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Шановні кияни! Дорогі друзі!

Сердечно вітаю вас з наступаючим Новим 2019 роком та світлим святом 
Різдва Христового!

З самого дитинства ці свята дарують нам відчуття дива, прекрасний 
настрій і хороший емоційний заряд на весь майбутній рік. Зібравшись за 
святковим столом, ми за традицією з вдячністю проводжаємо старий рік, з 
оптимізмом і вірою зустрічаємо новий.

Кожному з нас 2018 запам’ятається особистими успіхами, виконанням 
намічених планів, справдженими надіями.

Для нашого мікрорайону це був рік успішного руху вперед. Все це 
стало можливим завдяки вам, вашій допомозі, вашій активності та 
цілеспрямованості. І те, чого ми разом з вами досягли у 2018 році, сприятиме 
нашим спільним новим звершенням і перемогам у найближчому майбутньому. 
Тому головне, дорогі друзі, – і надалі зберігайте бадьорість духу, віру у власні 
сили, бажання працювати і творити.

У ці святкові дні прийміть мої найтепліші побажання щастя, здоров’я і 
благополуччя вам і вашим близьким. Нехай Новий рік втілить в життя всі 
ваші добрі задуми, стане роком нових перемог і приємних відкриттів, роком 
добрих людських відносин, тепла і радості! І нехай вас у всьому незмінно 
супроводжує успіх!

Шановні добрі сусіди!

Від щирого серця вітаю вас з наступаючим 2019 роком і Різдвом Христовим! 
Новий рік – це найдобріше і найулюбленіше свято, воно об’єднує людей, збирає 
рідних і близьких у сімейного вогнища, символізує віру в милосердя і людяність, 
несе в собі очікування дива, торжество любові, прагнення до гармонії.

Новий рік – це час радісних очікувань і світлих надій. Ми зустрічаємо це 
свято з вірою в щасливі зміни, в те, що черговий рік буде краще, ніж попередній. 
Так і буде! Адже спільно з вами ми дбаємо про наш квартал: починаючи від 
освітлення й прибирання територій, і закінчуючи реставрацією садиби 
Міхельсона. І на цьому ми не зупинемось. Впевнений: зовсім незабаром 
Пушкінська стане пречудовою вулицею, «родзинкою» нашої столиці! 

За традицією в ці дні ми не тільки звертаємося один до одного з теплими 
словами привітань, а й підводимо підсумки виконаної роботи, намічаємо 
плани на майбутнє. Рік, що минає був непростим, насиченим політичними 
і економічними подіями. Але, я впевнений, наповнив життя кожного з вас 
багатьма яскравими моментами, подарував нові досягнення і успіхи.

Шановні городяни, щиро бажаю вам добра, серцевого і 
душевного тепла, злагоди і миру, успіху і щастя! Нехай в 2019 
році успіх буде вашим постійним супутником і принесе у ваш дім 
статок і благополуччя! Здоров’я вам і вашим близьким!

У ці святкові дні прийміть мої найтепліші побажання щастя, здоров’я і 
благополуччя вам і вашим близьким. Нехай Новий рік втілить в життя всі 
ваші добрі задуми, стане роком нових перемог і приємних відкриттів, роком 

році успіх буде вашим постійним супутником і принесе у ваш дім 
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У сиву давнину, коли наші 
предки жили у гармонії з 
довколишньою природою, 

ставились до неї з великою шано-
бливістю та вжали її частиною сво-
го життя, всі святкування збігались 
із природними циклами. Свято зу-
стрічі нового літа (року) називали 
Новоліттям. Народження чогось 
нового, початок року, наступний 
етап життя природно розпочинався 
із настанням нової пори, приходом 
весни. Перше березня (або 14 за но-
вим календарем) було першим днем 
нового року.

Настає Новий рік – і пробуджу-
ється природа, розквітають квіти, 
світ народжується заново. «Цьо-
го дня прокидається від зимової 
сплячки бабак, виходить на світ, 
свище три рази, а потім знову лягає 
на другий бік і так спить аж до Бла-
говіщення» – говорилось у жартів-
ливому повір’ї.

«Щедрик, щедрик, щедрівоч-
ка, прилетіла ластівочка…» – ця 
пісенька прийшла до нас ще з тих 
далеких часів. Ластівки прилітають 
навесні і співаючи, радіють приходу 
нового року.

