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П опри усі виклики і перипетії 
2020 року, компанія «ТАС Агро» 
успішно розпочала модерніза-

цію одного із власних елеваторів, який 
розташований у Талалаївському райо-
ні Чернігівської області та належить до 
Північного кластеру агрохолдингу. На 
сьогодні збільшено потужності зі збері-
гання сільськогосподарських культур на 
20 тисяч тонн. Зокрема, під час ремонт-
них робіт було додано три нові силоси, а 
також проведено оновлення транспорт-
ного обладнання та бетонної дороги. 
Після модернізації позитивні зміни 
очевидні у роботі всього елеваторного 
комплексу. Так, відбулась оптимізація 
ключових виробничих процесів, а саме: 

забезпечення безперебійного прийман-
ня, зберігання та відвантаження врожаю 
компанії «ТАС Агро», скорочення витрат 
на послуги сторонніх елеваторів. 

Оновлення елеватора на Чернігів-
щині триває й досі, в компанії не пла-
нують зупинятись на досягнутому. 
Найближчим часом тут планують за-
вершити повне облаштування бетонної 

дороги, а також налагодити залізничне 
відвантаження прямо із елеваторного 
комплексу. У ремонтні роботи на зерно-
сховищі «ТАС Агро» інвестовано більше 
50 млн грн, тому модернізація прово-
диться якісно та зі всією відповідальні-
стю, аби покращити функціонування не 
тільки підприємства, а й усієї структури 
компанії. 

Компанія «ТАС Агро» оновлює власні 
елеваторні потужності на Чернігівщині
ДЛЯ ЯКІСНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА ПІСЛЯ ЖНИВУВАННЯ Й ДО ПЕРЕРОБКИ ПОТРІБНІ СХОВИЩА. ОСТАННІМ ЧАСОМ 
ПРОВІДНІ АГРАРНІ КОМПАНІЇ ІНВЕСТУЮТЬ ЗНАЧНІ КОШТИ У СИСТЕМУ ЗБЕРІГАННЯ. ЕЛЕВАТОРИ СТАЛИ НЕВІД’ЄМ-
НОЮ ЧАСТИНОЮ ІНФРАСТРУКТУРИ 
АГРОБІЗНЕСУ. НА СУЧАСНИХ ЗЕР-
НОСХОВИЩАХ ФЕРМЕРАМ НАДА-
ЮТЬ І СУПУТНІ ПОСЛУГИ: СУШІННЯ, 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗБІЖЖЯ, ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИКОЮ. КОМПАНІЯ 
«ТАС АГРО» ТАКОЖ ВКЛАДАЄ ЗНАЧНІ 
КОШТИ У РОЗБУДОВУ ТА ОНОВЛЕН-
НЯ ЕЛЕВАТОРНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ.

«ТАС Агро Захід»  
проводить ремонтні  
роботи техніки
Наразі на підприємстві «ТАС Агро 
Захід», після завершення осінньо- 
польових робіт, проводяться планові 
ремонти техніки. У майстернях ре-
монтують легкові та вантажні автомо-
білі. Рівень підготовки штатних слю-
сарів дозволяє ремонтувати двигуни 
та трансмісії самостійно. Також про-
водять кузовні ремонти та ходових 
частин автомобілів.

Після польових робіт сільськогоспо-
дарську техніку підготували до збері-
гання у зимовий період. Окремі вузли 
та агрегати, такі як: сівалки, культи-
ватори, борони, оприскувачі та плу-
ги, демонтували для проведення ре-
монту та реставрації. Усі працівники 
тракторно-механізованого підрозділу 
компанії «ТАС Агро Захід», залучені 
до робіт, розуміють усю важливість 
та відповідальність, покладені на них. 
Адже від правильної підготовки техні-
ки у зимовий період залежить і поча-
ток весняно-польових робіт, і майбут-
ній урожай. 

Підприємство «Зоря»  
завершило оранку  
присадибних ділянок 
пайовиків
Одним із важливих зобов’язань ком-
панії «ТАС Агро» перед пайовика-
ми  — безкоштовна оранка городів 
та присадибних ділянок. Впродовж 
осіннього періоду для пайовиків із 
села Глибочок було оброблено 278 
городів. Загалом було виорано 83  га 
площ трьома тракторами. 

