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Для нас, як і для більшості агрокомпаній, 2022-й став чи 
не найважчим за часи діяльності. Утім, незважаючи на 
негаразди, всі виклики війни ми долали мужньо та відда-
но. У нових реаліях воєнного стану нам вдалося успішно 
відпрацювати сезон, стабілізувати всі виробничі процеси 
та найголовніше  – зберегти команду і забезпечити ви-
плату орендної плати для наших пайовиків.

Сьогодні ми радіємо, що у такий важкий рік змогли про-
довжити  робити добрі справи, що мали змогу піклува-
тися про наші громади, містечка та селища. Впродовж 
2022 року нам вдалося реалізувати сотні соціально-інф-
раструктурних проєктів – від забезпечення продукто-
вими наборами до придбання генераторів. Проте це 
лише частина того, що було заплановано. І ми щиро ві-
римо, що наступного року вдасться зробити ще більше.

Цього разу у новорічну ніч в усіх нас  буде одне бажання 
на всіх – Перемога  рідної України. Тож бажаємо вам і 
вашим родинам тепла, спокою та благополучного жит-
тя під мирним небом. Нехай ніколи не згасає вогник віри, 
надії та любові! Нехай Гос подь береже та благословляє 
на добрі справи.

Дякуємо за довіру!
З повагою, Валерій Новіцький, 

генеральний директор ТАС Агро
Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK – www.facebook.com/tasagro/

З а словами генерального директора Валерія 
Новіцького, досвід співпраці з партнерами 
по переробці сировини в компанії ТАС Агро 

новий, утім вже досить вдалий. «Незважаючи на 
війну нам доводиться пристосовуватися до нових 
реалій. Ми маємо багаторічний успішний досвід ви-
рощування зернових та олійних культур. Настав час 
розпочати новий амбітний етап  – зайнятися пере-
робкою власної сировини. Це вигідно для компанії, 
оскільки ми отримуємо продукт із доданою вартіс-
тю, який можна буде успішно реалізовувати на зов-
нішні ринки».

«На початку війни було прийнято стратегічне 
рішення по зміні планів посів на користь олійної 
групи, оскільки врожайність нижча і є можливість 
розмістити урожай на власних елеваторних потуж-

ностях. Посіви соняшнику та сої були збільшені на 
30 %.» – додав операційний директор ТАС Агро Ніл 
Неміровченко. 

Компанія ТАС Агро планує переробити більше 
70 % власного врожаю олійних культур (ріпаку, сої, 
соняшнику). «В умовах суттєвого збільшення ло-
гістичних затрат та низьких цін на внутрішньому 
ринку переробка це вже спосіб існування, а не інно-
вація. На сьогодні це можливість підвищення рен-
табельності виробництва та доходу від реалізації. 
Середня додаткова маржинальність, залежно від 
культури та ринкової кон’юнктури, складає 60-70 
доларів на тону. Ми вже відвантажили перші сотні 
тон олії та шроту на експорт і задоволені резуль-
татом» – відмітив комерційний директор ТАС Агро 
Антон Жемердєєв.
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ДО НАШОГО КОЛ-ЦЕНТРУ

Компанія ТАС Агро  
розпочала переробку соняшнику  
на заводі ViOil

ЩИРО ВІТАЄМО  
З НОВИМ РОКОМ  

ТА РІЗДВОМ!

ДРУЗІ, ВІДХОДИТЬ В ІСТОРІЮ ЩЕ ОДИН РІК 
НАШОГО З ВАМИ ЖИТТЯ. СКАЗАТИ, ЩО ВІН БУВ 
СКЛАДНИМ – ЦЕ НЕ СКАЗАТИ НІЧОГО.  
АЛЕ ПОПРИ ВСЕ МИ З ВАМИ ВИСТОЯЛИ, 
ЗАВДЯКИ НАШИМ АНГЕЛАМ ОХОРОНЦЯМ – 
ВІЙСЬКОВИМ, МАЄМО ЗМОГУ ОБІЙНЯТИ 
РІДНИХ ТА ЗУСТРІТИ ПРИЙДЕШНІЙ НОВИЙ РІК.

