
Шановні друзі!
Щиро вітаємо Вас із Новим роком та Різдвом Христовим!

Ось і добігає кінця 2018 рік. Кожен рік приносить багато хорошого, позитивного 
і приємного. Висловлюємо слова подяки всім, хто спільно з компанією «ТАС Агро» 
впевнено рухається вперед, до кращого життя. Зичимо колегам, партнерам, 
орендодавцям нових успіхів та досягнень, нових ідей і бажань, нових можливо-
стей і прагнень, нових горизонтів і просторів натхнення в новому році!

                            Нехай наступний 2019 рік буде для Вас вдалим, принесе радість, 
                                         щастя і зміни в кращу сторону!

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ!
СМАЧНОЇ КУТІ ТА ВЕСЕЛОЇ КОЛЯДИ!

З повагою, Ваша компанія «ТАС Агро»

ТОВ «Яланецьке»  
допомагає громаді  
очищати снігові замети
Аграрії господарства «Яланецьке» 
завжди готові до неочікуваних примх 
погоди і системно допомагають грома-
ді прибрати вулиці села Яланець від 
снігу. У грудні за допомогою техніки 
господарства було розчищено від сні-
гу головні вулиці села, підхід до шко-
ли, церкви та сільради. 
«Не словом, а ділом допомогли міс-
цевому населенню в боротьбі з него-
дою»,  — зазначили мешканці села. 
Варто відмітити, що агрохолдинг «ТАС 
Агро», куди входить господарство 
Яланецьке, систематично допомагає 
селу. За роки діяльності компанія фі-
нансово підтримувала всі сільські за-
ходи, а також дитячий садок, школу та 
місцевий ФАП. У садочок та школу по-
стачається новітнє обладнання, меблі 
та спортивний інвентар. Крім цього, 
щорічно закуповуються медикаменти 
та підтримується місцевий будинок 
культури.

Господарство  
«Агро-Богуславщина-Еко» 
завершило збір кукурудзи 
Станом на 10 грудня поточного року, 
в господарстві «Агро-Богуславщина- 
Еко» («ТАС Агро») завершились жни-
ва. Зокрема, протягом сезону було 
намолочено 27 тис. тонн кукурудзи з 
площі 2900 га, бункерна врожайність 
культури становить 95 ц/га, що є ре-
кордним показником за всю історію 
діяльності підприємства та одним з 
найкращих результатів серед госпо-
дарств Київської області.
 «Ми можемо з усією впевненістю ска-
зати, що в 2018 році культура, на яку 
ми в компанії робимо основну ставку, 
адже під посівами кукурудзи зосере-
джено більше половини всіх земель, 
нас не підвела, і отриманим резуль-
татом ми дуже задоволені»,  — за-
значив Дмитро Тюхін, директор ТОВ 
«Агро-Богуславщина-Еко».
З його слів, такий результат досягну-
то завдяки правильно підібраній тех-
нології виробництва, використанню 
кращих гібридів, високоякісних ори-
гінальних засобів захисту, високое-
фективної широкозахватної техніки 
та професіоналізму співробітників. Зо-
крема, конкурентна система мотивації 
персоналу, чітко розплановані весняні 
та осінні польові операції, злагоджена 
робота усіх виробничих підрозділів та 
сприятливі погодні умови дозволили 
аграріям підприємства своєчасно зі-
брати рекордний урожай.
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НОВИНИ КОМПАНІЇ

Я к зазначив Володимир Овча-
рук, керівник господарства 
«Інвестагросервіс»: «Зустрічі 

з добрим чарівником – Святим Мико-
лаєм – усі діти чекають з нетерпінням. 
Кожній дівчинці та хлопчику кор-
тить знайти під подушкою 
омріяний подарунок: будь-
то іграшка чи солодощі. Ми 
щорічно вітаємо дітей, які є 
учнями загальноосвітніх да 
дошкільних навчальних за-
кладів, з нагоди свята Святого 
Миколая. З цією метою спів-
робітники підприємства заві-
тали до навчальних закладів. 
Ми розуміємо, що діти – це 
наше майбутнє, а тому дуже 
важливо, щоб вони відчували 
турботу та піклування».

