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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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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. 



В ід початку російської агресії ком-
панія ТАС Агро Північ поєднує 
свою діяльність з найважливішою 

справою сьогодення – підтримкою Зброй-
них Сил України та виконанням своїх со-
ціальних функцій у регіонах діяльності. 
В перші дні війни, в напівокупації, пра-
цівники господарства щоденно забезпе-
чували місцевих жителів безкоштовним 
молоком із власної тваринницької ферми, 
а завдяки дружньому і безстрашному ко-
лективу пекарні, продовжували щоденно 
випікати хліб, розвозити пайовикам та 
жителям навколишніх населених пунктів. 
У цей надзвичайно важкий час не зали-
шилися байдужими і до потреби жителів 
на окупованих територіях, попрацювали 
над збором та відправкою гуманітарної 
допомоги продуктами харчування для 
жителів м. Чернігів.

Маскувальна сітка для наших за-
хисників, як оберіг від тих, хто в тилу праг-
не допомогти армії та зробити свій внесок 
у нашу Перемогу. У перші дні війни забез-
печувати армію таким потрібним захистом 
взялися не байдужі працівники ТАС Агро 
Північ та долучилися до плетіння сіток. 

ЗСУ – це меч і щит України, наша опо-
ра і захист, які щодня тримають оборону 
від російських окупантів. А в цьому їм до-
помагають працівники тракторної бригади 
агрофірми, вони забезпечують наших вої-
нів на передовій надійними та комфортни-
ми укриттями. На замовлення військових, 
виготовляють та передають на фронт ме-
талеві скоби для укріплення бліндажних 
споруд. 

На потужностях підприємства з пер-
ших днів російської агресії організували 
виготовлення тушонки для потреб Зброй-
них Сил України. Працівники агрофірми 
передали не одну партію гуманітарної до-
помоги для бійців ЗСУ. Всього за час війни 
виготовлено та передано військовим понад 
400 банок. 

Солоденького – оборонцям! Знаю-
чи, як сильно хлопці та дівчата полюбляють 
солоденьке Прилуцький районний терито-
ріальний центр комплектування та соціаль-
ної підтримки від працівників товариства 
відправив на позиції для наших відважних 
військових 500 баночок згущеного молока.

Попри важкі часи ми віримо, що наші 
ЗСУ принесуть нам Перемогу, а Бог Україну 
збереже. З початку повномасштабного ро-
сійського вторгнення на територію нашої 
держави, компанія ТАС Агро взяла на себе 
зобов'язання по забезпеченню військових. 
Через органи місцевого самоврядування 
наші працівники тримають постійний зв'я-
зок з бійцями та знають потребу у необхід-
ній та важливій допомозі (військового 
спорядження та амуніції, засобів 
зв’язку та індивідуального захисту 
та інше), тому ми реалізуємо кілька про-
ектів, спрямованих на допомогу. Так, гене-
ральний директор ТОВ «ТАС Агро Північ» 
Ігор Дрозденко передав Парафіївській ОТГ 
потребу в засобах індивідуального захисту 
для військових. Якісні та перевірені броне-
жилети поїхали на передові позиції до на-
ших захисників.

Крім того, знаючи потребу, ми заку-
пили та передали Прилуцькому РТЦК та 
СП. для наших мужніх воїнів радіостанції. 
Також, агрофірма відгукнулась на прохан-
ня Парафіївської громади та долучилась до 
збору необхідної допомоги нашим захис-
никам, передавши 300 шт. поліпропілено-
вих мішків, які поїхали на передові рубежі. 
Наша допомога  – це врятовані життя на-
ших українських воїнів. 

Надійний тил тилу для наших захис-
ників  – найважливіша справа сьогодення. 
Нещодавно військовослужбовці Талалаїв-
ської роти охорони звернулись до керівника 
господарства допомогти в копанні окопів 
та облаштуванні бліндажів. В най-
коротші терміни було забезпечено потребу 

