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З турботою про воду: Група 
Компаній «Нові Продукти» звітує 
про водокористування за 2019 рік   

НОВА
ГРОМАДА

ІНФОРМАЦІЙНА 
ГАЗЕТА 
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Свято Маланки: давня кар-
навальна традиція, якій вдалося 
пережити багато століть
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Як відсвяткувати без шкоди для 
здоров’я і що робити 1 січня, якщо 
ранок виявився не добрим

НОВИНИ РЕГІОНУ

Як ми вже повідомляли, учасниці тріо 
«Трояна» Жашківського міського 

будинку культури брали участь у 
IV Відкритому фестивалі-конкурсі 
виконавців української естрадної пісні 
імені Назарія Яремчука «Пісня буде 
поміж нас», що відбувся у Вижниці 
Чернівецької області. Після цього, за 
підтримки міського голови Жашкова 
Ігоря Цибровського та відділу культури, 
молодіжної політики, спорту та туризму 

Жашківської міської ради, вокалістки 
вийшли на сцену Львівської  національної 
філармонії. Адже саме у Львові відбувся 
гала-концерт згаданого фестивалю, 
в якому взяли участь переможці 
чотирьох років його проведення. 
Організатором масштабного заходу 
став відомий український артист Орест 
Цимбала. Для участі в ньому було 
вибрано найталановитіших виконавців 
і найкращі твори.

ЖАШКІВСЬКЕ ТРІО ТРОЯНА ВИСТУПИЛО У ЛЬВОВІ

ЖАШКІВСЬКИХ ХЛОПЦІВ ВЧИЛИ ВОЛОДІТИ ЗБРОЄЮ

В межах «Єдиного всеукраїнського 
стрілецького дня» Жашківський 

районний військовий комісаріат 
влаштував на полігоні  Старі Бабани в 
Уманському районі заняття з вогневої 

підготовки для військовозобов’язаних. 
Підготовку пройшли 90 учасників 
підрозділів територіальної оборони 
із Жашківського, Уманського, 
Маньківського і Тальнівського районів. 
Вони навчалися влучно стріляти із 
пістолета Макарова (ПМ) та автомата 
Калашнікова (АК-74). Інструкторсько-
методичні заняття провели представники 
Центру патріотичного виховання 
Жашківської РДА, ГО «Гайдамаки» 
з Тального та ГО «Центр тактичної 
підготовки «Білий вовк» із Києва.

З НОВИМ РОКОМ 
ТА РІЗДВОМ 
ХРИСТОВИМ!

ДОРОЖНЯ ПОЛІЦІЯ ПРОВЕЛА 
ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ РУХУ

В закладах загальної середньої 
освіти Жашківщини були 

організовані різноманітні заходи, 
спрямовані на запобігання 
дорожньо-транспортного травматизму. 
Учні шкіл мали змогу дізнатися 
про правила безпеки руху на дорозі, 
грали в ігри, проходили квести 
та конкурси, переглядали відеоуроки 
з безпеки руху. Учням СПШ №1 
організували зустрічі з представни-
ками дорожньої поліції міста 

НА ВУЛИЦІ РИНКОВІЙ 
ВІДРЕМОНТОВАНО ТРОТУАР

В Жашкові триває благоустрій 
міських доріг. Вже завершено 

капітальний ремонт тротуару по вулиці 
Ринковій. Ремонтні роботи обійшлися 
у 387 934 грн., з яких 298 931 грн виділив 
благодійний фонд «Нова Громада».
Окрім укладання асфальту також 
були придбані та встановлені дорожні 
знаки та бар’єрна огорожа, яку змонтовано 
з метою безпеки руху пішоходів та 
недопущення заїзду транспорту на 
тротуар.