«Ми живемо у селі, тож іншої долі у 
нас просто нема, а головне  — люди, 
які віддали нам свої паї, довірили 
не просто землю, а найцінніше, що 
у них є. Вони звертаються по допо-
могу, коли хворіють, коли потрібно 
навчати онуків, одне слово, ми для 
них єдиний оберіг, тому і встановлю-
ємо різноманітні додаткові послуги і 
можливості, окрім виплати орендної 
плати»,  — говорить в.о. директора 
«ТАС Агро Південь» Михайло Бара-
баш. 

Осінній сезон для працівників зе-
мельного відділу, які займаються на-
лагодженням двосторонніх зв’язків 
з пайовиками  – гаряча пора. Робота 
з людьми досить важлива та відпо-
відальна, адже до кожного нашого 
пайовика ми ставимося з повагою та 
розумінням,  — підсумував Михайло 
Барабаш. 

НОВИНИ КОМПАНІЇ



З а повір’ями Микола Чудотво-
рець жив у Візантії та став відо-
мим завдяки створеним чуде-

сам. Він воскресив моряка, потонулого 
в штормі, а також постійно допомагав 
жебракам, знедоленим, невинно засу-
дженим і сиротам. Крім цього, є леген-
да про те, як Микола допоміг бідному 
чоловікові з трьома дочками і заки-
нув у їхній будинок через вікно три 
мішечки з золотом. Тому історично у 
Святого Миколая склав-
ся образ справжнього 
чудотворця. 

Щороку напередо-
дні свята хлопчики та 
дівчатка пишуть Мико-
лаю листи із проханням 
здійснити їхні мрії. І 
вранці 19 грудня одразу 
зазирають під подуш-
ку, очікуючи виконання 
Миколаєм Угодником 
їхніх бажань. 

У школах та дитячих 
садочках зазвичай про-
водять інтерактивні ви-
стави, де в ігровій формі 
вихованцям розповіда-
ють історію виникнення 
та звичаї цього свята. 

Зокрема про те, як святий Миколай з 
ангелами спускаються на землю, під 
яскравим світлом зірок, до чемних 
діток з подарунками. Напередодні 
улюбленого свята —  Дня святого Ми-
колая  — підприємство «ТАС Агро За-
хід» привітало усіх дітей у регіонах 
діяльності агрохолдингу. Представни-
ки компанії разом із солодкими пода-
рунками завітали на дитячі свята, аби 

подарувати малечі справжню радість 
та зимове диво.

«Цьогоріч, незважаючи на каран-
тинні обмеження, спільно із підпри-
ємством «ТАС Агро Захід» ми органі-
зували чудове свято для дітей нашого 
навчального закладу. Від аграріїв було 
вручено солодощі. Зазначу, що всі без 
винятку діти 1-9 класів отримали со-
лодкі подарунки від компанії «ТАС 
Агро». Варто також наголосити, що 

агрохолдинг як соціально відповідаль-
ний орендар із самого початку діяль-
ності почав звертати увагу на потреби 
сільської освіти. Допомога в поточних 
ремонтах, придбання комп’ютерного 
обладнання та необхідної канцеля-
рії тощо  — перелік справ, у яких ми 
вже отримали підтримку від аграріїв. 
Дякуємо представникам компанії за 
добрі справи. Сподіваємся, у новому 

році ми продовжимо співпрацю зара-
ди створення комфортних умов для 
навчання і розвитку дітей»,  — зазна-
чила Ольга Побережець, директорка 
Зозівської ЗОШ (Липовецький район, 
Вінницька область).

«Цього року наше господарство 
спільно з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка надавали системну допомогу 
освітнім закладам у всіх підопічних се-
лах. Так у селі Очеретня (Погребищен-

ський район, Чернігівська область) є, 
хоч і невелика, школа, але яка так само 
потребує ремонту та покращення ма-
теріальної бази. За роки співпраці у на-
вчальному закладі були замінені вікна 
та підлога, придбані спортивний інвен-
тар та мультимедійний комплекс, ком-
п`ютер. А солодкі подарунки, щороку 
на зимові свята, допомагають створи-
ти справжню новорічну атмосферу. 

19 ГРУДНЯ УСІ СВЯТКУЮТЬ ОДНЕ З НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ТА КАЗКОВИХ СВЯТ В УКРАЇНІ — ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ. ОСОБЛИВИЙ НА-
СТРІЙ, ЯЛИНКА, СВЯТКОВІ ЛАСОЩІ ТА ПОДАРУНКИ — ОСЬ З ЧИМ АСОЦІЮЄТЬСЯ ЦЕ СВЯТО. ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ Є НЕВІД’ЄМНОЮ 
ЧАСТИНОЮ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІСТОРІЇ, ЗНАТИ ЯКУ НЕ ЛИШЕ ВАЖЛИВО, А Й ЦІКАВО. НИНІ ТРАДИЦІЯ СВЯТКУВАТИ ЦЕЙ ДЕНЬ 
ВІДРОДЖУЄТЬСЯ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, А ДІТЛАХИ НЕТЕРПЛЯЧЕ ЧЕКАЮТЬ ПОДАРУНКІВ НА 19 ГРУДНЯ.