Протягом 2022 року в ТАС Агро  
поєднували свою діяльність  
з найважливішою справою сьогодення – 
підтримкою Збройних Сил України
ВІЙНА ПРИЙШЛА В НАШІ ДОМІВКИ НЕОЧІКУВАНО, СТРІМКО Й БЕЗПОВОРОТНО ЗМІНИВШИ ЗВИЧНИЙ 
УСТРІЙ ЖИТТЯ, ЗГУРТУВАЛА УКРАЇНЦІВ, ПРОБЛЕМИ ТА БІДИ З ОСОБИСТИХ СТАЛИ СПІЛЬНИМИ. МАЙЖЕ 
КОЖЕН З НАС ПО-РІЗНОМУ ТА ПО-СВОЄМУ, АЛЕ ОПІКУЄТЬСЯ ТА ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ ВИСТОЯТИ В ЦІЙ 
ЖАХЛИВІЙ ВІЙНІ. В СЬОГОДНІШНІЙ, ДУЖЕ НЕПРОСТИЙ ДЛЯ КРАЇНИ ЧАС, МИ ЗРОЗУМІЛИ, ЩО ТІЛЬКИ 
В ЄДНОСТІ І ПРОЯВУ ЛЮДЯНОСТІ НАША СИЛА. ТА НЕЗМІННОЮ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НАША ВІРА В ПЕРЕМОГУ.

військових в техніці, пальному, будматері-
алах та робочій силі. Слова щирої вдячно-
сті за підтримки адресовані генеральному 
директору агрофірми Ігорю Дрозденку, 
керівнику ремонтно-будівельної дільниці 
інженеру з контролю за будівництвом това-
риства Сергію Петренку та її працівникам, 
які безвідмовно долучились допомогти. Ра-
зом – ми непереможна сила! Ми неодмінно 
вистоїмо, доведемо усьому світу, що ми – не-
скорена свободолюбива нація, що нас ніхто 
ніколи не зможе поневолити! 

Бляшанки, гафрокартон та віск чи па-
рафін – таке знаряддя взяли на озброєння 
працівники ТОВ «ОБРІЙ», які з настанням 
холодів активно роблять окопні свічки 
для наших захисників. Вже встигли ви-
готовити та передати до зони бойових дій 
близько триста таких свічок. «Зупинятися 
не плануюємо  — працюватимемо аж до 
Перемоги. Кожна така свічка – це знахідка 
та підтримка для наших воїнів ЗСУ. Треба 
зігріти перш за все тих, хто нас захищає, 
бо завдяки їм у нас зараз тихо», – говорить 
заступник директора з операційних питань 
агрофірми Олександр Сівідов. 

За допомогу та підтримку у забезпе-
ченні захисту держави та з нагоди свята 
Дня захисника і захисниць України, дня 
українського козацтва та свята Покрови 
Пресвятої Богородиці генеральний дирек-
тор ТОВ «ТАС Агро Північ» Ігор Дрозденко 
отримав Подяку від Прилуцького районно-
го територіального центру комплектуван-
ня та соціальної підтримки.

Працівники агрофірми долучились до 
збору коштів для наших захисників «Щира 
вдячність всім, хто у різний спосіб долу-
чався до благодійних заходів. Ми вдячні 
Ігорю Дрозденку генеральному директору 
компанії ТАС Агро Північ, яка на жаль не 
змогла бути присутньою на благодійному 
концерті до Дня Збройних Сил України, 
але не залишилась осторонь та завдяки 
небайдужості працівників агрофірми були 
передані та вручені волонтерам».



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Тепло разом з ТАС Агро 

П опри війну найменших жите-
лів багатьох громад, містечок 
сіл продовжують приймати 

школи та садочки, тримаються та напо-
легливо працюють комунальні заклади 
і установи. Компанія ТАС Агро разом з 
місцевими мешканцями, владою та ке-
рівництвом багатьох закладів неабияк 
переймається особливостями їх функці-
онування, їх проблемами та болючими 
питаннями у такий складний час.

На сьогодні неабияк актуальним та 
одним із важливих залишається питан-
ня підтримки належного температурно-
го режиму в приміщеннях навчальних 
закладів. Різке зниження показників 
градусника та часті опади суттєво впли-
нули на температурний режим примі-
щень. Розуміючи потреби бюджетних 
установ та їх соціальне значення, компа-

П ротягом 2022 року компанія 
ТАС Агро всебічно підтримува-
ла заклади освіти у громадах, 

містах та населених пунктах, де здійснює 

нія ТАС АГРО разом з Благодійним фон-
дом Сергія Тігіпка створюють всі умови 
для безперебійної їх роботи. Для Гри-
шинського дошкільного навчально-ви-
ховного комплексу «Золота рибка» та 
Гришинського будинку культури були 
передані електричні конвектори «Ми не 
стоїмо осторонь потреб у забезпеченні 
закладів громад теплом, особливо тих, 
які відвідують діти наших пайовиків»,  – 
наголосив генеральний директор агро-
фірми Ігор Дрозденко. 