У ЖАШКОВІ ЗАПРАЦЮВАВ 
ГУРТОК ЛІКУВАЛЬНОЇ 
ФІЗКУЛЬТУРИ

Дитячо-юнацький клуб фізичної 
підготовки Жашківської міської 

ради – одна з найкращих тренувальних 
баз на теренах Черкащини. Щороку тут 
відкривають нові напрямки роботи. 
Зараз на базі ДЮКФП запрацював 
гурток лікувальної фізичної 
культури. Лікувальна фізкультура –
це широке поняття, яке поєднує 
різні методики, спеціальні вправи 
та заняття, спрямовані на лікування 
та профілактику поширених серед 
школярів захворювань.

Січень
Центр первинної медико-санітар-
ної допомоги Жашкова отримав су-
часне діагностичне обладнання. 
Закупівля обладнання відбулася 
за сприяння керівника соціальних 
проектів БФ «Нова Громада» Віктора 
Погорілого. Зокрема, фонд виділив 
250 000 грн на два діагностичні 
прилади: автоматичний гематологічний 
аналізатор крові та кардіограф.

Лютий
Допомога школам та дитсадкам 
Жашківського району протягом 
усього року залишалася одним із 
пріоритетних напрямів діяльності бла-
годійного фонду. На початку нового 
навчального семестру до БФ «Нова 
Громада» звернулося керівництво 
Жашківської школи №4 із прохан-
ням допомогти замінити старі вікна. 
Благодійники виділили на придбання 
та встановлення трьох теплозберігаю-
чих вікон 16 600 грн.

Березень
Керівництво Жашківської школи №1 
звернулося до БФ «Нова Громада» з 
проханням допомогти відремонтувати 
шаховий кабінет. Фонд виділив кошти. 
Роботи тривали кілька місяців, і неза-

баром після початку нового навчаль-
ного року оновлений кабінет було від-
крито. Його окрасою став акваріум з 
рибками, подарований фондом «Но-
ва Громада». Таким чином відроджено 
спортивні традиції, адже у 1979 році у 
школі №1 вже працювала секція шахів.

Квітень
У квітні матеріальну підтримку отри- 
мала Жашківська школа №2. БФ «Нова 
Громада» допоміг придбати нові шафки 
для одягу в приміщення першого класу. 

Продовження читайте на с. 2. 

Шановні жашків-
чани! Щиро ві-
таю вас із Но-

вим роком та Різдвом 
Христовим! Кінець груд-
ня – це час, коли хочеть-
ся озирнутися назад і зга-
дати рік, що минає. 2019-й 
був щедрим на події. Він 
став роком великих змін, 
які відбувалися у світі, в 
Україні, на Жашківщині. 

Але я радий, що у бурхливому вирі по-
дій ми з вами залишалися разом. І ра-
зом творили добрі справи. Можливо, на 
перший погляд ці справи здаються неве-
ликими – нове вікно у школі, фонтанчик 
питної води, колеса для автомобіля, со-
лодощі для дітей. Але народна мудрість 
каже: з маленьких струмків складається 
велика річка. Нам із вами вдалося ство-
рити велику річку добра і любові, яка не-
се нас у новий, 2020 рік. На прийдешній 
рік ми маємо великі плани. Наша мета – 
зробити Жашківщину комфортнішою, а 
її мешканців – щасливішими.  Впевнений, 
разом ми зробимо це. Бажаю вам міцно-
го здоров’я, миру, злагоди та затишку у 
ваших оселях. Йдемо у 2020 рік разом!

Віктор 
Погорілий,  
керівник 
соціальних 
проектів 
БФ «Нова 
Громада»

Ш
вим роком та Різдвом 
Христовим! Кінець груд-
ня – це час, коли хочеть-
ся озирнутися назад і зга-Віктор 

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Кожного місяця благодійний фонд «Нова Громада» допомагав жашківчанам. Напередодні Нового року давайте 
згадаємо про ці добрі справи

КАЛЕНДАР ДОБРИХ СПРАВ: ЩО ЗРОБИВ ФОНД 
«НОВА ГРОМАДА» У 2019 РОЦІ

Підготовлено за інформацією сайтів Жашківської міськради, Жашківської райдержадміністрації та Служби автодоріг у Черкаській області

Жашкова, провели показові уроки 
з надання першої долікарської 
допомоги постраждалим у 
небезпечних ситуаціях, а 
також навчальний відеоурок 
«Первинна підготовка».