День святого 
Миколая разом 

з «ТАС Агро Захід»

Сподіваємося, що й надалі  співпраця 
освітніх закладів з «ТАС Агро Захід» 
та Благодійним фондом Сергія Тігіп-
ка буде продуктивною та допоможе 
покращити загальний стан шкіл та ди-
тячих садочків у регіоні»,  — підсуму-
вав Ігор Смаль, генеральний директор 
«ТАС Агро Захід». 

До школи у селі Козинці також за-
вітали працівники господарства «ТАС 
Агро Захід». Разом зі святим Микола-

єм вони вручили дітям со-
лодкі подарунки та щирі 
емоції. Сповнені щастя 
та вдячності дитячі очі, 
радісний сміх та дзвін-
кі голоси  — найкращий 
відгук на роботу «ТАС 
Агро». Своїм привітан-
ням зі святом поділився 
Ігор Смаль, генеральний 
директор Західного клас-
теру «ТАС Агро»: «Цього 
року навіть попри склад-
нощі та карантин святий 
Миколай прийшов до 
наших діток. Сподіваю-
ся, що разом із Божим 
благословенням він при-
ніс всім сім’ям міцне здо-
ров’я та здійснення всіх 

найзаповітніших мрій. Всім нам відо-
мо, що Святий Миколай прославився 
своєю добротою і готовністю допомог-
ти кожному, хто потребує. Нехай же і 
він нікого не обійде своєю добротою і 
допомогою. Нехай супроводжує і весь 
наступний рік, не залишаючи без до-
помоги, а ми в «ТАС Агро Захід» буде-
мо допомагати та працювати на благо 
нашої громади й надалі».



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Чергова партія кисневих концентраторів для медичних 
закладів Чернігівщини

ПОШИРЕННЯ COVID-19 В УКРАЇНІ 
ДІЙШЛО ДО РІВНЯ, КОЛИ ЛЕДЬ НЕ 
ЩОДНЯ «АНТИРЕКОРДИ» ЗА КІЛЬКІ-
СТЮ НОВИХ ІНФІКОВАНИХ, А ПОКАЗ-
НИК СМЕРТНОСТІ ПЕРЕТНУВ 10 ТИСЯЧ. 
БАГАТО ПАЦІЄНТІВ ПІД ЧАС ХВОРОБИ 
СТРАЖДАЮТЬ ВІД КИСНЕВОГО ГО-
ЛОДУВАННЯ. ЗА ДАНИМИ МІНІСТЕР-
СТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, БЛИЗЬКО 
80% ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ  ПАЦІЄН-
ТІВ У ВАЖКОМУ СТАНІ ПОТРЕБУЮТЬ 
КИСНЮ. ДО ПОШУКУ КИСНЮ НИНІ 
ДОЛУЧАЮТЬСЯ РЕГІОНИ, ЛІКАРІ, ВО-
ЛОНТЕРИ ТА БЛАГОДІЙНІ ФОНДИ.

Одним із благодійників, які системно 
надають допомогу медичним закладам 
Чернігівщини, є фонд Сергія Тігіпка. Ста-
ном на 4 грудня було виявлено більше 
600 нових випадків хвороби на COVID-19, 
лідерами залишаються Чернігів, Ніжин, 
Прилуки. Місцеві лікарні продовжують 
переобладнувати для прийому пацієнтів 
з коронавірусом, але далеко не кожний 
медичний заклад у змозі впоратися з на-
слідками пандемії. 

«Сьогодні за підтримки Благодійно-
го Фонду Сергія Тігіпка та компанії «ТАС 
Агро» для Прилуцької, Бахмацької та 
Ніжинської районних лікарень було до-
ставлено 20 нових кисневих концентра-
торів на суму понад 800 тисяч гривень. 
Це вже друга партія кисневих концентра-
торів, яку було передано лікарням Чер-
нігівщини за останній місяць. Загалом 

40  концентраторів направлено фондом 
для лікування хворих. Усі вони успішно 
доставлені до кожного медичного закла-
ду, аби якомога швидше розпочати свою 
роботу. Впродовж 2020 року Благодій-
ний фонд виділив більше 15 млн грн для 
лікарень області. За ці кошти було при-
дбано два рентгенапарати, 20 моніторів 
пацієнта, 40 кисневих концентраторів та 

засоби індивідуального захисту», — роз-
повів Роман Польовий, директор Благо-
дійного фонду Сергія Тігіпка. 