Вирішення питання із забезпечен-
ня закладів теплом у Гришинському 
старостинському окрузі, що на Сумщи-
ні – не єдине, яким переймаються ТАС 
Агро спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка. Так протягом багатьох 
років співпраці неодноразово надавала-
ся  допомога дитячому садочку і шко-

тор агрофірми Ігор Дрозденко та керів-
ник кластеру із земельних питань Вадим 
Чорний передали на потреби Талала-
ївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів потужний 
генератор та конвектори. «Ми будемо і 

надалі робити все можли-
ве, аби у разі загострення 
ситуації, діти перебували 
в комфортних умовах та 
відчували безпеку»,  – за-
певнив керівник товари-
ства. Бережіть себе, і Пе-
ремога буде за нами!  

Комфорт, навіть у 
сховищах, сьогодні вкрай 
необхідний. Адже, час від 
часу,  періодичні ворожі 
ракетні атаки не припи-
няються. В навчальних 
закладах, де діти перебу-
вають під час повітряної 
тривоги важливо мати 
повноцінний санвузол, 
який відповідатиме сані-

тарним гігієнічним вимогам. Для цього 
на прохання директора Чернецького 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів для потреб закладу 
придбано 2 біотуалети. 

ТАС Агро Північ допомагає громадам долати 
виклики війни в медичній галузі 

Нові потреби закладів 
освіти в умовах війни

В ід 24 лютого багато наших співві-
тчизників втратили не лише спо-
кій, а й домівки, роботу, рідних, 

друзів, здоров’я, а дехто і життя… Війна 
в країні так чи інакше вплинула на різні 
сфери нашого життя, поставила виклики 
перед усіма секторами соціальної сфери. 
Повномасштабне військове вторгнення 
росії в Україну стало викликом для укра-
їнської системи охорони здоров’я та за-
безпечення лікарськими засобами. Ком-
панія  ТАС Агро Північ  в своїй діяльності 
тісно співпрацюють з органами місцевої 
влади, а тому добре знають потребу в сис-
темі охорони здоров’я та задоволення ме-
дичних потреб населення старостинських 
округів, де проживають власники земель-
них ділянок, які обробляє товариство. 

В складному економічному стано-
вищі, компанія продовжує виконувати 
свої зобов’язання в успішній реалізації 
медичних реформ – піклуватися за жит-
тя і здоров’я наших пайовиків. Так, ТОВ 

«ТАС Агро Північ» та Всеукраїнський 
благодійний фонд «Фонд Сергія Тігіп-
ка» уже не вперше надають спонсорську 
допомогу фельдшерському пункту Чер-
нецького старостинського округу. 

А нещодавно завдяки спонсорській 
допомозі агрофірми завершено  поточ-

ний ремонт медичного закладу грома-
ди. У приміщенні виконано великий 
об’єм ремонтних робіт, приведені до 
ладу стіни, стеля, пофарбована підлога, 
проведено ремонт і облаштування кабі-
нету для фельдшера. «Приємно бачити 
односельців у доброму настрої, адже 

лі, ФАПу, будинку 
культури, бібліотеці 
та сільській раді. Ме-
блі, техніка, медичні 
препарати та облад-
нання, дитячі май-
данчики та вуличне 
освітлення  – багато 
проєктів вдалося реа-
лізувати, аби зробити 
життя місцевих меш-
канців, пайовиків 
компанії зручнішим, 
цікавішим та новітні-
шим.

На досягнутому 
не зупиняємось, адже 
роботи ще дуже бага-
то. Наближаємо пере-
могу разом!

здоров’я людей – перш за все. Ваша під-
тримка та допомога досить відчутна, а у 
такий важкий час особливо цінна», – під-
сумовує староста громади Сергій Дми-
трюк. Здорова та сильна нація – майбут-
нє непереможної України  та надійний 
шлях до Перемоги»!

Питання безпеки та комфор-
ту дітей у сховищі – понад усе! 

«Гарантуємо безпеку дітям!» – саме 
під таким гаслом ТАС АГРО ПІВНІЧ 
та Всеукраїнський благодійний фонд 

«Фонд Сергія Тігіпка» долучилися до 
процесу по облаштуванню бомбосхо-
вищ шкіл в громадах, де навчаються діти 
наших пайовиків. Генеральний дирек-

свою діяльність. На жаль в умовах війни 
підхід до навчального процесу в освітніх 
закладах дещо змінився, разом з тим кар-
динально змінилися і звичні їх потреби.
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Більше українських страв 
до новорічного столу!