Вітаємо зі святами!
Як правильно зустріти за 
східними традиціями рік Біло-
го Сталевого Щура та чого 
чекати різним знакам зодіаку   
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

Кожного місяця благодійний фонд «Нова Громада» допомагав жашківчанам. Напередодні Нового року давайте згадаємо про ці добрі справи

КАЛЕНДАР ДОБРИХ СПРАВ: ЩО ЗРОБИВ  
ФОНД «НОВА ГРОМАДА» У 2019 РОЦІ

Продовження матеріалу. 
На купівлю меблів було виділено 12 500 грн. 
Новий навчальний рік школярики зустрі-
ли вже в оновленому інтер’єрі.

Травень
У фонді «Нова Громада» добре усвідомлю-
ють, що розвиток країни неможливий без 
підтримки культури. У травні 2019 року 

фонд виділив Василю Парубку 4000 грн 
на видання книги «Земля Омеляна Па-
рубка», а Катерині Поліщук – 2000 грн 
на друк поетичної збірки «Дороги жит-
тя». Також було перераховано 4000 грн 
на поїздку колективу «Спадщина» на 
IX Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
народної творчості «Червона калина».

Червень
До Дня захисту дітей жашківська малеча 
отримала від БФ «Нова Громада» смачні 
та корисні батончики EatMe, які випус-
кає Група Компаній «Нові Продукти». 
Загалом 1 червня у середмісті дівчата-
волонтери з «Нової Громади» встигли 
роздати юним гостям свята понад 1000 
батончиків. Ще 300 снеків EatMe, а ра-
зом із тим понад 70 пляшок питної во-
ди «Природне джерело» представники 
фонду передали Жашківському міському 
будинку культури, колектив якого 2 та 6 
червня організовував свої розважальні 
програми для малечі.

Липень
Громадська організація «Спілка учасни-

ків АТО» попросила у БФ «Нова Громада» 
продукцію ГК «Нові Продукти» для достав-
лення в зону АТО. Волонтерам були по-
трібні: вода «Природне джерело» (1440 
шт.), напій енергетичний «Піт-буль», (1428 
шт.), батончики EatMe (400 шт.), а також ка-
ністри, мішки та плівка поліетиленова. За-
гальна вартість продукції, яку надав фонд 
волонтерам, склала 21 251 грн.

Серпень
Представники громадської організації 
«Спілка учасників АТО Жашківщини» по-
просили благодійників із «Нової Громади» 
посприяти ремонту коліс службового авто 
VOLKSWAGEN Caddy, який належить спіл-
ці й використовується волонтерами Жаш-
ківщини для доставки допомоги військо-
вим на Схід в зону проведення операції 
об’єднаних сил. Загалом потрібно було 
8460 грн на придбання чотирьох авто-
шин та чотирьох металевих дисків. «Нова 
Громада» надала цю допомогу. Крім того, 
фонд виділив 12900 грн на встановлення 
енергозберігаючих дверей у школі №5. 
Двері були замінені у 5-му та 9-му класах.

Вересень
Фонд «Нова Громада» реалізує масш-
табні інфраструктурні проекти. Одним 
із них стало облаштування тротуарів по 
вул. Героїв АТО – Перемоги, а також на 
вул. Ринковій у Жашкові. З проханням 
про фінансову підтримку до БФ «Нова 
Громада» звернувся виконавчий комітет 
Жашківської міської ради. «Ми давно тіс-

но співпрацюємо з міс-
цевою владою, прагне-
мо бути надійним по-
мічником громади у 
вирішенні її нагальних 
потреб, а тому, не вага-
ючись, вирішили виділити 
кошти», – говорить керівник 
соціальних проектів БФ «Нова 
Громада» Віктор Погорілий. Всього 
на роботи фондом було спрямовано 1 571 
175 грн, з них 1 272 244 грн – на будівни-
цтво тротуару по вул. Героїв АТО – Перемо-
ги, а 298 931 грн – на капітальний ремонт 
тротуарного покриття по вул. Ринковій.