Отже, Новий рік українці свят-
кували навесні. Так було до ХІІ сто-
ліття…

Згодом після хрещення Київ-
ської Русі у споконвічні традиції 
почали вплітатись біблійні мотиви. 
Новий рік припадав на святої Яв-
дохи. «Явдоха хвостом махне – сніг 
повіє» – казалось у приказці. Тільки 
Явдоха має ключі від весняних вод 
– тих, без яких цьогоріч не буде вро-
жаю.

Морозенко 
проти Діда Мороза

Виявляється, Старий добрий Дід 
Мороз – не такий вже й старий. А 
ялинка – не така вже й новорічна.

Міфологічного персонажа, 
пов’язаного із Новим роком у давній 
українській традиції немає.

Проте, ми всі чули про Мороза-
Морозенка. Він, на відміну від Діда 
Мороза, був страшним, лютим духом, 
божеством холоду, віхоли, криги. Яко-
го люди остерігались, боячись за ху-
добу і збіжжя. Сильну холоднечу вва-
жали його диханням, бурульки – його 
сльозами, іній – замерзлими словами. 
Снігові хмари, за уявленнями слов’ян 
– це волосся божества холоду. Як і у 
будь-якого іншого язичницького бога, 
було у нього своє генеалогічне древо. 
Батьком був дуже шанований і най-
мудріший з богів Велес, а от матір’ю 
божества холоду слов’яни вважали бо-
гиню смерті – Мару.

З етнографічних праць відома 
давня традиція, що побутувала у За-
славському повіті. Господар, взявши 
куті, підходив до вікна, або виходив у 
подвір’я і говорив: “Морозе, морозе, 
ходи до нас куті їсти!” Повторивши 
цей заклик тричі і почекавши трохи, 
продовжував: “Не йдеш, то не йди і на 
жито, пшеницю і всяку пашницю!”.

А от товстенький бородатий ді-
дусь з червоним носом з’явився у нас 
вже на початку ХХ століття і прийшов 
сюди із російської літератури, притяг-
нувши за собою ялинку. Ялинку, яка 
нав’язливо замінила українцям їхньо-
го традиційного Дідуха – прадавнього 
символа Нового року. Цікаво, що ві-
чнозелене (тепер новорічне для нас) 

дерево, раніше використовувалось у 
весільних обрядах та символізувало 
відродження, вічне життя – весільне 
гільце.

Ніч, коли відкривається небо
З початком ХVІІІ століття свято 

Нового року переносять на 14 січня. У 
переддень цього свята прийнято було 
пошановувати Маланку. Маланка-Во-
да спадає на Щедрий вечір разом з Ва-
силем-Місяцем сповістити господарів 
про майбутні урочистостіі погостюва-
ти в народі так і називається – гостини 
Меланки.

Василів вечір був завжди «ві-
щим». Саме тоді прийнято було во-
рожити на судженого, свою долю, на 
майбутнє. Цей вечір був чарівним і 
особливим – сусіди, які посварились, 
обов’язково йшли миритись. А хлопці, 
отримавши гарбуза від дівчини, йшли 
ще раз спробувати долю, сподіваю-
чись у Василів вечір розчулити май-
бутню наречену.

Багато повір’їв було пов’язано з 
цією датою. Люди вірили, що у ніч з 
13 на 14 січня «відкривається небо» і 
в Бога можна попросити що завгодно. 
Вода у криницях перетворювалась на 
вино, а на печі у хаті танцювали святі 
Василь з Меланкою.

У кожному регіоні України було 
щось своє: обряди, повір’я, традиції. 
Та повсюди і для кожного день Нового 
року був особливим святом.

Як козаки 
на Новий рік річки ділили

Напередодні Нового року коза-
ки сходились до Запорізької Січі. Ті, 
хто жив у зимівниках поблизу річок, 

рибачив чи полював на довколишніх 
територіях, вставали дуже рано та по-
чинали одягатись. Це був важливий 
день у році, то одягались пишно, по-
святковому. Умившись та прибрав-
шись, козаки спішили до церкви на 
Утреню.