Перший заступник голови Чернігів-
ської обласної державної адміністрації 
Віталій Загайний зазначив, що кількість 
випадків захворювання на COVID-19 зро-
стає: «Для лікування хвороби необхідно 
надати пацієнтам доступ до кисню, тому 
забезпечення концентраторами медич-
них закладів наше першочергове завдан-
ня. Завдяки співпраці із благодійниками 
нам вдасться ліквідувати дефіцит облад-
нання обладнання і зупинити поширен-
ня хвороби». 

«Це уже друга поставка кисневих 
концентраторів від Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка. Тепер ми зможемо закрити 
потреби районних лікарень, які прийма-
тимуть хворих на COVID-19. Проте кисне-
ві концентратори використовуватимуться 
не лише для лікування коронавірусу, але 
й при оперативному втручанні, пневмонії, 
бронхіальній астмі тощо», — підсумував 
Петро Гармаш, начальник управління охо-
рони здоров’я Чернігівської області.

Новий дитячий майданчик встановлено за сприяння компанії «ТАС Агро»

Д іти — це наше майбутнє. Ком-
панія «ТАС Агро» турбується 
про здоров`я і дозвілля поко-

ління, що підростає. Щорічно на проєк-
ти, пов`язані з дітьми, компанія виділяє 
сотні мільйонів гривень.

Нещодавно у селі Павлівка (Погре-
бищенського району Вінницької області) 
було встановлено дитячий майданчик. 
Благодійний фонд Сергія Тігіпка разом 
з компанією «ТАС Агро» вирішили доу-
комплектувати, встановлені раніше гірки 

та гойдалки, іншими еле-
ментами для проведення 
активного відпочинку біля 
дитячого садочка, та встано-
вити додатковий майданчик 
на території Павлівської 
загальноосвітньої школи. 
Апробацію нових тренаже-
рів діти провели одразу піс-
ля відкриття.

«Ми намагалися встано-
вити новий майданчик на-
передодні зимових канікул, 
щоб створити гарні умови 
для проведення дозвілля 
для дітвори та батьків,  — 

зазначив генеральний директор «ТАС 
Агро Захід» Ігор Смаль. — Розваг у селі 
для дітей мало, тому ми переконані, що 
новий майданчик стане їхнім улюбленим 
місцем відпочинку, адже тут можуть роз-
важатися та міцніти і дошкільнята, і учні 
школи. Навіть діти із сусідніх сіл можуть 
приїхати і відпочити на цьому майданчи-
ку. Наша компанія спільно з Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка буде продовжувати 
реалізовувати соціальні проєкти спрямо-
вані на підтримку дітей. Адже впродовж 
семи років агрохолдингом для села Пав-
лівка було виділено більше півмільйонна 
коштів на соціальні ініціативи».

«У селі складно придумати для дітей 
хоч якусь розвагу. Саме тому новий, до-
повнений майданчик буде активно вико-
ристовуватися школярами, а батькам буде 
де проводити час із маленькими дітьми. 
Цей майданчик став черговим підтвер-
дженням успішної співпраці жителів села, 

Благодійного фонду Сергія Тігіпка та ком-
панії «ТАС Агро», адже разом вирішувати 
проблеми легше. Це не перший проєкт, 
який ми реалізували спільно з аграріями. 
Відповідно до нових карантинних вимог, 
щоб дитячий садок міг функціонувати, не-
обхідно забезпечити його бактерицидною 
лампою, дистанційними термометрами, 
захисними масками та антисептиками. 
Аграрії відразу відгукнулися та допомогли 
у придбанні необхідного обладнання. Їхня 
допомога та підтримка є системною та до-
речною протягом усього періоду нашої 
співпраці. За цей час у селі Павлівка з`яви-
лися нові меблі, комп`ютер, котел для 
опалення та здійснені ремонтні роботи у 
школі та в інших закладах сільської ради. 
Сподіваємося на їхню підтримку у май-
бутньому. Адже нам необхідно об`єднати-
ся заради досягнення мети — щасливого 
майбутнього наших дітей», — підсумував 
Василь Мельник, голова села Павлівка.