Жовтень
Жашківська міська рада отримала від 
БФ «Нова Громада» спеціалізований ван-
тажний фургон Ford Transit. Він достав-
ляє продукти до шкіл та дитячих садочків 
громади. За словами Віктора Погорілого, 
фонд приділяє особливу увагу дітям. А 
здорове харчування дуже важливе для 
їхнього розвитку, тому свіжі продукти до 
шкіл і дитсадків треба доставляти вчас-
но. Це вже третій автомобіль, подаро-
ваний благодійним фондом освітянам.

Листопад
БФ «Нова Громада» допомагає не 
лише організаціям та установам,  
а й окремим жашківчанам, які  

потребують підтримки. Така  
допомога надається на про-
ханням громадян щомісяця.  
Наприклад, у листопаді 
фонд виділив 5000 грн учас- 
никові бойових дій на лікування на-
слідків мінно-вибухової травми.  
Ще одна жашківчанка отримала  
3000 грн на операцію із заміни  
кристалика ока. Іншому жаш- 
ківчанину фонд надав 4000 грн  
на лікування перелому тазу зі зміщен- 
ням. Загалом у листопаді матеріальну  
допомогу від «Нової Громади» отримали  
11 людей.

Грудень
До керівника БФ «Нова Громада» Віктора 
Погорілого звернулася директорка Тери-
торіального центру соціального обслуго-
вування громадян Жашківського району 
Олександра Зайчук. Вона попросила до-
помоги у придбанні холодильника для 
медикаментів: попередній холодильник 
вийшов з ладу, і центр мав великі незруч-
ності зі зберіганням ліків. Віктор Погорілий, 
звісно ж, не відмовив, і такий холодильник 
був придбаний за 3820 грн. Він стоятиме у 
будинку для престарілих у Жашкові. Також 
фонд на прохання пані Зайчук придбав 20 
енергозберігаючих ламп на суму 900 грн.
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УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ НОВИНИ РЕГІОНУ

Від мешканців області  
прийматимуть звернення 
щодо корупції

ВЛАДА 
ЧЕРКАЩИНИ 
ПОКРАЩИТЬ 
СПІЛКУВАННЯ З 
ГРОМАДЯНАМИ

Голова Черкаської ОДА Роман 
Боднар зустрівся із регіональними 

журналістами. Особливу увагу він 
приділив налагодженню взаємодії 
з мешканцями області. Очільник 
Черкащини пообіцяв розглядати усі 
звернення громадян через інтернет та 
соцмережі, особливо ті, що стосуються 
корупції чиновників.

«Комунікація – це основа. Я 
відкритий, думаю, ви в цьому вже 
переконалися. Зустрічі з журналістами 
будуть регулярними, але наступного 
разу говоритимемо про результати, а 
не лише про плани», - сказав голова 
черкаської РДА.

Найбільше вакансій на Чер-
кащині – у сільському госпо-
дарстві

СЛУЖБА 
ЗАЙНЯТОСТІ 
ІНФОРМУЄ 
ПРО РОБОЧІ 
МІСЦЯ ТА 
ЗАРПЛАТИ

Роботодавці Черкаської області 
проінформували обласну службу 

зайнятості про наявність 37,3 тис. вакансій, 
28,8% з яких пропонується у сільському 
господарстві. 

Найвищий розмір оплати праці станом на 
1 листопада  пропонувався серед вакансій 
менеджера з логістики (17,5 тис. грн), 
забивача худоби (17 тис. грн), 
керівника підприємства, керуючого 
відділенням, агронома (по 15 тис. грн).

Від початку року в облас-
ті склали 130 протоколів 
на бракон’єрів

ПРОВОДЯТЬСЯ 
РЕЙДИ НА 
НЕЛЕГАЛЬНИХ 
МИСЛИВЦІВ 

Працівники державної лісової 
охорони та єгерської служби 

лісгоспів Черкащини провели 1027 рейдів 
з метою виявлення порушників правил 
полювання. Складено 130 протоколів. 
Серед виявлених порушень найбільш 
поширені – відсутність у мисливців 
дозвільних документів, а також 
полювання в заборонених місцях та в 
недозволений час.

ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА

З ТУРБОТОЮ ПРО ВОДУ: ГК «НОВІ ПРОДУКТИ» 
ЗВІТУЄ ПРО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЗА РІК
Питна вода – нагальне питання для Жашкова. Тому Група Компаній «Нові Продукти» постійно тримає його на контролі. 
Розповідаємо вам, яку воду використовувало підприємство, а також даємо поради по водокористуванню в зимовий період 

За радянських часів  
Україна втратила бага-
то різдвяних ритуалів.  
На зміну їм прийшли но-
ворічні традиції – салат 
олів’є або звернення Прези-
дента. Але на заході нашої  
країни досі існує обряд, яко-
му вдалося пережити всі 
війни, революції та ідеоло-
гічні заборони. Це Малан-
ка – яскравий карнавал, де 
кожен учасник може дати 
волю своїй фантазії.

СВЯТО МАЛАНКИ: НОВОРІЧНИЙ КАРНАВАЛ 
ДОВЖИНОЮ В ДЕКІЛЬКА СТОЛІТЬ

Кінець грудня і початок січня – 
холодна й темна пора. Колись 
люди вірили, що саме в цей 

час небесні сили зла знаходяться 
найближче до землі. Якщо не вигнати 
їх – весна ніколи не настане. А чого 
найбільше бояться злі духи? Звісно ж, 
яскравих кольорів та радісних співів! 

Тому зимові карнавали можемо 
спостерігати у традиціях багатьох 
європейських народів. Маємо такий 
і в нас. Відома краєзнавчиня Ірина 
Пустиннікова, яка вже багато років 
досліджує «Маланку», називає її 
«найемоційнішим народним святом, 
яке зберіглося в Україні». І закликає 
не плутати маланки із колядками та 
щедрівками – це різні речі.

Чорти та політики
Основні осередки Маланки – 
Чернівецька, Івано-Франківська та 
Тернопільська області. Свою назву 
свято отримало від християнського 
Дня преподобної Меланії, який 
відзначають 14 січня. Карнавали 
проводять в основному 13 та 14 січня. 
Але маланкують і 1, і 7 січня.

Учасники карнавалу готують святкові 
костюми ледь не цілий рік. Особливо 
затяті маланкарі монтують ще й 
складні механічні конструкції – 
в день свята вони їздитимуть на 
власних колесах або займуть місце в 
кузові вантажного автомобіля.

До речі, про автомобілі. Якщо 
ви прямуєте на Маланку власною 
машиною, будьте готові зустріти полі- 
цейські патрулі, які оштрафують вас… 
за тверезість! Полісмени, звісно ж, 
ряжені. І краще відкупитися від них, 
ніж хильнути чарку за кермом.

Основні учасники карнавалів – 
чоловіки, навіть якщо їхні костюми 
передають жіночий образ. Такою є 
традиція. Таке вбрання важко описати 

словами – це строкаті комбінації з 
намиста, бісера, люстерок, монеток та 
різнокольорових стрічок.

Улюблені персонажі – чорти, 
ведмеді та навіть смерть. Чим 
страшніший має вигляд, тим краще. 
Але є і регіональні особливості.  
В селі Вашківці неподалік Чернівців 
святу додають політичного присмаку. 
Свого часу сільськими вулицями 
ходили «Януковичі» та «Юлі», а цього 
разу варто очікувати персонажів із 
нової влади.

Карнавальна географія
Щоб побачити Маланку на власні 
очі, треба обрати село на свій смак. 
Наприклад, 1 січня маланкують 

у Герцаївському та Вижницькому 
районах. 7 січня святкують Бояни 
неподалік Чернівців.