«Цьогоріч наше госпо-
дарство спільно з Благодій-

ним фондом Сергія Тігіпка надавали 
системну фінансову допомогу освіт-
нім закладам Гайворонського району. 
Кошти надавали для проведення по-
точних ремонтів шкільних приміщень, 
придбання меблів, навчального облад-

нання, спортивного інвентарю тощо. 
Завдяки нашому сприянню значно по-
кращилися умови навчання для учнів 
освітніх закладів. Адже, враховуючи 
те, що більшість приміщень збудовані 
десятки років тому й потребують не 

лише ремонтів, а й покращен-
ня матеріальної бази, кожна 
вкладена гривня є важливою, 
а будь-яка допомога — діє-
вою. Крім того, хочу згадати 
про традиційні привітання від 
підприємства «Інвестагросер-
віс» до новорічно-різдвяних 
свят, Дня знань та Останньо-
го дзвоника. Сподіваємося й 
інші господарства регіону 
будуть брати приклад з нашої 
компанії та вкладати кошти 
у розвиток соціальної сфери 
місцевих громад», – підсуму-
вав Володимир Овчарук.

День Святого Миколая з компанією «ТАС Агро»
З ПОЧАТКОМ ЗИМИ ВСІ ЧЕКАЮТЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ, ЯКИЙ ПРИХОДИТЬ З АНГЕЛАМИ ЩОРОКУ, 
ПРИНОСЯЧИ РАДІСТЬ ТА ПОДАРУНКИ. ПРОТЕ НЕ ВСІ ЗНАЮТЬ, ЩО ДЛЯ ТОГО, АБИ МИКОЛАЙ СПУ
СТИВСЯ З НЕБЕС, ЗІРКИ ВКАЗУЮТЬ ЙОМУ ШЛЯХ НА ЗЕМЛЮ. НАПЕРЕДОДНІ УЛЮБЛЕНОГО СВЯТА 
ВСІХ ДІТЛАХІВ – ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТАГРОСЕРВІС» («ТАС АГРО») ПРИ
ВІТАЛО ДОШКІЛЬНЯТ СЕЛА МОЩЕНЕ ТА ПОДАРУВАЛО СМАЧНІ ЛАСОЩІ. 

Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/



Результати діяльності компанії «ТАС Агро» у 2018 році
«ТАС АГРО» – ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ПРОВІДНИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ У ТИХ РЕГІОНАХ, ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА КОМПА
НІЇ. ЗДІЙСНЮЮЧИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ, НАША КОМПАНІЯ З УСІЄЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТАВИТЬСЯ ДО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
РЕГІОНІВ СВОЄЇ ПРИСУТНОСТІ.
ВЕЛИКА ЧАСТИНА НАШИХ СОЦІАЛЬНИХ АКТИВНОСТЕЙ МАЄ СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР, ОХОПЛЮЄ РІЗНОМАНІТНІ СФЕРИ ЖИТТЯ ГРОМАД ТА ЗДІЙ
СНЮЄТЬСЯ У ТІСНОМУ ПАРТНЕРСТВІ З МІСЦЕВИМИ РАДАМИ. ЯК ПРАВИЛО, МИ ПРОВОДИМО ЩОРІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАШИХ СПІЛЬНИХ ДІЙ, ВИХО
ДЯЧИ ІЗ ПОТРЕБ РЕГІОНІВ. У 2018 РОЦІ СУМАРНА ДОПОМОГА КОМПАНІЇ І БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ СТАНОВИТЬ МАЙЖЕ 7 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ.