Коли скінчилась Хвала Божа, ко-
заки розходились з церкви по курінях, 
щоб пообідати. Тут вони молились 
“перед образами”, поздоровляли один 
одного з святом, потім здіймали з себе 
на часок коштовну верхню одіж і садо-
вились за стіл, званий сирним, лиша-
ючи курінному отаманові місце в куті 
під образами.

А з вулиці вже доносились звуки 
литаврів. То скликали козаків на раду.

Треба було розділити майно на на-
ступний рік, який курінь за що відпо-
відатиме.

Так ділилася вся земля Запорож-
ців від устя ріки Самари до верхів’я 
ріки Конки, і від частини Дніпра, де 
пороги, до устя Буга.

— Панове молодці! У нас тепер 
Новий Рік; треба нам по старому на-
шому звичаю зробити між товари-
шами поділ річок, озер, полювання і 
риболовлі.

— Та треба, треба! Будемо ділити, 
як від давен-давна…

Не менш важливою справою було 
обрання у день Нового року козацької 
старшини. Гуртом вирішували, зали-
шати старого головуючого, чи обира-
ти нового. На таких новорічних радах 
призначали також суддів, осавулів та 
писарів.

Отаким було у козаків свято Ново-
го року. День вибору нового майбут-
нього.

Стародавні 
українські традиції 
зустрічі Нового року

Новорічна ніч вже миготить-
виблискує здаля вогниками 
гірлянд, сніжинок і зірок. 
Святковий передзвін дочувається 
вже десь поблизу. От-от настане 
свято. Такий улюблений нами 
Новий рік. Снігурка, мішок із 
подарунками, казкові олені, 
мандаринки та красуня-ялинка… 
Що ще для вас Новий рік?
Виявляється, такі звичні 
новорічні символи з’явились 
відносно недавно. А до 
цього на українських землях 
традиційними були зовсім інші 
образи, персонажі, та звичаї. Та 
і Новий рік, зрештою, зустрічали 
зовсім не у грудневу ніч…



ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ       ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ ТОВ «ДІМ НА ПУШКІНСЬКІЙ»        ДОБРІ СУСІДИ

3ВІДБУДОВА

×òî? Ãäå? Êîãäà?

Відновлення архітектурного 
фонду країни, як одного з го-
ловних скарбів національної 

культури є актуальним питанням 
для сучасної України. Зокрема, для 
Києва, який несе у собі набагато 
більше сенсу та змісту, а ніж статус 
головного міста країни. 

Стародавній Київ, його багатий 
історичний фонд – місце, де це-
глина кожної будівлі зберігає у собі 
свою історію, а у сукупності надають 
можливість нам, сучасним україн-
цям, відчути дух та присутність дав-
но минувших, та попри це, не менш 
значущих для нашого народу подій.

Наслідування західного прикладу 
будівництва нових та сучасних жит-
лових будинків на базі архітектурних 
споруд для Києва вже має перші пло-
ди. Реставрація відомої садиби Фрі-

дріха Міхельсона у 2018-му дісталась 
свого піку. Старовинна будівля не 
тільки повертається до своєї перво-
зданної форми, а й поповнюється но-
вими, сучасними елементами. 

Аби зберегти садибу в незайма-
ному архітектурному образі, коман-
да «Садиби Міхельсона» прийняла 
рішення на користь автентичності 
та історичної цінності: стіни са-
диби день за днем дбайливо роз-
бираються по цеглинці, щоб знову 
бути зведеними. Відтак, вже зовсім 
скоро містяни та гості Києва  отри-
мають можливість придбати собі 
новітнє елітне житло з багатою іс-
торією. Реставратори запевняють: 
2019-й рік може поставити крапку в 
успішній відбудові цього величного 
будинку, в якому вже зовсім скоро 
знов вируватиме життя.

До речі, Київ не полишає ТОП-
10 міст України з найкращими умо-
вами життя. Цьогоріч, за даними 
дослідження, проведеного україн-
ським видавництвом «Фокус», сто-
лиця посіла 3 місце у рейтингу з 
усіх міст України, які оцінювались 
за такими критеріями, як якість му-
ніципальних послуг, рівень еконо-
міки, доступність отримання освіти 

та легкість пошуку роботи, екологія, 
транспортна інфраструктура та без-
пека проживання. Не дивлячись на 
те, що перше та друге місце діста-
лись Харкову та Вінниці, експерти 
переконані: життя у столиці, зокре-
ма інвестування у придбання жит-
ла залишатимуться стабільно по-
пулярними як серед жителів інших 
областей, так і для іноземців.

