМАЛЬНА СІВОЗМІНА, ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБІТКУ, ПОСІВУ, ДОГЛЯДУ), ІНВЕСТИЦІЇ В НО-
ВІТНЮ ТЕХНІКУ ТА АГРЕГАТИ, А ТАКОЖ ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ КОЖНОГО ПРАЦІВНИКА ДО СВОЇХ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ.



Підсумки соціальної роботи ТАС Агро у 2017 році
СОЦІАЛЬНА СФЕРА

П ротягом усього 2017 року на 
сторінках нашої газети ми роз-
повідали про масу безліч до-

брих справ, реалізованих сільськими 
громадами Вінничини, Чернігівщини, 
Кіровоградщини, Київщини і Микола-
ївщини завдяки коштам Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка і компанії ТАС 

Агро. Рік завершується, тому не зайвим 
буде пригадати та підсумувати резуль-
тати співпраці з місцевими громадами. 
А вони переконливо свідчать про те, що 
сьогодні в Україні можна бути успіш-
ним та прибутковим представником 
аграрного бізнесу, чесно та прозоро зай-
матися виробництвом, вправно сплачу-

вати податки, впроваджувати комплек-
сні соціальні програми підтримки для 
персоналу та орендодавців, інвестувати 
мільйони гривень у соціальну сферу пі-
допічних сіл і селищ.

Нагадаємо, що наразі підприємства 
компанії ТАС Агро орендують близь-
ко 80 тис. га землі у 13 районах п’яти 

областей. Відтак під систематичною 
опікою інвестора перебувають 65 сіль-
ських рад. За підсумками роботи, в 
розвиток соціальної сфери  сіл у 2017 
році, компанія і Благодійний фонд інве-
стували понад 8 млн грн. Перерахуймо 
найбільш пріоритетні напрямки нашої 
роботи.

ДОСТУПНА МЕДИЦИНА ЖИТЕЛЯМ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Медичне обслугову-
вання селян завжди було 
актуальним питанням. 
Непересічну роль віді-
грає функціонування у 
сільській місцевості ме-
дичних установ – фельд-
шерсько-акушерських 
пунктів та лікарських 
амбулаторій. У 2017 році 
майже 750 тис. грн витра-
чено на поточні ремонти 
приміщень, встановлен-
ня металопластикових 
вікон, придбання дизель-
ного палива для машин 
швидкої допомоги та за-
купівлю медичних пре-

паратів першої необхідності. Всеукраїнський благодій-
ний фонд Сергія Тігіпка виділив більше 200 тис. грн на 
забезпечення лікарськими засобам 65 сільських рад у 
різних регіонах України. 

ПІДТРИМУЄМО КУЛЬТУРУ СЕЛА

Споконвіку селяни вміли 
поєднувати трудові будні з ці-
кавим відпочинком – танцями, 
піснями, корисним дозвіллям. 
Тому саме клуби та бібліоте-
ки (хати-читальні) відігравали 
роль осередків культурного 
відпочинку на селі. Сьогодні до-
помогу від компанії ТАС Агро 
отримує 67 будинків культури 
та бібліотек. Більшість таких 
закладів перебувають у вкрай 
незадовільному стані. Музична 
апаратура, меблі, ПК та оргтех-
ніка, фінансування поїздок на 
конкурси та фестивалі, сценічне 
вбрання, ремонти приміщень – 
ось перелік тих пунктів, на 

які у 2017 році виділила компанія і благодійний фонд 
800 тис. грн. Завдяки таким значним інвестиціям десят-
ки сільських громад змогли значно покращити стан ма-
теріального забезпечення культурних осередків.

ЯКIСНА ОСВIТА – СIЛЬСЬКИМ ДIТЯМ! 

Сьогодні на територіях присутності компанії 
ТАС Агро в регіонах функціонують 55 шкіл. Кожен 
із цих закладів має свої проблеми й потреби, вирі-
шення яких залежить від наявності фінансування, 

якого, на жаль, часто бракує. 
Зважаючи на таку ситуацію, 
значну частину коштів, отрима-
них завдяки діяльності компанії 
і Благодійного фонду, сільські 
громади впродовж всього року 
спрямовували саме на покра-
щення умов навчання дітей. 
Так, загальна сума  інвестицій в 
освітню сферу становить більше 
1 млн грн. Переважно кошти ви-
користовувалися на проведення 
поточних та капітальних ремон-
тів приміщень освітніх закладів, 
умеблювання, закупівлю оргтех-
ніки та комп’ютерного облад-
нання.