Інтерактивна дошка для Ольшаницької ЗОШ

П отреба в інноваціях та осучас-
ненні в українській школі зараз 
постає як ніколи гостро. Але 

якщо в містах учителі, учні та їхні бать-
ки мають можливість обирати для себе 
найкращі можливості, то в селах вибір 
обмежений, а матеріально-технічна база 
освітніх закладів потребує всебічної під-
тримки. І це в умовах того, що саме сіль-
ські школи часто відіграють вирішальну 
роль у розвитку всієї громади.

Саме тому для підприємств компанії 
«ТАС Агро» та Благодійного фонду Сер-
гія Тігіпка інвестиції в покращення умов 
сільських навчальних закладів є пріо-
ритетними. Щороку компанія виділяє 
мільйони гривень на проекти з розвит-
ку освіти в селах. Вагоме фінансування 
від агрохолдингу отримують школи та 
дитячі садочки Чернігівської, Київської, 
Вінницької та Кіровоградської областей. 
Нещодавно, за фінансової підтримки 

Благодійного фонду для першого кла-
су Ольшаницької ЗОШ (Рокитнянський 
район, Київська область) було придбано 

інтерактивну дошку та короткофокусний 
проектор.

«Уже другий рік поспіль компанія «ТАС 
Агро» спільно із Благодійним фондом Сер-
гія Тігіпка допомагають нашому освітньо-
му закладу оновлювати навчальну інфра-
структуру. Сьогодні діти набагато краще 
засвоюють інформацію, отриману із допо-
могою різноманітних візуальних пристроїв. 
Тому ми звернулися до аграріїв, щоб вони 
придбали нам інтерактивну дошку. Вони 
звичайно не відмовили. Тепер наші першо-
класники мають можливість навчатися і от-
римувати новітню інформацію на чудовому 
обладнанні. Це не може не тішити. Мину-
лого року від аграріїв ми отримали комп’ю-
терну техніку, яку активно використовуємо 
у навчальному процесі. Учні першого кла-
су, учитель і батьки дуже вдячні компанії 
«ТАС Агро» за надану цільову благодійну 
допомогу для придбання інтерактивної до-
шки та короткофокусного проектора. Тепер 

навчання і відпочинок дітей стане набагато 
цікавішим», —- розповіла Людмила Лук’я-
нець, директорка Ольшаницької ЗОШ.
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фонду Сергія Тігіпка.

Відповідальні за випуск:
Роман Польовий, r.polevoy@tasagro.com;
Анна Ковальчук, a.kovalchuk@tasagro.com 
Адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
буд. 30, 01032. Не для продажу.

Передрук заборонено.
Підписано до друку: 28.12.2020
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

13 грудня свій 90-й день 
народження відзначила 
жителька Михайлівки, не-

втомна трудівниця, гарна господиня, 
пайовик компанії «ТАС Агро» — Ган-
на Петрівна Ковальчук. Нелегка доля 
випала Ганні Петрівні — Голодомор, 
війна, відбудова господарства й важка 
праця у колгоспі. 

У свої 90 Ганна Петрівна має до-
бру пам’ять і охоче розповідає про 
своє нелегке життя. Має сили та здо-
ров’я поратися по господарству, а 
влітку бабусю ще можна побачити на 
городі за роботою. Господарство ТОВ 
«СОП Михайлівське», яке входить до 
складу «ТАС Агро» приєдналося до 
щирих вітань іменинниці, побажа-
ли міцного здоров`я та довголіття! 
Представники компанії вручили юві-
лярці приємний подарунок.

Ювілей пайовика

ВІТАЄМО!

О сь і добігає кінця 2020 рік, закін-
чення якого безумовно очікува-
ли мільярди людей по всій 

планеті. Рік, що минає, увійде в 
усі підручники історії і точно 
запам’ятається кожному з 
нас, здебільшого, неприєм-
ними моментами.

Однак нам потрібно 
залишити у старому році 
сум і тривожні думки та  
подумати про хороше, а точ-
ніше — про те, як відзначити 
Новий рік. У цій статті ми зупи-
нимося не на українських новоріч-
них традиціях, а на зарубіжних. Зокрема, 
розглянемо найбільш незвичайні й ціка-
ві новорічні звичаї зустрічання Нового 
року, факти з історії різних народів світу, 
деякі з яких можете спробувати й ви.