Щасливе майбутнє – разом з «ТАС Агро»

ДЕНЬ ЗНАНЬ. Якісне функціонування дитячих 
навчальних закладів у сільській місцевості – це ознака 
того, що в селі вирує життя. Тут народжуються діти та 
є молодь, а значить, населений пункт розвивається та 
процвітає. Гарною традицією компанії стало щорічне 
привітання першокласників із Днем знань. Це урочисте 
та відповідальне свято споконвіку об’єднує всю україн-
ську громаду – від наймолодших першачків і до най-
старших випускників шкіл. Представники господарств 
агрохолдингу по всій Україні вітали школярів подарун-
ковими наборами зі шкільним приладдям та сюрпризом 
від «ТАС Агро». Спеціально до свята знань було ство-
рено дитячу розмальовку «ТАС Агро», що окрім своєї 
головної функції, стала для кожної дитини своєрідною 
історичною екскурсією по славнозвісних місцях Бать-
ківщини. Багато шкіл зустріли цей світлий та радісний 
день з новим комп’ютерним обладнанням саме завдяки 
підтримці компанії. Неймовірна кількість приємних слів 
вдячності лунало 1 вересня 2018 року, і не менш урочи-
стим стане наступний День знань.  

СПІВПРАЦЯ З ПАЙОВИКАМИ. «ТАС Агро» 
по-справжньому дбає про своїх пайовиків, адже саме 
вони є запорукою успішного майбутнього компанії. 
Найкраще про добрі справи агрохолдингу можуть роз-
повісти саме наші пайовики. Ось що каже задоволений 
пайовик господарства «Яланецьке», що в Бершадському 
районі Вінницької області. 

«Людям не відмовляють фактично ні в чому: якщо 
комусь треба одержати орендну плату коштами — її 
безперечно виплачують, якщо продукцією — то це та-
кож можливо, навіть авансом видають на кілька років 
уперед — на лікування, навчання дітей тощо. Виплату 
за свої п’ять паїв моя родина цьогоріч отримувала, як 
коштами, так і продукцією: зерном кукурудзи та пшени-
ці, цукром. Щодо зерна, то машина привезла збіжжя в 
колишню колгоспну комору, а там ми вже самі важили й 
набирали. Саме в такій формі нам зручніше отримувати, 
ніж у мішках, тому образ за це не маємо. Окрема подяка 
аграріям за підтримку соціальної сфери села», — розпо-
віла Галина Теслюк, пайовик з села Яланець.

РЕМОНТ ДОРІГ. «ТАС Агро» завжди працює пліч-
опліч з місцевими громадами, постійно допомагає об-
лаштовувати благоустрій сіл, прибирати прибудинкові 
території та місця загального користування, проводи-
ти ремонти доріг і тротуарів, відгортати сніг та багато 
всього іншого. Ремонт шляхів — завжди проблема, 
особливо якщо йдеться про транспортні артерії, розта-
шовані на території сіл. Прикладом для наслідування 
у справі приведення до ладу дорожнього покриття є 
громади сіл Богуславщини (Київська область). Завдя-
ки залученню коштів від агропідприємств компанії 
«ТАС Агро» населені пункти покращили стан шляхів. 
У травні-червні було організовано придбання щебене-
вої суміші. Також аграрії по можливості долучалися й 
до виконання самих ремонтних робіт, та перевезення 
суміші. У компанії запевняють, що це – лише початок 
такої корисної естафети. 

ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ. Ще однією традицією, 
що вже закріпилася у регіонах діяльності «ТАС Агро», є 
святкування Дня захисту дітей. Кожного року компанія 
організовує справжнє дитяче свято. Атракціони, батут, 
аніматори, конкурси та гірки, морозиво і солодка вата – 
все це обов’язково присутнє на кожному святі, шо ор-
ганізовує компанія. Вражені такими подарунками діти 
цілий день проводять у колі представників господарств 
та батьків. Крім цього, часто на виділені кошти дітям за-
куповують святкові набори із солодощами, що в поєд-
нанні з яскравим шоу гарантують неймовірну та казкову 
атмосферу.