Надбання предків – 
фундамент майбутньго

СПАДЩИНА

Чи є щось міцніше для будування щасливого майбутнього, а 
ніж фундамент багатовікової історії та надбання пращурів? 
Приклад багатьох успішних країн красномовно свідчить про те, 
що шанування історичної та культурної національної спадщини є 
запорукою гарного сьогодення.

РОБОЧІ БУДНІ

омпанія «Дім на Пушкінській» в рам-
ках корпоративно-соціальної відпові-
дальності продовжує проект по ство-

ренню комфортного середовища для жителів 
кварталу Пушкінська-Велика Васильківська.

Старі будівлі отримають нові лампи. Буде 
встановлено новітні LED-освітлювачі. Економ-
ні і красиві освітлювальні комплекси будуть 
встановлені над дверима під’їздів.

«Соціальна місія нашої компанії – допо-
магати сусідам створювати затишок і безпеку 
– каже Іван Верещака, керівник проекту« Са-
диба Міхельсона». – Ми вважаємо правильним 
міняти на краще квартал, в якому ми живемо. 
Недостатня освітленість окремих ділянок є 
джерелом небезпеки для жителів, тому перше, 
що ми робимо, – міняємо старі неефективні 
лампи на нові».

К
Тривають роботи зі зведення 

нового даху садиби 
Міхельсона.

РЕСТАВРАЦІЯ

Автентичні цеглини дбайливо збережено і складено, 
аби незабаром кожна з них знайшла нове життя у відреставрованій Садибі
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Святкові заходи у столиці Укра-
їни розпочнуться вже у середині 
грудня та закінчаться після Старого 
Нового року.

У День святого Миколая, 19 
грудня, відбудеться відкриття го-
ловної ялинки та новорічного яр-
марку на Софійській площі. Зустріч 
Нового року в ніч на 1 січня тради-
ційно пройде біля головної ялинки 
та Михайлівській площі.

У новорічному містечку на 
Контрактовій площі встановлять 
великі 3D-фігури. Створять їх за 
мотивами картин відомої україн-
ської художниці Марії Примаченко.

Також на Подолі встановлять 
сцену та новорічну ялинку заввиш-
ки 20 метрів.

З 14 грудня 2018-го до 20 січ-
ня 2019-го року на території ВДНГ 
пройде фестиваль «Зимова краї-
на». Відвідувачів потішить великий 

святковий ярмарок, діти зможуть 
відвідати резиденцію Міда Мороза 
та повеселитися на тюбінгових гір-
ках.

На Співочому полі з 21 груд-
ня до 7 січня відбудеться перший 
в Україні новорічний цитрусовий 
фестиваль.

Традиційно театри, цирк та інші 
заклади пропонують безліч вистав 
для дітей. До того ж ціни доступні 
усім.

Цього року, як і минулого, у 
Києві становлять живу ялинку, яку 
зріжуть у лісах Івано-Франківщини. 
У висоту головна красуня новоріч-
них свят сягає 30 метрів. 

Для прикрас закупили метрові 
ліхтарі, кілька кілометрів гірлянд. 
Загалом ялинка обійдеться при-
близно у 3 мільйони гривень. Тодія, 
як за всі новорічні свята піде при-
близно 30 мільйонів гривень.

Зимові свята наближаються, і час 
подумати, де їх провести. Для киян є 
безліч можливостей, де гарно погуляти 
на вихідних з друзями чи дітьми.

Київ-Новорічний

Що віщує 2019 рік
Зовсім скоро ми попрощаємося з роком Жовтої Земляної 
Собаки і привітаємо символ 2019 року – Жовтого 
Земляного Кабана. Згідно зі Східним календарем, рік 
Жовтого Земляного Кабана (Жовтої Свині) офіційно 
розпочнеться 5 лютого 2019 року і закінчиться 24 
січня 2020 року. Оскільки 2019 рік стане останнім з 
дванадцятирічного циклу, протягом якого Юпітер встигає 
зробити один повний оберт навколо Сонця, саме символ 
цього року вкаже напрям, у якому варто рухатися 
протягом наступних 12 років, інформує UkrMedia.