Як святкують Новий рік 
у європейських країнах

У країнах Західної Європи біль-
шою популярністю і пошаною 
користується свято Різдва, яке 

відзначається 25 грудня. Однак Новий рік 
також широко відзначається і є вихідним 
днем в країнах ЄС і Східної Європи, Балтії 
(Литві, Швеції, Естонії, Латвії), Голландії, 
Португалії, Данії та багатьох інших.

Німеччина
Сьогодні в Німеччині Но-

вий рік — не сімейне свято. 
Німці проводять Різдво в колі 
сім’ї, але Новий рік вони від-
значають з друзями і знайоми-
ми, влаштовуючи гучні вечірки 
вдома, на вулиці чи в закладах.

У святкову ніч прийнято 
влаштовувати гуляння на вулиці, 

Як святкують новий рік Білого бика у різних 
народів світу

танцювати, співати пісні і запускати фе-
єрверки.

Італія
В Італії також прийнято галасливо 

зустрічати Новий рік, до якого готу-
ються за кілька місяців 

до настання 
31 грудня.

І т а -
лійці влашто-

вують домашні вечір-
ки, на яких гуляють у компанії друзів і 
членів сім’ї, накривають смачний стіл, 
випивають і відриваються на всю, віря-
чи, що гарний настрій у новорічну ніч 
дозволить весело провести і весь рік. 
Відзначимо, що Італія відзначає свята з 
24 грудня по 2 січня. Таким чином, весь 
цей тиждень в Італії є не робочим.

Франція
У Франції Новий рік прийнято зу-

стрічати вдома за пишним столом. Атри-
бут свята — шампанське, пляшку якого 

важливо відкрити 
під бій ку-

рантів, 

відразу ж після виступу президента зі 
святковою промовою по телевізору.

При цьому, на столі завжди можна 
знайти найзнаменитіші страви місцевої 
кухні — сири, м’ясо, качку, фуа-гра, ікру 
й устриці.

Фінляндія
Фіни особливо не заморочуються із 

святкуванням Нового року, вважаючи, 
що найголовніше — гідно відзначити 
Різдво. Однак, у них є особлива новоріч-
на традиція — ворожіння на воску. Вва-
жається, що в святкову ніч можна діз-
натися, що для тебе приготував Новий 
рік і майбутнє. Встигнути поворожити 
на Новий рік — найважливіша частина 
свята для кожного фіна, чий скандинав-
ський дух не заважає йому вірити в міс-
тику.

витрачають величезні гроші на святкові 
салюти, які є важливою частиною свят-
кування. Святкує і королівська сім’я, яка 
коротко вітає британців по телебаченню 
і в соціальних мережах.

Новий рік в США:  
які традиції?

В Америці свято з Дідом Морозом 
відзначають лише наші емігран-
ти, які організовують звичне для 

нас свято для своїх дітей. У США зараз 
основна увага приділяється до підготов-
ки святкування Різдва, але американці 
також відзначають і Новий рік.

У США прийнято організовува-
ти гучні вечірки, на яких гуляють не 
тільки члени сім’ї, а й всі друзі і сусі-
ди. Відзначимо, що дітям на Новий рік 
подарунки не дарують, свої презенти 

вони отримують тільки на Різд-
во. Один з головних символів 

Нового року  — це салюти. 
Також американці люблять 
дивитися святкові передачі 
і концерти, чимало з яких 
пвідбуваються на великих 
площах і транслюються в 

прямому ефірі. 
Новий рік в США — час під-

биття підсумків і створення планів 
на наступний рік. Багато американців 

31  грудня формують список цілей і за-
вдань на наступний рік. Відзначимо, що 
ця традиція зародилася досить недавно, 
а останній рік лише зміцнив такий зви-
чай у суспільстві. 

Наша діаспора й американці рані-
ше святкували свято шумно і починали 
приготування ще восени. Але в епоху 
пандемії від цієї традиції довелося від-
мовитися. Сьогодні в нашій діаспорі свя-
то проходить скромніше, ніж в минулі 
роки.

Новий Рік 2021: найціка-
віші традиції та звичаї 
святкування

Об’єднане Королівство
У Британії, також як і в Ірландії і в 

тій ж Швейцарії, Новий рік вважаєть-
ся не таким важливим святом, як Різд-
во, але англійці також святкують його, 
накриваючи скромний стіл з гарячим, 
закусками, десертом і шампанським. 
Також під Новий рік є традиція цілува-
тися під гілкою омели, вважаючи що це 
приносить удачу. Крім того, британці 