РОЗВИТОК СПОРТУ. Кожного року підприєм-
ство «Обрій» надає спонсорську підтримку футбольній 
команді «Старт» з села Харитонівка, що у Срібнянсько-
му районі Чернігівської області. Цьогоріч було надано 
фінансову підтримку для організації виступів команди 
у чемпіонаті району. За підсумками змагань перемож-
цями Срібнянського краю у футбольному сезоні 2017-
2018 років стали саме гравці ФК «Старт», срібло одер-
жала ФК «Срібне», бронза залишилась за ФК «Єдність». 
Представник компанії Анатолій Ткаліч нагородив при-
зерів грамотами, кубками та спеціальною матеріаль-
ною відзнакою.

СПІВПРАЦЯ З МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ. 
Напередодні 25-ї річниці Конституції України у с. Гли-
бочок Тростянецького району, що на Вінниччині, уро-
чисто відкрили головну площу села, яка отримала 
назву «Святкова». Після реконструкції, яку було про-
ведено спільними зусиллями «ТАС Агро» та підприєм-
ства «Зоря», на площі з’явилася нова тротуарна плитка, 
лавки та альтанки. Все навкруги засадили зеленим газо-
ном та вишуканими квітковими клумбами. Окрім мате-
ріальної допомоги у розмірі 100 тисяч гривень, аграрії 
постійно надавали необхідну техніку і робочу силу для 
проведення ремонтних робіт.



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

У Харковому — нова  
зупинка громадського 

транспорту

Сільська медицина —  
пріоритетний напрямок 
допомоги громадам

Підтримуємо  
освітні заклади  
місцевих громад

П итання встановлення зупинок в 
Україні є досить актуальним. І 
якщо у великих містах та район-

них центрах такі завдання вирішуються 
простіше, то для сіл та селищ міського 
типу це — доволі затратні проекти. У 
спорудженні подібних об’єктів грома-
дам допомагають компанія «ТАС Агро» 
та Благодійний фонд Сергія Тігіпка.

Так, у листопаді підприєм-
ство «Обрій LTD» («ТАС Агро») 
потурбувалися про те, щоб зу-
пинка громадського транспор-
ту з’явилася на окраїні села 
Харкове (Чернігівська обл.). На 
будівництво зупинки було ви-
ділено 25 тисяч гривень. «Цей 
проект, можна сказати, вийшов 
за межі певного села, він став 
глобальним у рамках усього 
району, — розповідають місце-
ві жителі. — Конструкцію вста-
новлено на околиці села, на 
виїзді в бік районного центру 
Талалаївки. Історично так скла-
лося, що саме там люди чека-
ють на автобуси, які курсують 
до центру району». 

«Спочатку ми не планували встанов-
лювати нову зупинку на цьому місці. 
Проте зрозумівши, що зупинка необ-
хідна для місцевих жителів, вирішили 
спорудити. Тим більше що нова зупинка 

З метою підтримки медичних 
закладів у сільській місцево-
сті агропідприємства компа-

нії «ТАС Агро» та Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка допомагають місцевим 
ФАПам та амбулаторіям шляхом при-
дбання медикаментів і медичного 
обладнання. Так, нещодавно аграрії 
спрямували кошти на черговий важ-
ливий проект. Йдеться про закупівлю 
медикаментів, медичного і офісного 
обладнання для амбулаторії села Ми-
сайлівка (Богуславський район, Київ-
ська область). Бюджет витрат компанії 
становить майже 20 тис. грн.