НОВИЙ РІК 2023 – КОГО 
ЗАДОБРЮВАТИ

Згідно зі східним гороскопом, 2023-й 
рік пройде під заступництвом Чорного 
Водяного Кролика або Кота (так вийшло, 
тому що в китайській мові обидві ці тва-
рини позначаються одним і тим же ієрог-
ліфом). Вважається, що по зодіакальному 
колу це четвертий за рахунком покрови-
тель і, більш того, найщасливіший.

Кролик і Кіт – тварини сімейні, тому 
саме в наступаючому році любовна 

відрядження  – астрологи обіцяють, що 
протягом усього 2023-го року людям, які 
бажають обзавестися власною нерухомі-
стю, зробити ремонт або відвідати різні 
країни, посміхнеться удача.

Стихія наступаючого року  – Вода, 
тому ви повинні вирішувати будь-які 
конфлікти м'яко, обходячи гострі кути. 
Злякати птицю щастя можна тільки ве-
ликими сварками, розбіжностями і во-
рожнечею, так що, експерти з езотерики 
рекомендують утриматися від будь-яких 
подібних енергій у взаєминах.

НОВИЙ РІК 2023 – ЩО 
ГОТУВАТИ НА СВЯТО.

Привітний Кролик, який цінує за-
тишок, буде радий, якщо ви зустрінете 
Новий рік в колі рідних і близьких вам 
людей. Акцент в стравах варто зробити 
на овочі і легкі закуски, а від запеченого 
кролячого м'яса краще відмовитися – не 
варто ласувати своїм же покровителем. 
Щоб задобрити Кота, можете приготува-
ти страви з риби, птиці або м'яса – пух-
настий звір буде тільки радий.

У сервіровці столу краще використо-
вувати білі і золотисті відтінки, а також 
придбати декоративні прикраси синього 
і чорного кольорів – вони символізують 
стихію води в прийдешньому році.

До Нового року зали-
шилося зовсім трохи, а це 
значить, що незважаючи 
на війну, сумувати не вар-
то - варто готуватися до 
зустрічі найважливішого 
свята в році. Читайте 
далі – 2023 рік кого – кота 
чи кролика, а також про 
які традиції та особливос-
ті потрібно знати, щоб 
наступні 365 днів були 
вдалими та радісними..

Новий 2023 рік за 
східним календарем: 
традиції, особливості 

святкування
сфера кожної людини буде щасливою, 
а будинок – повна чаша. Люди, які шу-
кають серйозних відносин, обов'язково 

отримають їх, а сімейні пари реалізу-
ють всі свої заповітні бажання. Вдалим 
буде і квартирне питання, і подорожі, і 

Цьогоріч різдвяні та новорічні 
свята в Україні будуть не такими 
яскравими та радісними через події 
в країні. Але ми вважаємо, що це не 
привід відмовляти собі у невелич-
кому святкуванні в тісному родин-
ному колі або 
компанії 
друзів. 

Адже 
це лише 
зблизить та 
згуртує нас ще більше! До того ж 
2023 рік Кролика, або Кота за схід-
ним гороскопом, а ці тваринки вва-
жаються сімейними, тому всіляко 
вітають зустрічі з близькими.

Нумо готувати більше українських 
страв до новорічного столу! Ось ця апе-
титна верещака  – просто чудовий варі-
ант. Її готують зі свинячих ребер, запече-
них у квасі з прянощами. Традиційно для 
цієї страви використовують буряковий 
квас, але ми вирішили проексперимен-
тувати та взяти темний хлібний. Вийшло 
неймовірно смачно та апетитно. Повірте, 
на святковому столі верещака довго не 
затримається, тому готуйте побільше.

Інгредієнти:
• 0,8-1 кг свинячих ребер
• 0,75-1 л темного хлібного квасу
• 1 голівка часнику
• 2-3 ст. л. соняшникової олії

• 1 ч. л. сухого орегано
• 2 ст. л. борошна
• 50 г вершкового масла
• 1 ст. л. панірувальних сухарів
• 2-3 гілочки петрушки
• сіль та перець до смаку

Як приготувати верещаку
1. Відразу увімкніть духовку розі-

гріватися до 180 градусів. Візь-
міть 0,8-1 кг свинячих ребер 

і розріжте по 1-2 сегменти. 
Посоліть і поперчіть до 
смаку. Очистьте голівку 
часнику. Їх потрібно ви-
чавити на ребра.