ЦЬОГОРІЧ АГРОХОЛ-
ДИНГ ТАС АГРО ПО-
ГЛИБИВ СПІВПРАЦЮ З 
КОМПАНІЄЮ «VIOIL» 
ТА ПІДПИСАВ ДОВГО-
СТРОКОВИЙ ДОГОВІР 
НА ПЕРЕРОБКУ  
СОНЯШНИКУ. 



П ротягом року надходили звер-
нення про допомогу, як від пере-
січних громадян, так і від органі-

зацій: військових адміністрацій,  міських 
та сільських рад, директорів освітніх 
закладів. Кожне звернення, як завжди  
ретельно опрацьовувалось та враховува-
лись всі викладені в ньому потреби.

Заступник директора з операцій-
них питань, Кривоозерського відділен-
ня  Віталій Сергійович Піснячевський 
розповідає:

«Цей рік не був схожий на попе-
редні. Нам доводилось долати виклики, 
з якими ми не зіштовхувались до цього 
раніше. Іноді наші працівники перепро-
фільовувались та працювали понаднор-
мово  – адже кожен розуміє, що тільки 
завдяки  злагодженим  діям та об’єднав-
ши зусилля, ми зможемо вигнати окупан-
тів  з нашої землі. Саме тому, з  перших 
днів війни, ми діяли в тісній  співпраці з 
військовими адміністраціями. Надавали 
різноманітну допомогу, виходячи з влас-
них можливостей та компетенції. Під час 
заходів по укріпленню околиць смт Кри-
ве Озеро, було активно задіяно техніку 
господарства. Зокрема в даних роботах  
використавували фронтальний наванта-

жувач JCB. Також на потреби військових 
адміністрацій надавали плівку, для укріп-
лення бліндажів та оборонних споруд.

Починаючи з 24 лютого, як тільки по-
чали мобілізовувати наших працівників, 
першими до кого вони звертались по до-
помогу у вирішенні тих чи інших нагаль-
них проблем було керівництво компанії, 
адже вони точно знали, що всі їх прохан-
ня будуть почутими. Коли до лав Зброй-
них Сил України призвали нашого водія, 
гостро постало питання облаштування 
кунга – військового  модульного вагону 
на колесах,  для проживання особового 
складу. Загалом вагон розрахований на 12 
ліжкомісць. Силами працівників компанії 
було виконано великий об’єм зварюваль-
них  та електромонтажних робіт: виготов-
лено буржуйку, встановлено двоповерхо-
ві ліжка та розведено  точки живлення. 
Завдяки проробленій роботі працівників 
компанії, вагон став мобільним , повністю 
придатним для проживання особового 
складу військової частини, та за першої 
ж можливості був відправлений на місце 
дислокації нашого співробітника.

Ще один наш мобілізований праців-
ник  звернувся по допомогу у придбанні 
бронежилету. Звернення було опера-

Торуємо шлях до перемоги
ПОКИ НАШІ  ВІДВАЖНІ ЗСУ  СВОЇМИ МУЖНІМИ ПЛЕЧИМА ПРИКРИВАЮТЬ  ФРОНТ, КОМПАНІЯ ТАС 
АГРО, У СПІВПРАЦІ З ГРОМАДАМИ, ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДЛЯ НИХ НАДІЙНИЙ ТИЛ В РЕГІОНАХ СВОЄЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ. ОБ’ЄДНАТИ ЗУСИЛЛЯ ЗАРАДИ ЗДОБУТТЯ ПЕРЕМОГИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ НАШОЇ ДЕР-
ЖАВИ  – ЦЕ СПРАВА ЧЕСТІ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ КОМПАНІЇ ТАС АГРО ТА БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ СЕРГІЯ 
ТІГІПКА. ТОЖ КОЛИ ПОСТАЄ ПИТАННЯ У НАДАННІ ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ ДОПОМОГИ НАШИМ ВІЙСЬКОВОС-
ЛУЖБОВЦЯМ, МИ ЗАВЖДИ ЗНАХОДИМО МОЖЛИВІСТЬ ДОЛУЧИТИСЬ СЛОВОМ, ДІЛОМ, ДОНАТАМИ. 
АДЖЕ  СЬОГОДНІ ВСІ – ВІД ПЕРЕСІЧНОГО  УКРАЇНЦЯ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ РОЗУМІ-
ЮТЬ, ЯКА ВЕЛИКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКЛАДЕНА НА НАШІ ПЛЕЧІ. МИ  МАЄМО БУТИ РІШУЧИМИ ТА 
НЕПОХИТНИМИ  У БОРОТЬБІ ПРОТИ ВОРОГА, МЕТА ЯКОГО – ЗНИЩЕННЯ НАЦІЇ. 