ЯК ЗУСТРІЧАТИ НОВИЙ РІК 2019
Оскільки 2019 рік стане роком Жовтої Земляної Свині, потрібно 

запам’ятати декілька правил, як правильно зустрічати Новий рік. Підби-
раючи образ на новорічну вечірку, віддай перевагу жовтим відтінкам – в 
одязі, макіяжі чи манікюрі. Вважається, що тематичний колір, відповід-
ний кольору символу року, приносить удачу тим, хто його використовував 
у своєму новорічному образі.

Крім того, в цьому році на твоєму новорічному столі не повинно бути 
страв із свинини, а от інші види м’яса можна. Оскільки свиня також вва-
жається символом благополуччя і фінансової стабільності, є одна прикме-
та: якщо поставити під новорічну ялинку купюру, весь рік тобі буде везти 
у фінансовому плані.

ЩО ЧЕКАЄ В РІК ЗЕМЛЯНОЇ СВИНІ
У рік Свині потрібно готуватися до радикальних змін в особистому 

житті тим, хто ще не зв’язав свою долю з другою половиною. У 2019 всім 
знакам зодіаку дається шанс знайти пару на все життя. Що стосується фі-
нансової сторони питання, то тут потрібно бути напоготові. Перед кожною 
тратою грошей слід уважно аналізувати, на що буде витрачено суму або 
кому будуть довірені кошти. Якщо є можливість, краще відмовитися від 
великих витрат і відкласти намічені придбання на наступний рік. На ро-
боті всіх очікують ділові та особисті поїздки, тому доведеться часто сидіти 
«на валізах». Завдяки відрядженням, відкриються чудові перспективи – 
підвищення зарплати, щедрі заохочення і зростання по кар’єрних сходах.

Ñàëàò «Ïðèíöåñà»

НОВОРІЧНІ РЕЦЕПТИ

Інгридієнти: 1 банка натуральної консерви лосося; 1/2 банки 

консервованої кукурудзи; 1 цибулина; 5 яєць; 150 г твердого сиру; 2 

яблука; 2 ст. л. соку лимона; майонез; сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:
Консервований лосось відкрити і злити зайву рідину. Рибу 

розім’яти виделкою.
Яйця зварити круто. Злегка остудити, почистити і відокремити 

жовтки від білків. Жовтки розім’яти виделкою, білки натерти на 

тертці. Також натерти на тертці сир.
Цибулю дрібно порубати. Яблука очистити від шкірки, натерти на 

тертці та збризнути лимонним соком.
Збираємо салат. Викладаємо шарами: лосось, цибулю, жовтки, 

майонез, яблука, сир, майонез, кукурудза, яєчні білки, майонез.

Готовий салат прикрасити слабосоленою фореллю, зеленню і 

майонезом.

1. Планування бюджету. Мерехтливі новорічною мішурою вітрини 
магазинів тягнуть до себе як магнітом. Щоб не опинитися на мілині після по-
купок подарунків, заздалегідь розплануйте бюджет. Так ви не будете в остан-
ні хвилини бігати по розпродажах в спробах придбати хоч щось. 

2. Тематика. 2018 – це рік Жовтої Земляної Свині. Чому б не вирізати 
смішних свинок або зробити акцент на золотому та коричневому кольорі в 
своєму передноворічному оздобленні? Або, навпаки, відійти від стереотипів 
і перетворити квартиру в райдужне царство!

3. Закупівля. На жаль, ялинкові іграшки часто розбиваються, дощик 
рветься і обсипається. Проведіть ревізію і запишіть, що варто докупити. І не 
чекайте передноворічних розпродажів – на них зазвичай не залишається ні-
чого хорошого, а ось черг повно. 

4. Зібратися разом. Найвеселіше прикрашати будинок сім’єю. Або, 
якщо ви знімаєте квартиру, – з друзями. Але перед святами всі зазвичай за-
йняті. Тому, вирішивши навести красу заздалегідь, ви зможете зібрати всіх 
своїх рідних, не перешкодивши їх планам.

4кроки підготовки 
до Нового року