Н аше майбутнє — це діти, під-
ростаюче покоління, тому біль-
шість проектів компанії «ТАС 

Агро» та Благодійного фонду Сергія 
Тігіпка реалізують з думкою про ді-
тей. Йдеться про підтримку сільських 
навчальних закладів. Раніше ми вже 
розповідали про те, як школи та дитя-

чі садочки спільно з компанією «ТАС 
Агро» втілюють у життя важливі спра-
ви — проводять поточні ремонти, по-
кращують матеріально-технічну базу, 
купують спортивний інвентар, орга-
нізовують цікаві екскурсії та поїздки. 
Наразі ми підготували для вас розпові-
ді про чергові, нещодавно реалізовані 
проекти.

«У 2018 році благодійну допомогу, 
яку направили підприємство «Сімекс 
Агро» («ТАС Агро») та БФ Сергія Тігіп-
ка для нашого навчального закладу, 
ми використали для придбання бага-
тофункціонального принтера. У попе-
редні роки аграрії виділяли кошти на 
заміну вікон, придбання спортивного 
інвентарю, тренажерів, холодильника 

розташована у зручному місці. Наразі 
сучасна, а головне — комфортна, авто-
бусна зупинка встановлена у зручному 
місці. Щодня селом курсують автобуси 
районного та обласного сполучення, і 
тепер наші мешканці отримали можли-
вість очікувати транспорт у комфортних 
умовах. Особливо це актуально у зимо-
во-осінній період. Адже, коли йде дощ 

або сніг, довго під відкритим небом не 
вистоїш. Тож дякуємо аграріям за тур-
боту про наше село», — підсумували 
Галина Миколаївна Фесак, голова села 
Харкове.

У зв’язку з 
реформуванням 
сфери охорони 
здоров’я, перед ба-
гатьма сільськими 
медичними закла-
дами постало пи-
тання забезпечен-
ня комп’ютерним 
ус та т к у в а н н я м , 
адже у більшості ви-
падків такі установи 
не мали в наявності 
відповідної техніки. 
Подібною була си-
туація і в амбулато-
рії села Мисайлівка. 
«Наші працівники 

ніколи не мали потреби використовувати 
у своїй роботі комп’ютер,  — розповідає 
голова села Михайло Совенко.  — Проте 
прийняті закони реформування медици-
ни викликали таку потребу. Тепер ми ма-
ємо вести базу даних пацієнтів у спеціаль-
ній програмі, дані з якої пересилаються на 
вищі рівні управління. Додамо, що наразі 
Мисайлівська амбулаторія обслуговує по-
над 1 тис. пацієнтів. Тож завдяки наявності 
комп’ютерів наш заклад зробив ще один 
крок до сучасних технологій. Ми дуже 
вдячні компанії «ТАС Агро» за те, що фі-
нансово підтримали нас, не відмовили в 
допомозі».

тощо. Завдяки сприянню господарства 
«Сімекс Агро», значно покращилися 
умови навчання для учнів нашої шко-
ли. Дуже дякуємо «ТАС Агро» за те, 
що не оминають увагою наші потреби. 
Адже, враховуючи те, що приміщення 
закладу збудовано десятки років тому 
й потребують не лише ремонтів, а й 

покращення матеріальної 
бази, кожна гривня для нас 
важлива. Крім того, компа-
нія щорічно вітає наших 
дітей солодкими подарун-
ками до новорічних свят. 
Успіхів та процвітання та-
ким відповідальним і чес-
ним аграріям!», — розпо-
віла Ольга Володимирівна, 
директор Зозівської ЗОШ, 
що на Вінниччині. 

«Співпраця з підприєм-
ством «Інвестагросервіс» 
(«ТАС Агро») та Благодій-

ним фондом Сергія Тігіпка за останні 
роки відчутно пожвавилася. Завдяки 
конструктивному діалогу з аграріями 
вдається реалізовувати важливі про-
екти. Наприклад, восени цього року 
компанія перерахувала кошти на при-
дбання необхідного для нашої школи 
обладнання — духової шафи. Впро-
довж короткого часу нам вдалося її 

встановити і випробувати. 
Вийшло якісно і смачно. 
Також у минулі роки ком-
панія профінансувала для 
Бандурівської школи при-
дбання електроплити, спор-
тивних килимів та стільців. 
Дякую аграріям за систем-
ну співпрацю! Сподіваюся, 
що в найближчому майбут-
ньому ми спільно втілимо 
в життя чимало задумів, які 
сприятимуть покращенню 
умов навчання та вихован-
ня дітей», — підсумувала 
Алла Миколаївна, дирек-
тор Бандурівської ЗОШ, що 
на Кіровоградщині.