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ НАЙМОЛОДШИХ

Одним із основних завдань соціальної роботи 
компанії ТАС Агро і функціонування Благодійного 
Фонду Сергія Тігіпка є опікування дошкільними на-
вчальними закладами. Адже від того, в яких умовах 

зростатимуть наші діти, за-
лежить їхнє майбутнє і май-
бутнє всієї України. Більшість 
садочків, які функціонують у 
сільській місцевості збудовані 
багато десятиліть тому і потре-
бують ремонтів та сучасного 
обладнання, меблів, ігрових 
куточків та дитячих майданчи-
ків. Усі ці питання вирішувала 
компанія ТАС Агро, інвесту-
вавши більше 500 тис. грн на 
дошкільні навчальні заклади. 
Все це для того, щоб маленькі 
українці навчалися у комфорт-
них умовах за допомогою су-
часних технологій. 

СПОРТИВНО – ЗНАЧИТЬ МОДНО!

Майбутнє України 
тісно пов’язане із сучас-
ною молоддю. Тому вона 
повинна бути здоровою 
й загартованою. Проте, 
якщо міський житель має 
доступ до відвідування 
спортивних секцій і шкіл, 
то на селі з цим справи 
гірші. Разом із ТАС Агро 
такий стан речей зміню-
ють сільські громади. На 
підтримку спортивних 
ініціатив, реконструкцію 
спортивних об’єктів, фі-
нансування та організа-

цію футбольних турнірів, придбання спортивного інвен-
тарю та спортивної форми у 2017 році виділено майже 
200 тис. грн.

КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Відремонтовані дороги, 
справне освітлення вулиць та 
якісне водопостачання турбу-
ють сьогодні чимало селян. На-
певно, саме тому левову частку 
соціальних коштів компанії ТАС 
Агро місцеві громади освоюють 
саме на реалізацію таких про-
ектів. І результат відмінний  – 
десятки кілометрів сільських 
транспортних артерій у бага-
тьох сільських радах приведено 
до ладу саме завдяки співпраці 
з інвестором. На десятках сіль-
ських вулиць з’явилося освітлен-
ня, а тисячі жителів підопічних 

сіл нарешті дочекалися води у своїх домівках. 
На покращення благоустрою, розвиток інф-
раструктури та підвищення рівня життя меш-
канців регіону в 2017 році компанія витратила 
понад 500 тис. грн.

ДІТИ – НАШЕ МАЙБУТНЄ

У 2017 році компанія 
ТАС Агро спільно з Бла-
годійним фондом Сергія 
Тігіпка встановила 25 ди-
тячих майданчиків у сіль-
ських громадах. Загальний 
бюджет проекту стано-
вить майже 1 млн грн. За 
формою і якістю вони не 
відрізняються, адже усі ви-
готовлені з надійного ме-

талу, пофарбовані у приємні кольори та мають відповідні 
гарантійні сертифікати від виробника. Комплектувалися 
майданчики кількома елементами: гірками, каруселями 
та гойдалками. До реалізації цього чудового проекту у 
більшості сільських громад не було встановлено ані май-
данчиків, ані спеціально облаштованих для дитячого від-
починку місць, а  дошкільнята і школярі були позбавлені 
можливості активно проводити своє дозвілля та розвива-
тись. Проте за підтримки компанії ТАС Агро ситуація змі-
нилася. Тепер сільські діти можуть з радістю  проводити 
своє дозвілля.



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.

Відповідальний за випуск
Роман Польовий, r.polevoy@tasagro.com; 
Адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
буд. 30, 01032. Не для продажу.
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Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

З давніх-давен наші пращури наді-
ляли новорічну ніч містичними 
силами, вважаючи, що грань між 

світами живих і мертвих в цей час стає 
особливо тонкою, а Всесвіт посилає нам 
потужні енергетичні потоки. Зараз, за 
часів технічного прогресу, високошвид-
кісного Інтернету та інших благ цивілі-
зації, більшість людей практично втра-
тили віру у всяку містику. Однак навіть 
найзапекліші скептики в глибині душі 
чекають у Новий рік дива, загадуючи ба-
жання під бій курантів.