тивно розглянуто і задоволено в найко-
ротший термін, адже в компанії чудово 
розуміють, як важливо зберегти життя 
та здоров’я співробітників агрохолдингу. 
Пізніше для нашого героя та його вій-
ськових побратимів, працівником Кри-
воозерського відділення було виконано 
ряд зварювальних робіт по виготовлен-
ню буржуйки та  спальних місць».

За вагомий внесок у зміцнення ар-
мії, постійну підтримку та допомогу 
керівництво Первомайської військової 
адміністрації нагородило грамотою за-
ступника з операційних питань Криво-
озерського відділення Піснячевського 
Віталія Сергійовича.

Яланецьке відділення, також прийма-
ло активну участь у допомозі військовим. 
На звернення Бершадської територіаль-
ної громади, долучились до участі у при-
дбанні продуктових наборів для мобілі-
зованих та їх сімей. За словами міського 
голови Віталія Драгана, така допомога 
вкрай важлива, адже ці люди особливо 
потребують підтримки та допомоги. 

Заступник директора з операційних 
питань Гайворонського відділення Віта-
лій Чепіжак розповідає: 

«Неодноразово різним військовим 
частинам та навчальним закладам, нами 
надавалась допомога у вигляді плівки – 
матеріалу, з якого виготовлені силобеги,  
які використовують у сільгоспвиробни-
цтві для довготривалого зберігання  уро-
жаю різних культур. Вона має щільну 
структуру, тому чудово підходить для об-
лаштування бліндажів та укриттів  – не 
рветься та не пропускає вологу. А також  
відповідно до сезону, може служити  як 
маскувальна,  тому що з двох сторін вона 
різного кольору – чорного та білого.

Освітні заклади, які з перших днів 
війни перепрофілювались у центри во-
лонтерської допомоги, також потребу-
ють нашої підтримки. Педагогічні, дитячі 
та батьківські колективи, які  з любов’ю 
та турботою про захисників готують пи-
ріжки, вареники, печиво та багато інших 
смаколиків,  мають нагальну потребу у 
борошні, цукрі олії тощо. Тому компанія 
ТАС Агро неодноразово надавала про-
дуктові набори закладам, які звертались 
з відповідними запитами. По іншому і 
бути не може, адже коли наші захисники 
відчуватимуть, що про них турбуються 
та чекають  дома – це додаватиме їм на-
снаги рухатись впевненими кроками до 
нашої спільної перемоги»  – підсумував 
Віталій Миколайович.

Компанія ТАС Агро завжди була 
прикладом  соціально відповідального 
бізнесу. А сьогодні ми є ще й одними з 
лідерів,  серед представників великого 
бізнесу, по підтримці ЗСУ. І на досяг-
нутому зупинятись  не збираємось, 
адже головна наша мета – це сильна, 
незалежна і вільна Україна, в якій жи-
вуть заможні та щасливі громадяни.



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Турбота про дошкільнят була одним із пріоритетних 
напрямків для ТАС Агро у 2022 році

У 2022 році компанія ТАС Агро 
не оминала своєю увагою до-
шкільні навчальні заклади. Яла-

нецький ДНЗ «Барвінок», яким вже бага-
то років опікується компанія ТАС Агро, 
тепер не має проблем з водою. За слова-
ми директора садочку Галини Кузьмик, 
діючий раніше насос вийшов з ладу і пе-
ред закладом постала загроза закриття. 
Вирішити нагальне питання закладу до-
помогла компанія ТАС Агро, придбавши 
глибинний насос для подачі води. Завдя-
ки оперативності та злагодженій роботі, 
заклад продовжує приймати дітей. Гали-
на Пилипівна радіє:

«Щиро дякуємо нашим постійним 
партнерам та головним помічникам. За 
роки діяльності компанії ТАС Агро на 
території нашої громади, вдалось сут-
тєво покращити матеріально-технічну 
базу садочку. Замінили застарілі меблі, 
елементи дитячого майданчика, пли-
ту, холодильник, музичне обладнання, 
телевізор, спортінвентар, придбали но-

Г алузь культури, яка є найбільш 
вразливою в нашій державі, 
завжди була під опікою компанії 

ТАС Агро та  Благодійного фонду Сер-
гія Тігіпка. Особливо тісна співпраця 
налагоджена з Казавчинським філією 
КЗ «ЦКіД»  Гайворонської міської ради. 