«Компанія «ТАС Агро» є для нашо-
го навчального закладу надійними по-
мічником та спонсором. Щороку ком-
панія направляє фінанси на вирішення 
важливих питань. Це встановлення 
енергозберігаючих вікон у школі, допо-
мога у поточних ремонтах. Нещодавно 
за кошти від Благодійного фонду Сер-
гія Тігіпка ми придбали меблі — столи 

для комп’ютерного класу. 
Також ми з нетерпінням че-
каємо у гості Діда Мороза 
від аграріїв, який традицій-
но напередодні новорічних 
свят дарує нашій малечі 
солодощі. Дякуємо компа-
нії за підтримку та увагу, 
за те, що турбуються про 
комфортні умови навчан-
ня та виховання дітей  — 
майбутнього України»,  — 
поінформувала Світлана 
Володимирівна, директор 
Великокрушлинецького 
НВК, що на Вінниччині.



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
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: 26.12.2018
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

У повітрі пахне хвоєю і мандари-
нами, а в голові вирують дум-
ки про те, з ким та як зустріти 

Новий рік. Та ще й так зустріти, аби весь 
наступний рік був вдалим. Прийдешній 
2019-й — це рік Жовтої земляної свині. 
Нагадуємо, Східний календар складаєть-
ся із 12-річного циклу. Кожним роком 
«опікується» конкретна тварина певно-
го кольору. Колір пов’заний зі стихією, 
яка буде владарювати протягом року. 
Загалом стихій п’ять: окрім звичних для 
нас вогню, землі, води, дерева, це ще — 
метал.

Навіть назва прийдешнього року — 
Жовтої земляної свині — натякає, у 
яких барвах краще оформляти ново-
річне застілля. Йдеться про жовтий, 
коричневий та їхні відтінки, а також 
кольори, які будуть їх вдало доповню-
вати. Ці кольори пов’язані зі стихією 
землі, а, відповідно, родючістю. Тому 
беремо такі відтінки, як бурштиновий, 
бежевий, пісочний, золотистий, пома-
ранчевий, зелений, червоний, охру та 
на додаток — синій. 

У кожної сім’ї є свої сімей-
ні традиції, пов’язані зі 
святкуванням Нового року, 
і багато в чому це стосу-
ється частувань. Багато 
людей не можуть уявити 
новорічний стіл без тра-
диційних страв, але це не 
означає, що вони припа-
дуть до вподоби і новому 
покровителю.

Прикмети на Новий 2019 рік Свині:  
як догодити господині року

Стихія землі передбачає оформ-
лення у двох стилях. Перший — це 
максимальна простота в декоруванні 
приміщення, використання природ-
них елементів або виробів із них, на-
приклад, глиняний посуд, дерев’яні 
ложки тощо. Другий — це нагадуван-
ня про те, що саме свиня є символом 
багатства, тому недаремно скарбнич-
ки виготовляють у формі кумедних 
свинок. Можна зустріти «господиню» 
року із розмахом і додати в оформлен-
ня якнайбільше золотистих барв. Щоб 
задобрити Свиню, використовуйте в 
декораціях (іграшки на ялинку, стату-

С имвол 2019 року — Жовта Земля-
на Свиня, і важливо враховувати 
її смаки і переваги, щоб наступ-

ний рік був вдалим. Експерти радять 
урізноманітнити святковий стіл трьома 
новими стравами, які допоможуть залу-
чити щастя і удачу.