2. Розігрійте пательню з 
2-3 ст. л. соняшникової олії. 

Реберця підрум’яньте на па-
тельні до утворення скоринки.

3. Перекладіть підсмажені реберця у 
форму для запікання. Присипте їх 1 ч. 
л. орегано та залийте 0,75-1 л темного 
хлібного квасу.

4. Поставте реберця запікатися на 1 го-
дину за температури 180 градусів.

5. Коли реберця приготуються, дістань-
те їх, злийте сік і квас в сотейник, а 
форму з ними накрийте фольгою, 
щоб ребра залишалися гарячими.

6. Сік та квас  – це буде соус. Поставте 
сотейник на плиту та випарюйте про-
тягом 15 хвилин. Після того, щоб згус-
тити соус, потрібно окремо змішати 2 
ст. л. борошна та 50 г вершкового мас-
ла. Потроху додайте суміш до соусу, 
помішуючи віничком, щоб не утво-
рювались грудочки.

7. Перед подачею полийте ребра соу-
сом і присипте панірувальними суха-
рями. Страву можна прикрасити ли-
сточками петрушки.

ЗБЕРЕЖЕННЯ СВЯТКОВИХ ТРАДИЦІЙ 
НАВІТЬ У ТАКИЙ ВАЖКИЙ ЧАС МОЖЕ 
МАТИ ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ НА ЛЮ-
ДИНУ. НАПЕРЕДОДНІ НОВОРІЧНИХ 
СВЯТ УКРАЇНЦІ РОЗДІЛИЛИСЯ НА 
ДВА ТАБОРИ – ОДНІ ВИСТУПАЮТЬ 
ПРОТИ СВЯТКУВАННЯ, А ІНШІ ВВА-
ЖАЮТЬ, ЩО ЦЕ НЕОБХІДНО. УКРА-
ЇНСЬКІ ПСИХОЛОГИ СХИЛЯЮТЬСЯ 
ДО ТОГО, ЩО ОБИДВІ ТОЧКИ ЗОРУ 
МАЮТЬ ПРАВО НА ЖИТТЯ – СВЯТКУ-
ВАТИ ТАК САМО НОРМАЛЬНО, ЯК І 
НЕ СВЯТКУВАТИ

За словами психологів моменти ра-
дості дають стимул боротися далі. «Ра-
дість  – одна з базових емоцій людини, 
і потреба в його відчутті у нас живе з 
народження. З якими б складними об-
ставинами не зіткнувся людина з ди-
тинства, радість  – це те, що несвідомо 
штовхає його приймати ті рішення, які 
збережуть його життя. Так вже запро-
грамований наш мозок, він постійно по-

требує і шукає стимулів, 
і саме радість є найпри-
ємнішою і бажаною в 
отриманні емоцією».
ПРИ ЦЬОМУ ПСИХО-
ЛОГИ НАГАДУЮТЬ, 
ЩО НОВОРІЧНІ РИТУ-
АЛИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
ВКРАЙ ВАЖЛИВІ ДЛЯ 
ДІТЕЙ

«Якщо людина по-
трапляє в кризову ситу-
ацію, травматичні події, 
то в першу чергу її по-
трібно звідти забрати. І 
в безпечній ситуації по-

трібно разом пошукати для неї звичні в 
житті особливості поведінки. Тому якщо 
ви разом з дітьми це звичне, традиційне 
Підготовка до ритуалу переходу з одно-
го року в інший застосуєте, то мислення 
дитини буде тільки вдячно. Тому що для 
неї ці приємні опорні схеми життя бу-
дуть давати можливість адаптуватися до 
того мінливого, непередбачуваного, але 
реального майбутнього в нашій країні 
зараз».

У свою чергу психологи зазначають, 
що не святкувати – це також нормально, 
щоб зробити вибір, необхідно прислу-
хатися до себе. Не обов'язково новоріч-
ний настрій має бути. Зараз багато горя 
і болю навколо кожного з нас. Тому си-
лою притягувати почуття свята не варто. 
Для людини, у якої такого святкового 
настрою немає, буде кращим просто 
дозволити собі відчувати те, що відчу-
ває, прислухатися до власних душевних 
потреб. 

Чи варто святкувати Новий 
Рік-2023. Думки психологів