А 14 січня найяскравіше дійство 
відбувається у Красноїльську. 
Містечко знаходиться біля 
кордону з Румунією, і живуть там 
в основному румуни – тож маєте 
шанс познайомитися з культурою  
сусідньої країни, не перетинаючи 
кордон.

Завершує карнавальний марафон 
Маланка-Фест у Чернівцях, який 
зазвичай відбувається 15 січня. Гості 
з різних міст та сіл представляють тут 
свої костюми і традиції, а серед них 
потім обирають найкращих – як на 
спортивних змаганнях.

Як розповідає еколог ГК «Нові 
Продукти» Дмитро Наумов, 
водопостачання виробничих 

потужностей заводу протягом року 
забезпечувалось за допомогою наявної 
структури з дев’яти свердловин.

«При цьому плановий обсяг 
видобутку води за рік досягне лише 
90% від дозволеного на 2019-й», – 
підкреслює він. В 2019 році на 
підприємстві посилився моніторинг 
водокористування. В результаті 
за рік встановлено 7 додаткових 
лічильників на воду для контролю 
по підрозділах виробництва. Одна 

зі свердловин пройшла процедуру 
промивання та відкачки, в ній було 
замінено насос та пульт керування. 
Зараз свердловина працює в 
штатному режимі. Дмитро Наумов 
також зазначає, що підприємство має 
2 підключення до міської водогінної 
мережі, але впродовж 2019 року 
відбір води з даних джерел не 
здійснювався. «Облік видобутку води 
зі свердловин здійснюється щодоби. 
Аналіз води зі свердловин та стічної 
води здійснюється спеціальними 
установами згідно вимог 
дозвільної документації та чинного 

законодавства», – каже еколог. У 
зв’язку з планами виробництва на 
2020 рік розрахункова потреба 
Групи Компаній «Нові Продукти»  
у воді збільшиться. Але, як підкреслює 
екологічний експерт, споживання 
води залишиться в межах, офіційно 
дозволених для підприємства.

Як розморозити 
свердловину
Якщо екстремальні морози або 
перебої в подачі електрики 
стали причиною замерзання 
свердловини, майстри радять для 

початку спробувати її реанімувати  
за допомогою окропу. Щоб  
розтопити крижаний корок, треба 
взяти металеву трубку діаметром  
10 мм. Потім надіти на цю трубку 
гумовий шланг, приєднавши  
до нього вирву. Трубку занурюють 
у свердловину до її упору в  
крижаний корок. Після чого 
починають у вирву лити окріп. 
Під впливом гарячої води лід  
почне поступово танути, а трубка 
плавно піде вниз. За кілька  
хвилин вдасться очистити 
свердловину від льоду.

Підготовлено за інформацією сайту 
Черкаської облдержадміністрації
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ЗДОРОВ’Я

АСТРОЛОГІЯ

ВІТАЙТЕ ЩУРА: ЯК ЗУСТРІТИ НОВИЙ 
РІК ЗА СХІДНИМИ ТРАДИЦІЯМИ

ГОРОСКОП НА 2020 РІК

2020 рік за китайським календарем – рік Білого Стале-
вого Щура. Як правильно відсвяткувати його настан-
ня, який одяг вдягти, які страви приготувати та чого 
чекати протягом року.

Що обіцяють зірки знакам Зодіаку 

За легендою, саме щур першим 
постав перед Буддою та мав честь 
відкрити дванадцятирічний цикл 

східного календаря. Тому на сході до 
щура ставляться з великою повагою 
та любов’ю. Там він – символ багатства, 
чистоти й добробуту.

У гороскопі щур вважається 
знаком-лідером: цілеспрямованим і 
наполегливим, сміливим і розважливим. 
Щоправда, не дуже відкритим і 
доброзичливим. Тому хоч астрологи 
на 2020 рік і прогнозують успіх у всіх 
справах і починаннях, задобрити щура 
буде не так просто.