Свиня — невибаглива тварина, тому 
і догодити їй буде не так складно. Але 
варто пам’ятати, що покровителька року 
дуже любить поїсти, тому, здебільшого, 
її увага буде сконцентрована на святко-
вому столі. Багато людей вважають за 
краще подавати як гарячі страви м’ясо 
або птицю, але в 2019 році рекоменду-
ють виключити ці продукти зі святково-
го меню. В першу чергу, під забороною є 
свинина, бо, побачивши цю страву на ва-
шому столі, Свинка може почати турбу-
ватися, а це загрожує вам неприємностя-
ми. При бажанні можна запекти курку 
або індичку, хоча і це не найкраща ідея. 
В цьому випадку удача може «полетіти» 
від вас вже в новорічну ніч, а значить, 
у 2019 році вам доведеться зіткнутися з 
новими труднощами. Вже зараз багато 
людей вважають за краще замінювати 
м’ясні страви на рибу, посилаючись на 
те, що це більш легкий продукт. Крім 
того, риба — символ достатку і гармонії, 
а значить, завдяки цій страві, ви зможете 
залучити фінансову удачу і благополуч-
чя. Жовтій Свині також припаде до впо-

етки, свічки) у вигляді жолудів, адже ці 
тварини їх дуже люблять. Створюючи 
затишок у вашому святковому помеш-
канні, ви отримаєте не тільки гарний 
настрій, а й відмінну позитивну уста-
новку на наступний рік.

На завершення 2018 року, що вже 
минає, важливо роздати всі борги і по 
можливості виконати дані обіцянки. 
Жовта Свиня, як відомо, особливо пе-
дантично ставиться до питань фінан-
сів. Якщо цього не зробити, то ваші 
зобов’язання будуть важким тягарем 
тягнутися за вами і в новому році. У 
перші дні новорічних свят не слід по-

доби це частування, але тільки в тому 
випадку, якщо воно не буде занадто піс-
ним.

Повноцінний новорічний стіл не-
можливо уявити без салатів. Усім ві-
домо, що Свиня дуже любить моркву. 
Тому салати готуються з додаванням 
цього інгредієнта. Страва повинна бути 
не тільки смачною, але й яскравою, щоб 
господиня року відразу ж змогла помі-
тити її на вашому столі. Що стосується 
напоїв, то у рік Свині варто віддати пе-
ревагу легким винам та традиційному 
шампанському. 

зичати навіть невеликі суми, інакше ви 
ризикуєте спустошити свій гаманець у 
новому році. Вдалим подарунком під 
ялинку буде свинка-скарбничка, при-
чому, не порожня. Обов’язково зробіть 
такий подарунок своїм друзям або зна-
йомим, і тоді нікого з вас не обмине 
фінансова удача.

Свиня — тварина компанійська, 
тому зустрічати свято наодинці не го-
диться. А тому найкраще святкувати 
Новий 2019 рік у галасливій компанії 
друзів, колег чи рідних. Пам’ятаємо 
традиційне — з ким зустрінеш Новий 
рік, з тим його проведеш.

Згідно зі східною традицією, для 
Свині необхідно підготувати окрему 
мисочку із зерновим хлібом, горіхами 
і крупою. Також постарайтеся, щоб на 
святковому столі було багато цукерок — 
вони символізують родинне щастя. А 
традиційні у нас мандарини вважаються 
їстівним втіленням золотих монет.

Ошатний новорічний стіл — це не 
тільки смачні страви, а й красиве серві-
рування та святковий декор. Щоб дого-
дити Жовтій Земляній Свині, новоріч-
ний стіл 2019 має бути прикрашеним в 
жовтих, червоних та золотистих тонах.

Щоб прийдешній рік був 
вдалим, варто задобрити 
його господарку —  
і розважливо поставитись 
до святкування

Що приготувати на Новий 2019 рік: страви, 
які привернуть добробут