І це не дивно, адже людина відчуває 
себе набагато впевненіше, якщоза її спи-
ною стоять добрі сили, що допомагають 
у всіх починаннях. З новорічною ніччю 
пов’язана величезна кількість забобонів, 
прикмет, обрядів і змов – зміна одного 
календарного періоду іншим впускає в 
наш світ сили, які можуть допомогти, 
якщо знати, що помічати і з якими сло-
вами до них звертатися.

потім носіть їх в гаманці як монет-
ки-амулети;

- Дівчата і жінки, які бажають скину-
ти з плечей якийсь вантаж або поз-
бутися від негараздів, повинні перед 
боєм годинника покрити плечі шал-
лю, а на останній секунді старого 
року зняти її, залишаючи проблеми 
в минулому;

- Радість у новому році принесе такий 
ритуал: за мить до свята очистіть 
шкірку з мандаринки і покладіть ци-
трус під ялинку;

- Дуже добре, якщо в святкову ніч в 
будинку буде горіти камін, причому 
підтримувати вогонь потрібно до 
ранку. Головне – не позичати сусі-
дам жодних предметів, пов’язаних з 
вогнем: сірники, дрова, свічки, а то є 
ризик відвернути удачу від домівки;

- Не турбуйтеся, якщо з ялинки впали 
і розбилися три скляні іграшки – це 
до поповнення в сімействі.

ПРИКМЕТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З 1 СІЧНЯ
Новорічні традиції 2018 року:

Почніть 1 січня з поцілунку – і ваші 
відносини будуть міцними!

Перший із днів нового року обов’яз-
ково продемонструє, чого чекати від на-
ступних дванадцяти місяців. Дотримуй-
тесь таких правил:
- Не беріться за важку роботу і не 

розпочинайте прибирання, щоб не 
провести в праці і турботі наступ-
ний рік;

- Незаміжні дівчата повинні уважно 
поставитися до першого зустрічного 
чоловіка в новому році. До речі, ціл-
ком можливо, що він буде схожий на 
вашого судженого і ззовні;

- Підприємці, які зайняті в сфері тор-
гівлі, будуть успішні, якщо першу по-
купку зробить чоловік. І не забудьте 
зробити покупцеві знижку, щоб за-
безпечити рік, наповнений фінансо-
вим благополуччям і хорошим при-
бутком;

- У давні часи дівчата насамперед 
після свята йшли купувати молоко. 
Якщо воно не прокисає за сім днів, то 
в цьому році судилося бути весіллю;

- Примічайте першу зустрічну твари-
ну. Якщо це буде собака, то зустріне-
те старого друга або заведете нового. 
Кішка – до романтичних зустрічей, а 
птах – до далеких подорожей.

Прикмети і звичаї  
до Нового року Традиції  

святкування Нового ріку  
у різних країнах світу

Щоб ви могли зустріти Новий рік у 
всеозброєнні, ми зібрали народні при-
кмети і звичаї, яких варто дотримува-
тися, щоб залучити Фортуну на свою 
сторону. І не забувайте, що 2018 рік про-
йде під заступництвом Жовтої Земляної 
Собаки, тому варто дотриматися цих 
кількох ритуалів, які викличуть симпа-
тію і прихильність тотема Нового року. 
У будь-якому випадку, від вас не убуде, 
а якщо будете вірити в краще всією ду-
шею – ваші бажання обов’язково здійс-
няться!

НОВОРІЧНІ ПРИКМЕТИ
Як загадати бажання на Новий 2018 рік?
- Під бій курантів встигніть випити 

шампанського і загадати 12 бажань;
- Домогтися виконання бажання 

можна шляхом його візуалізації. Уя-
віть собі, що воно стало дійсністю. 
Картинка повинна бути яскравою і 
чіткою. Ну і, звичайно, не забудьте 
записати свій «список бажань» на 
серветці, спалити її над полум’ям 
свічки і випити попіл з шампан-
ським;

- Якщо ви мрієте підвищити ступінь 
фінансового благополуччя, в мо-
мент, коли куранти відбивають ос-
танні миті року, міцно стисніть в 
руці монетку або киньте її в келих 
з вином. Обов’язково відбирайте для 
цієї мети нові і блискучі копійки, а 

З устріч Нового року в різних кра-
їнах пов’язана із традиціями, що 
збереглися з найдавніших часів. 