Директор сільського осередку 
культури Василь Яровенко, 
якому працівники благодійно-
го фонду презентували новий 
мультимедійний проектор та 
ноутбук, ділиться враження-
ми від співпраці: 

«Працюю директором Ка-
завчинського будинку культу-
ри більш як 6 років. За цей час 
постійно відчуваю підтримку 
ТАС Агро.  На початку  поточ-
ного року представники ком-
панії подарували вкрай необ-
хідний для роботи ноутбук. В 
минулому році нам передали 
сучасну акустичну систему 
та безпровідні мікрофони. І 
ось, нещодавно, ми отримали  
потужний мультимедійний 
проектор, який став незамін-

венькі іграшки. Завдяки підтримці ТАС 
Агро ми маємо змогу функціонувати 
повноцінно та забезпечувати для до-
шкільнят гідні умови для їх  зростання 
і розвитку».

Вихованці дошкільного закладу 
«Бригантина», що на Миколаївщині, 
напередодні Дня Святого Миколая от-
римали відмінний подарунок до свята – 

ним помічником у роботі закладу. У цей 
складний час, коли через воєнну агресію 
сусідньої держави, наші діти втратили 
можливість повноцінно відвідувати на-
вчальні заклади, на плечі працівників 
будинку культури лягли обов'язки по 
організації змістовного дозвілля малечі. 
Щиро дякуємо ТАС Агро та Благодійно-
му фонду Сергія Тігіпка за  розуміння 
нагальних потреб громади. Тепер, маю-
чи сучасне обладнання, нам значно про-
стіше організувати дозвілля найменших 
мешканців села», – розповів Василь Яро-
венко. 

Керівництво компанії  ТАС Агро 
завжди намагається йти в ногу з часом 
та оперативно реагувати на виклики,  
які диктує сьогодення. Завжди вчасно 
виплачуємо орендну плату, надаємо 
матеріальну допомогу соціально неза-
хищеним пайовикам та поміж цим ще 
й опікуємось соціальною складовою 
життя громад. Створюємо всі умови, для 
того щоб люди, які довірили нам  свої 
земельні наділи відчували – це відпові-
дальний орендар, який завжди виконує 
зобов’язання та переймається нагальни-
ми потребами селян.

«Медицина, доступна селянину»

Нові потреби у нових  
реаліях. Турбуємось  
про заклади культури

З метою підтримки фельдшер-
сько-акушерських пунктів та ам-
булаторій у сільській місцевості 

агропідприємства компанії ТАС Агро 
спільно з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка у 2022 році продовжили реалізо-
вувати програму «Медицина, доступна 
селянину». 

У рамках програми на потреби сіль-
ських закладів охорони здоров’я за остан-
ні роки виділено мільйони гривень. Ак-
тивно програма діє й на Кіровоградщині. 
Попри війну цього року в ТАС Агро Пів-
день профінансували чергові корисні для 
медичної сфери регіону проекти. Йдеть-
ся про придбання медикаментів для ам-
булаторії загальної практики сімейної 
медицини с. Яланець та села Глибочок.

«Наша громада рада мати такого 
соціально відповідального орендаря, як 
компанія ТАС Агро. Адже завдяки співп-

раці з аграріями нам вдається оператив-
но та якісно вирішувати чимало питань. 
Завдяки системній допомозі нашому 
ФАПу ми можемо ефективно працю-
вати, допомагаючи місцевим жителям. 
Вдячні їм за всебічну підтримку та розу-
міння» – розповіла Валентина Горбань, 
староста села Глибочок.