Готуємося заздалегідь
Щур – дуже охайна тварина, тому 
підготовку до новорічного свята 
треба починати з генерального 
прибирання. Особливу увагу варто 
приділити вікнам: чим чистішими 
вони будуть, тим швидше справи 
підуть угору. Білий Щур не любить 
зайвого мотлоху, тому краще позбутися 
речей, які не використовувалися 
протягом року, непотрібних книг і 

прочитаних журналів. Почніть 2020 
рік з чистого аркуша!

Запрошуємо гостей
Відзначати початок 2020 року астрологи 
радять у колі сім’ї. Але йдеться не тільки 
про найближчих родичів. Зберіть 
веселу компанію, і чим більше буде 
людей, тим краще.

Навіть якщо ви позбавлені забобонів, 
все одно постарайтеся дотримуватися 
певних правил. Отже, чого краще не 
робити в новорічну ніч: мити і розбивати 
посуд, сперечатися за столом, викидати 
продукти, святкувати Новий рік на самоті, 
хандрити, сумувати, думати про погане.

Накриваємо 
щедрий стіл
Щури люблять щільно поїсти, тому 
меню на вечір має бути різноманітним. 
Причому краще не купувати готові 
страви, а готувати їжу самостійно – Білий 
Щур дуже не любить недбалість і поспіх.

Накриваючи стіл, краще керуватися 
принципом «усього потроху». М’ясо, 
риба, сири, фрукти, горіхи, каші, овочі, 

банани – на дієті Щур не сидить, тому 
з-за столу ніхто не має піти голодним. 
У переліку небажаних страв – трав’яний 
чай, надто ароматні приправи, капуста 
й манка, причому останню не варто 
додавати навіть до котлет.

Новорічний стіл має бути 
оформлений в білих тонах з яскравими 
деталями.

Вбрання з «родзинкою»
З вибором одягу все просто: колір 
Щура – білий, на нього і орієнтуйтеся А 
оскільки стихія року – Метал, варто 
звернути увагу на прикраси зі 
срібла, золота, платини або 
інших металів. Головні вимоги 
до вбрання - стриманий і 
шляхетний стиль, охайність. 
Але не варто забувати про 
якусь яскраву «родзинку».

Практичні 
подарунки
Щур любить практичні, корисні 
в побуті речі. Отже, подаруйте 
близьким те, що стане в нагоді в 

господарстві, допоможе зміцнити 
здоров’я, підніме настрій. Недоречні 
подарунки: кошеня (як жива тварина, 
так і м’яка іграшка), декоративна мишка 
або щур, гострі предмети зі скла, 
парфумерія та косметика.

Найголовніше: всі подарунки мають 
даруватися від душі. Щура важко 
обдурити, він миттю відчуває нещирість 
та лестощі.

Як відсвяткувати Новий рік 
без шкоди для здоров’я. І що 
робити зранку, якщо свят-
кування все ж таки вияви-
лося занадто яскравим

ДОБРОГО 
РАНКУ

Напередодні
Перше, що радять лікарі – виспатися 
перед святом. Протягом усього дня 
напередодні застілля потрібно пити 
багато чистої негазованої води. А ось 
чого не варто пити ані до, ані під час 
святкування, так це солодкі газовані напої. 
І не сідайте за святковий стіл голодним.

Безпосередньо перед застіллям 
слід з’їсти продукти, що уповільнюють 
всмоктування алкоголю. Це можуть бути 
яйця, рідка рисова каша з вершковим 
маслом, молочні продукти. І обов’язково 
випийте чай із м’ятою або лимоном.

У процесі
Якщо ви хочете, щоб ранок 1 січня був 
добрим, не змішуйте алкогольні напої. 
Та й обирати, що саме ви питимете за 
новорічним столом, теж потрібно з 
розумом.

Слід пам’ятати, що найсильніше 
похмілля буває після вживання бренді, 
коньяку, віскі та червоного вина. Не 
зловживайте також шампанським – воно 
небезпечне через цукор та вуглекислий 
газ, який сприяє кращому всмоктуванню 
алкоголю в кров.