Ще у древніх народів зародилося по-
вір’я – як новий рік зустрінеш, так його 
і проведеш. У цей день у різних країнах 
вдаються до різних хитрощів, щоб «під-
манити» удачу, достаток і благополуччя.
- Так, в Австрії вважається, що в но-
ворічну ніч, щоб бути щасливим, потріб-
но з’їсти шматок свинячої голови або сви-
нячого рила.
- В Угорщині в першу секунду Ново-
го року вважають за краще свистіти в 
дитячі дудочки, ріжки. Вважається, що 
саме вони відганяють від житла злих ду-
хів і закликають радість, благополуччя. 
Готуючись до свята, угорці не забувають 
про магічну силу новорічних блюд: ква-
соля і горох зберігають силу духу і тіла, 
яблука – красу і любов, горіхи здатні за-
хистити від біди, часник – від хвороб, а 
мед – підсолодити життя. 
- У Німеччині люди різного віку, як 
тільки годинник починає відбивати пів-
ніч, піднімаються на стільці, столи, кріс-
ла і з останнім ударом дружно, з радісни-
ми вітаннями «встрибують» у Новий рік. 
- У Румунії незаміжні жінки зазви-
чай підходять до колодязя, запалюють 
свічку і дивляться вниз. Зображення по-
лум’я намалює в темних глибинах води 
особу майбутнього чоловіка. Ті, хто не 
ризикує бродити вночі по вулицях, беруть 
гілку базиліку і кладуть її під подушкою: 
сон покаже нареченого.
- У Греції Новий рік – це день святого 
Василя, який прославився надзвичайною 
добротою. Діти залишають свої череви-
ки біля каміна, в надії, що святий запов-
нить їх подарунками. 
- В Італії прийнято з квартир в ос-
танню хвилину старого року викидати 
розбитий посуд, старий одяг і навіть ме-
блі. Слідом за ними летять хлопавки, кон-
фетті, бенгальські вогні. Вважається, 
що якщо в новорічну ніч викинути стару 
річ, то в наступаючому році купиш нову. 
А всі діти чекають чарівницю Бефану, яка 
прилітає вночі на мітлі й через камінну 
трубу проникає в будинок. Вона наповнює 
подарунками дитячі черевички, спеціаль-
но підвішені до каміна.

- В Іспанії існує традиція в новорічну 
ніч їсти виноград. Під бій годинника по-
трібно встигнути з’їсти 12 виноградних 
ягід, по одній за кожний із дванадцяти 
прийдешніх місяців.
- У Шотландії Новий рік зустріча-
ють своєрідним факельним ходом: підпа-
люють бочки з дьогтем і котять їх по 
вулицях. Таким чином, шотландці «спа-
люють» старий рік і висвітлюють доро-
гу новому. Від того, хто першим увійде 
в будинок вранці нового року, залежить 
благополуччя господарів. Вважається, 
що щастя принесе темноволосий чоло-
вік, що прийшов з подарунком.
- В Англії за старовинним звичаєм, 
коли годинники починають бити 12, від-
чиняють задні двері будинку, щоб випу-
стити старий рік, а з останнім ударом 
відкривають передні двері, впускаючи но-
вий рік.
- У Скандинавії в перші секунди Но-
вого року прийнято хрюкати під столом, 
щоб відігнати від родини погань, хвороби 
і невдачі.
- У Стародавньому Китаї в Новий рік 
оголошувався єдиним в році святом же-
браків, коли будь-хто міг увійти в будинок 
і взяти те, чого потребує, а якщо відмо-
виш – сусіди з презирством відвернуться. 
У сучасному Китаї Новий рік – це свято 
ліхтарів. Він відзначається на п’ятнад-
цятий день Нового року за місячним ка-
лендарем. У новорічну ніч запалюють на 
вулицях і площах незліченну кількість 
маленьких ліхтариків, вірячи, що іскри від 
них проженуть злих духів. Сам же Новий 
рік настає в січні-лютому, тому асоцію-
ється він із завершенням зими і початком 
весни. Китайці особливо люблять стави-
ти на вулицях ліхтарі у вигляді 12 тварин, 
що символізують кожен рік з 12-річного 
циклу місячного календаря.
- У В’єтнамі Новий рік святкують 
за місячно-сонячним календарем та на-
зивають його Тет. Це сімейне свято, під 
час якого забуваються всі сварки, проща-
ються образи. Свої помешкання в’єтнамці 
прикрашають мініатюрними мандарино-
вими деревами із крихітними плодами. У 
кожному в’єтнамському будинку є вівтар 
предків, і віддати данину їх пам’яті – важ-
лива частина новорічного святкування. 

ЦІКАВО