«У зв’язку з логістичними і фінансо-
вими труднощами люди похилого віку 
не мають можливості своєчасно купу-
вати необхідні ліки. Завдяки допомозі 
агрохолдингу, наші лікарі організува-
ли необхідну медичну допомогу жите-
лям села. Взаємодопомога, підтримка і 
турбота допомагають нам триматися і 
вистояти у боротьбі проти ворога. Дя-
куємо компанії ТАС Агро за системну 
співпрацю із нашою громадою»  – під-
сумувала Катерина Патлатюк, староста 
села Яланець.

На наше життя по-
стійно випадають якісь 
складнощі. То ковід 
змусив усіх перегляну-
ти свої цінності, то вій-
на кардинально зміни-
ла бачення кожного 
на життя. Попри всі 
проблеми та страшні 
події сучасності ТАС 
Агро продовжує пра-
цювати. Ми ніколи не 
стояли осторонь лю-
дей, які зверталися зі 
своїми проханнями 
про допомогу, і на-
далі продовжимо ви-
конувати свою місію, 
адже разом ми велика 
сила. Перемога буде за 
нами!

новенький плазмовий 
телевізор. Радощам ма-
лечі та вихователів не 
було меж. Директор за-
кладу, Ольга Очинська  
розповідає:

«Вже довгий час ми 
з вихователями мріяли 
мати в своєму арсеналі 
таку необхідну річ, як 
телевізор. Адже завдя-
ки великому екрану, ми 
зможемо застосовува-
ти цікаві інноваційні 
підходи у розвитку на-

ших вихованців. Це і перегляд 
інформаційних відеороликів, за-
стосування цифровізованих ди-
дактичних матеріалів, перегляд 
розвиваючих мультфільмів та ба-
гато чого іншого. Щиро дякуємо 
нашим благодійникам. Поки такі 
люди живуть і працюють, то буде 
жити і наша нація українців».



П равильне харчування  – модна 
тенденція, яка дедалі більше 
набирає популярності серед 

людей, які хочуть 
бути здоровими, 
смачно та корис-
но харчуватися та 
тримати своє тіло 
в гарній формі. 
Ми підготували 
до вашої уваги 
кілька рецептів, 
завдяки яким 
після новорічно-
го застілля вам 
вдасться уникну-
ти традиційної 
важкості у шлун-
ку та які не зав-
дадуть шкоди фі-
гурі.

КУРОЧКА НА ОВОЧЕВІЙ 
ПОДУШЦІ 

Складові: Стегна курки  – 1 кг., сві-
жі помідори  – 5 шт., картопля  – 1 кг., 
печериці  – 300 гр, морква  – 2 шт., час-
ник – 2 зубчики, петрушка, сіль, чорний, 
мелений перець (за смаком), біле вино – 
1 склянка 
1. М'ясо курки промити, обсушити і на-

терти сіллю і перцем.
2. Почистити і промити картоплю, мор-

кву, зелень і помідори.

3. Нарізати всі овочі зручним способом.
4. Печериці промити і нарізати пласти-

нами.

5. Змастити деко олією і викласти овочі.
6. Вниз покладемо картоплю, потім 

моркву, гриби і помідори.
7. Овочеву подушку посипати перцем і 

додати часник.
8. Зверху викласти м'ясо, посолити, по-

перчити за смаком.
9. Полити все оливковою олією і білим 

вином.
10. Розігріти духов-

ку до 180 гра-
дусів, запі-
кати 60 
хвилин.

5. Готовий десерт виймаємо з формо-
чок, присипаємо тертим шоколадом і 
подаємо.

ОЛІВ'Є «СВІЖІСТЬ»

Складові: куряче філе нежирне  – 
400 г, морква – 2 шт., картопля – 5 шт., 
яйця – 4 шт., зелений горошок замороже-
ний – 200 г., свіжий огірок – 2 шт., зелена 
цибуля – пучок, домашній майонез – 3 ст. 
л., сіль, перець за смаком.

Приготування:
Куряче філе відварити до готовно-

сті. Зварити до готовності моркву, кар-
топлю, яйця і горошок. Овочі остуди-
ти і зняти шкірку. Нарізати кубиками 
курку, яйця, моркву і картоплю. Огірок 
дрібно нарізати. Подрібнити зелену 
цибулю. Перемішати всі інгредієнти, 
посолити, заправити салат домашнім 
майонезом або сумішшю сметани з со-
євим соусом.