Закушувати теж потрібно правильно. 
Гастроентерологи радять налягати 
на страви, що містять яйця, оскільки в 
них є амінокислота цистеїн, яка знижує 
дію алкоголю, а також овочі, фрукти, 
морепродукти й нежирну рибу. Але 
не потрібно забувати, що грамотно 
закушувати – не означає переїдати.

Потому
Якщо похмілля уникнути не вдалося, 
то зранку можна випити препарати, які 
полегшують стан. На першому місці тут 
– ацетилсаліцилова кислота (аспірин). 
Але він ефективний тільки в тому 
випадку, якщо після свята минуло 6-8 
годин. Раніше аспірин може становити 
небезпеку. Допоможуть і декілька 
таблеток активованого вугілля.

Серед популярних народних 
засобів: розсіл, квашена капуста, солоні 
огірки. Мікроелементи, що містяться в 
соліннях, полегшують стан організму при 
інтоксикації.

Когось рятують кисломолочні напої – 
тан, айран або більш звичний нам кефір. 
Інші рятівники – чай з лимоном та медом, 
а також негазована мінеральна вода. Пити 
треба якомога більше, але невеликими 
порціями. А ось від кави, яка виводить із 
організму воду, краще відмовитися.
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ТЕРЕЗИ
А н а л і т и ч н е 
мислення Терезів 
та хороша інтуїція 
виведуть їх на 
потрібну дорогу, 
навіть якщо 
спочатку буде 
здаватися, що це 
зовсім не вона.
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ТЕЛЕЦЬ
З і б р а н і с т ь , 
відповідальність 
і розсудливість 
– на це повинні 
спиратися Тельці. 
У 2020 році вони 
почнуть ту справу, 
яка годуватиме їх 
ще багато років. 

БЛИЗНЮКИ
Б л и з н ю к а м 
астрологи радять 
не заощаджувати. 
Навіть не завжди 
виправдані покупки 
піднімуть їх на 
інший рівень життя 
і наштовхнуть на 
важливі зміни.

РАК
Рік буде хорошим 
у плані фінансів. 
А ось чого 
бракуватиме, так
це часу. Але 
вдасться все 
ж таки багато: 
і в особистому житті, 
і в кар’єрі.

ЛЕВ
Щур даватиме 
Леву сили, коли 
вже здаватиметься, 
що їх немає. 
А також приведе 
в його оточення 
людей, які 
змінять життя на 
краще.

ДІВА
Зірки рекомендують 
Дівам зібратися 
з думками та
перестати поспіша-
ти. Якщо вони 
зможуть тверезо оці-
нити реальні можли-
вості й перспективи, 
то все вийде.

РИБИ
Сильна енергія буде 
там, де йтиметься 
про здійснення 
мрії. Тому астрологи 
радять Рибам 
не зраджувати 
себе, а сміливо 
рухатися до запо-
вітної мети.

ВОДОЛІЙ
Щур поставить 
п е р е ш к о д и , 
які стануть 
перевіркою на 
міцність. Можливі 
й конфлікти, але 
Водоліям вдасться 
красиво з них 
виходити.

КОЗЕРІГ
Козерогам потрібен 
новий досвід, 
тому найкраще, 
що вони можуть 
зробити – це 
піти вчитися. Нові 
знання дадуть їм 
нове розуміння 
ситуації.

СТРІЛЕЦЬ
У 2020 році 
С т р і л ь ц я м 
доведеться шукати 
н е с т а н д а р т н і 
виходи зі складних 
ситуацій. Можливо, 
навіть відмовитися 
від звичного 
розпорядку дня.

СКОРПІОН
Рік буде пере-
віряти Скорпіона 
на міцність, і якщо 
він складе іспит, 
то далі справи 
підуть угору 
досить швидко. 
Головне – не 
зупинятися.

ОВЕН
Овну доведеться 
в и р і ш у в а т и 
одночасно декілька 
завдань. Якщо 
він доведе хоча 
б одне з них до кінця 
– із завершенням 
інших Щур йому 
допоможе.

КИТАЙСЬКИЙ КАЛЕНДАР