СИРНИЙ ДЕСЕРТ  
«ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ»

Складові: Йогурт  – 250 мл, моло-
ко – 125 мл, знежирений сир – 250 г, же-
латин – 25 г, ванілін – 0.50 ч.л., какао для 
зафарбовування – 1 ст.л., мед за смаком.

Як приготувати дієтичний 
сирний десерт: покроковий рецепт
1. Желатин попередньо замочуємо в 

молоці, а потім підігріваємо масу на 
водяній бані, поки желатин не розчи-
ниться. Не доводимо до кипіння!

2. Змішуємо йогурт з сиром і медом
3. Молоко злегка охолоджуємо і додає-

мо в основну масу. Добре перемішує-
мо. Ділимо масу навпіл і в одну части-
ну додаємо какао.

4. Формуємо десерт: викладаємо поша-
рово в силіконові формочки білу і 
шоколадну маси. Розміщуємо десерт 
в холодильник на 60 хвилин

Вісник ТАС Агро – офіційний інформацій-
но-аналітичний бюлетень ТОВ «ТАС Агро». 
Адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, 
01032. Не для продажу.

Відповідальні за випуск:
Роман Польовий, r.polevoy@tasagro.com;
Надія Кучеренко, n.kucherenko@tasagro.com

Передрук заборонено.
Підписано до друку: 23.12.2022
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

«Здоровий» новорічний стіл

З а давньою традицією, різдвяне 
святкування починається ще 
ввечері 6 січня. Вечір напередо-

дні Різдва називається Святим або На-
вечір’ям Різдва Христового. За звичаєм 
до свят господині ретельно прибирали 
в будинку, вибілювали помешкання, за-
стеляли нові або чисто випрані скатерки 
й рушники, намагалися підготувати но-
вий одяг для всіх членів родини.

А вдосвіта 6 січня господиня розпо-
чинала приготування дванадцяти страв, 
що символізують дванадцять апостолів. 
Оскільки Різдву передує тривалий соро-
каденний піст, всі страви Святої вечері 
мають бути пісними.

Головною різдвяною стравою є 
кутя — пшенична або ячмінна каша, змі-

шана з родзинками, маком, медом і го-
ріхами. Також на столі обов’язково має 
стояти узвар.

Сідати за святковий стіл необхідно 
з появою першої зірки, що символізує 
народження Ісуса. Святий Вечір тра-
диційно розпочинається молитвою за 
здоров’я живих і упокій мертвих. Го-
сподар першим сідає за стіл, запалює 
різдвяну свічку й благословляє вече-
рю, після чого куштує кутю і роздає її 
родині.

Після куті вже можна переходити до 
інших страв — риби, грибів, борщу, ва-
реників, тушкованої капусти, картоплі, 
узвару тощо. У різних регіонах України 
набір страв для Святої вечері є різним, 
але їхня кількість залишається сталою. 
Під час трапези за столом ні в якому разі 
не можна лаятися та сперечатися.

Вранці 7 січня люди радісно віта-
ються фразою «Христос народився!», а 
у відповідь чують  – «Славімо його!». У 
цей день прийнято ходити до церкви на 
святкову молитву, а також в гості до ро-
дичів.

На відміну від Святвечора, під час 
різдвяних гостин вже не обмежуються 
пісною їжею. На стіл у цей день кладуть 
шинку, ковбасу, яйця, холодець тощо.

Обов’язковою різдвяною традиці-
єю є колядування. Вважається, що чим 
більше колядників відвідає оселю, тим 
щедрішим буде для родини рік.

Однією з найкращих традицій, якої 
досі дотримуються більшість українців 
на Різдво, є проведення часу з родиною. 
Тож не забувайте в цей день про своїх 
рідних, започатковуйте власні різдвяні 
традиції та насолоджуйтеся святом.

Різдвяні традиції 
та звичаї

7 січня православ-
ний світ відзначатиме 
свято Різдва Христо-
вого – одне з головних 
християнських свят, що 
знаменує народження 
Ісуса Христа — Сина 
Божого. Українці здавна 
бережуть і шанують 
традиції Різдва, які в 
нашій країні значно від-
різняються від європей-
ських.


